แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ ๑

บทที่ ๒

บทที่ ๓

บทที่ ๔

บทที่ ๕

I
บทนา
๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดทารายงาน
๑.๒ ขอบเขตการดาเนินงานเพื่อจัดทารายงานแผนยุทธศาสตร์การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ 5 ปี
๑.๓ เนื้อหารายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก.
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี โดยสังเขป
ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั ในปัจจุบัน
๒.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์องค์การ
๒.๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีที
๒.๒.๑ สถานภาพด้านนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๒ สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ
๒.๒.๓ สถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ
๒.๒.๔ สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๓.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั ของ ขสมก.
๓.๒ พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลของ ขสมก.
๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลของ ขสมก.
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั
๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูล
๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย
๔.๕ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๑-๑
๑-๑
๑-๒
๑-๓
๒-๑
๒-๑
๒-๕
๒-๕
๒-๘
๒-๑๐
๒-๑๔
๓-๑
๓-๑
๓-๑
๓-๔
๔-๑
๔-๑
๔-๑
๔-๓
๔-๙
๔-๑๗
๕-๑

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๖

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
๖.๑ แนวคิดกาหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลของ ขสมก. ระยะ 5 ปี
พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖.๒ การจัดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัล ขสมก. ระยะ ๕ ปี
พ .ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๖.๓.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั เป้าหมาย และเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟูกิจการของ
ขสมก. และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
๑) โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
๒) โครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับรถโดยสารประจาทาง
๓) โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูล
การเดินรถโดยสาร
๔) โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ
๕) โครงการพัฒนาระบบ CRM
๖) โครงการพัฒนาระบบอนุมัตสิ ัญญา
๗) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๖.๓.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุม
ความต้องการ และรองรับการให้บริการ
๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๓) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย ระยะที่ ๑
๕) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทน
ระบบ antivirus e-Mail AD (เพิ่ม License E-mail)
๖) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๗) โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล
๘) โครงการจัดซื้อ Line Printer

๖-๑
๖-๑
๖-๒
๖-๓
๖-๔
๖-๔
๖-๑๓
๖-๑๙
๖-๒๗
๖-๓๑
๖-๓๔
๖-๓๘
๖-๔๑
๖-๔๒
๖-๔๕
๖-๔๙
๖-๕๑
๖-๕๔
๖-๕๗
๖-๖๑
๖-๖๕

สารบัญ (ต่อ)
หน้า

๖.๓.3

๖.๓.4

๖.๓.5

๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ๖-๖๗
เครือข่าย ระยะที่ ๒
๑๐) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์
๖-๗๑
๑๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่
๖-๗๔
๑๒) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๖-๗๗
๑๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๖-๘๐
๑๔) โครงการปรับปรุงระบบงานคดี
๖-๔๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เพิ่มศักยภาพในการบริการ และบริหารจัดการ โดย ๖-๘๕
การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญ
๑) โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลของ
๖-๘๖
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ
๖-๘๙
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: บริหารจัดการเทคโนโลยีดจิ ิทลั ด้วย
๖-๙๒
หลักธรรมาภิบาล
๑) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยี
๖-๙๓
สารสนเทศ
๒) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความ ๖-๙๖
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit
๖-๙๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการใช้งาน และ ๖-๑๐๓
บริหารจัดการเทคโนโลยีดจิ ิทลั ทีให้กบั บุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้
การเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั ที่ยั่งยืน
๑) โครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี ๖-๑๐๓
สารสนเทศ
๒) โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชน ๖-๑๑๒
กรุงเทพ

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
บทที่ ๗

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทลั
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.
๗.๑ ข้อเสนอแนะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management)
๗.๑.1 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
๗.๑.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
๗.๒ ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดจิ ิทัล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีดิจทิ ัล และแนวทางการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกดาเนินการด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั
๗.๒.1 ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจทิ ัล
(Digital Management Organization)
๗.๒.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Human Resource Development)
๗.๒.3 แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Outsourcing)
๗.๓ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Service Management)
๗.๔ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
(Information Security Management)

๗-๑
๗-๑
๗-๒
๗-๕
๗-๑๒
๗-๑๒
๗-๑๙
๗-๓๒
๗-๓๔
๗-๔๑

บทสรุปผู้บริหาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
มี เ ป้าหมายของการพั ฒนาเพื่ อสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับประเทศ ได้แก่
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ร่าง
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม และแผนฟื้นฟูกิ จ การ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อทาให้เกิดผลลัพธ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการดาเนินงาน ดังนี้
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุ่งเน้นให้บริการผู้รับบริการ ๒ ส่วน คือ
๑) ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดิน ทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนภายใน กทม. โดยรองรับ การให้บ ริก ารผ่านอุป กรณ์ไร้ส าย (Mobile Device)
รวมถึงรองรับการให้บริการผู้พิการทางสายตา
๒) ผู้ประกอบการ รถเอกชนร่วมบริการ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการขออนุมัติ
อนุญาตร่วมบริการเดินรถ โดยให้ ขสมก. เป็นตัวกลางในการรับเรือ่ ง ติดตามเรื่อง และแจ้งผลการ
ขออนุมัติ อนุญาตของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้เพื่อการอานวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ
ในการยื่นขอและติดตามสถานะได้จากจุดเดียว
 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพใน ๒ ส่วน คือ
๑) การบริห ารจัด การการเดินรถโดยสาร โดยพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ที ่ส ามารถนาข้อมูล
ที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การเดิ นรถ อาทิ ระยะทางการเดิ นรถ ความหนาแน่ นของผู้ โดยสาร และ
การเคลื่อนที่ของรถโดยสาร มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการการปล่อย
ตัดเสริม หรือตัดเลิกได้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน
๒) การบริหารองค์กร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
สามารถบูรณาการข้อ มูลจากส่วนต่าง ๆ เข้ามาที่ ส่วนกลาง เพื่อใช้เ ป็นข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
 ลดต้น ทุน การดาเนิน งาน มุ่ง เน้น พัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ ทาให้ ขสมก. สามารถลดต้น ทุน
การดาเนินงานทั้งในส่วนของการใช้เอกสาร การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินงาน
จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
ขสมก. มุ่ งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ที่ ก ล่าวข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
กับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
สังคม (Digital Economy)
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ (Service Infrastructure)

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
 ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐใน
รูปแบบ e-Government
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕:
ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้
(Digital Society)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่าง ๆ ที่
เอื้ออานวยต่อคนทุกระดับ คานึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง
เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑:
มาตรการที่ ๔:
การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อ การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตอง
สนับสนุนการดาเนินงาน
การในเชิงรุก
มาตรการที่ ๖:
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับการปลี่ยน
แปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาของขสมก.
 พัฒนาระบบการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ผูป้ ระกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.
 พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก
 ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร
 พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการสาหรับ
ผู้พิการทางสายตา และภาษาต่างชาติ
 พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับ
การบริการผู้พิการทางสายตา
ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้กับ Contact
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail
และ Fax ในการให้บริการเกี่ยวกับสอบถามเส้นทาง รับเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร
เพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของ ขสมก. ด้วยการจัดทา
แผนการฝึกอบรมด้านการใช้งานและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกาหนดให้ทักษะด้านการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการเลื่อนขั้น หรือ
เลื่อนตาแหน่งของบุคลากร
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นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓:
การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
การขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
เศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างทั่วถึง พอเพียง
และ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้น

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
มาตรการที่ ๑๐:
การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร

กลยุทธ์ที่ ๔.๑:
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ เชื่อมโยงโครงข่ายระบบ
ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบขนส่งมวลชน ให้
ครอบคลุมพื้นที่ ในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท เพื่อให้
ระบบขนส่ง สาธารณะมีความคล่องตัว เชื่อถือได้
เข้าถึงสะดวก และราคาที่เหมาะสม
โดยปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานที่มีอยู่เดิมและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งสาธารณะในทุกสาขา
การขนส่งให้มี ประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย เข้าถึง การบริการได้สะดวก รวมถึงเชื่อมต่อ
กับระบบขนส่ง สาธารณะต่างรูปแบบ
(Public Transport Interchange) ไม่ว่าจะเป็น
การเชื่อมต่อด้วย โครงสร้างพื้นฐานหรือการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบตั๋วโดยสาร (ระบบตั๋วต่อตั๋ว
ร่วม) เพื่อให้ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเปลี่ยน
รูปแบบการ เดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๖:
กลยุทธ์ที่ ๖.๒:
และการสื่อสารของ กระทรวง การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นใน พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ ทันสมัย ถูกต้อง
คมนาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานในกระทรวง
– ๒๕๖๑
กิจการบ้านเมืองที่ดี
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความ ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุม
การใช้งาน เน้นการบูรณาการโครงข่ายและการเข้าถึง
ข้อมูล
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาของขสมก.
พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับการ
ให้ บริการนักท่องเที่ยงได้หลากหลายภาษา เช่นภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาพม่า
พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถทางานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้

พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก
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นโยบาย

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย

แผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓

ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบไอซีทีของ ขสมก.
จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้

บริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

จัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดิน
รถ (GPS)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร

รักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

แนวทางการพัฒนาของขสมก.
พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถทางานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้
พัฒนาระบบการเดินรถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนรถกับ
ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบรถเอกชนร่วมบริการของนายตรวจ
พัฒนาระบบการเดินรถเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GPS
เพื่อใช้ในการจัดทาข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวางแผน
การเดินรถ การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเดินรถ และการบริหารจัดการอุบัติเหตุ
พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการวางแผน
ก าลั ง คน การรั บ สมั ค ร การแต่ ง ตั้ ง ทะเบี ย นประวั ติ
ประเมิ นผลการท างาน การฝึ กอบรม และการบริ ก าร
บุคลากรในส่วนของการลา และการเบิกสวัสดิการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สนับสนุนการติดตามและจัดทาข้อมูลเชิงสถิติ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ
ขสมก.
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เพื่อ ให้ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทั ล ของ ขสมก. เป็น ไปตามเป้าหมาย ขสมก. ต้องขจัดข้อจากัด
ต่าง ๆ ที่เ กิดขึ้นกับ องค์ป ระกอบของเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจ จุบัน ที่ส่ง ผลต่อการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผนยุท ธศาสตร์เ พื่อ ขับ เคลื่อ นไอซีทีมุ่ ง สู่ก ารปฏิรูป ธุร กิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ซึ่ง เป็นผลที่ ได้จ ากการวิเ คราะห์ SWOT องค์ป ระกอบระบบไอซีที ของ ขสมก. ในปัจ จุบัน

นโยบายด้าน
ดิจิทัล
ทักษะด้านการใช้
งานเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ
บุคลากร

กระบวนการทาง
ธุรกิจ
องค์ประกอบของการ
พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีที

ภาพองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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โดยสามารถสรุปข้อจากัดของเทคโนโลยี ดิจิทัล ในปัจจุบันได้ดังนี้
องค์ประกอบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้ อจากัดที่พบในปัจจุบัน
๑. นโยบายด้านดิจิทัล

๒. กระบวนการทางธุรกิจ

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขสมก. ใน

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุง
 คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศควรเพิ่ม ผู้ทรงคุ ณวุฒิห รื อ

ปัจจุบัน
ผู้เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒ นาและ
บริห ารจัดการเทคโนโลยี ดิจิทัล
• ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดจิ ิทลั
 คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศต้อ งพิจ ารณา และติ ด ตาม
• ขาดการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา
แผนการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. อย่างใกล้ชิด และ
เทคโนโลยีดิจิทลั
สม่าเสมอ
 ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือคาสัง่ ในการบังคับใช้เทคโนโลยี
 คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศต้องผลักดันกฎระเบียบ หรือ
ดิจิทัลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
คาสั่งที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนการปฏิบัติง าน
กระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันไม่รองรับการ
 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้รองรับการใช้งาน
ประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ มีการจัดทาเอกสาร
เทคโนโลยีดิจิทัล ทัง้ ในส่วนของ ขั้นตอนการดาเนินงาน กฎระเบียบ
จานวนมาก
 ผู้บริหารให้ความสาคัญ และผลักดันทาให้เกิดการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เ ทคโนโลยีดิจิทัล ทัง้ ในส่วน
ของการกาหนดนโยบาย และใช้งานระบบไอซีที
 หน่ วยงานเจ้ า ของกระบวนการปฏิ บัติง านให้เ ข้า ร่ วมเป็ นส่ วน
หนึ่ง ในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบไอซีที
และสนับสนุนข้อมูล ความต้องการใช้ง านเทคโนโลยีดิจิทัล
 กาหนดแผนการเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) จากการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบันไปสู่การปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล อย่างเป็นระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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องค์ประกอบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
๓. ข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศ

๔. โครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุง
ข้ อจากัดที่พบในปัจจุบัน
 ความล้าสมัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบ






๕. การบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัล





สารสนเทศส่งผลให้
• ไม่สามารถในการขยายตัว
• หมดการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
• ไม่สามารถทางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล
ระบบปฏิบัตกิ ารหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทมี่ ีใน
ปัจจุบัน หรือทีจ่ ะเกิดในอนาคตได้
ขาดการบริหารจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศที่ดี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มี โ ครงสร้าง
และการบริห ารจัดการไม่ เป็นไปตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งในส่วนกลาง
และเขตการเดินรถยังไม่เป็นมาตรฐาน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เป็น
มาตรฐาน
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ยังไม่เป็นมาตรฐาน
โครงสร้างของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เอือ้ ต่อ
การขับเคลื่อนระบบไอซีที

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

 พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่มีข้อจากัดด้านเทคโนโลยีขึ้นใหม่ โดย











พัฒนาให้มฟี ังก์ชั่นการทางานครอบคลุมความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน และผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมุง่ เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน
พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของ ขสมก. เพื่อเป็นแหล่งในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่ต้องมีการใช้งานร่วมภายใน ขสมก. ข้อมูลสนับสนุนการ
จัดทารายงานสนับสนุนผู้บริหาร และข้อมูลสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีโครงการและการ
บริหารจัดการสอดคล้องตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
ปรับปรุงการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและ
เขตการเดินรถให้เป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย
ประยุกต์ใช้มาตรฐานในระดับสากล
ด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานด้านการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเข้ามาใช้
พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบไอซีทีให้กบั บุคลากรของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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องค์ประกอบของ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
๖. ทั ก ษะด้านไอซีที ของ
บุคลากร

แนวทางแก้ไ ข/ปรับปรุง
ข้ อจากัดที่พบในปัจจุบัน
 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มี

คุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างชัดเจน และต่อเนือ่ ง
 ไม่มีแผนการฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีทีอย่าง
ชัดเจน และต่อเนื่อง

 บรรจุความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น







แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

คุณสมบัติเบื้องต้นของแต่ละตาแหน่งงาน
สร้างกลุม่ Key User ในแต่ละระบบไอซีที เพื่อให้มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการใช้งานระบบไอซีทีในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรทั่วไปได้ รวมถึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารความต้องการใช้
งานระบบไอซีทรี ะหว่างกลุม่ ผู้ใช้งานและสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีทีของ ขสมก. ให้กบั บุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการติดตามและประเมินผลการ
นาเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงทุก ๓ เดือน
สร้างให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
สร้างระบบองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูล
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นอกเหนือ จากการขจัดข้อจากัดต่าง ๆ ขององค์ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แล้ว ขสมก.
ควรให้ค วามสาคัญ ต่อ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ผู้ใ ช้ง าน และผู้บ ริห าร โดยจากการเข้า สัม ภาษณ์ ผู้บ ริห ารระดับ สูง ของ ขสมก. สามารถสรุป ความ
ต้องการใช้ง านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามองค์ป ระกอบระบบไอซีที ได้ดัง ภาพ

สรุปความต้องการเทคโนโลยี ดิจิทัล ของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก.
จากภาพแสดงการสรุป ความต้องการเทคโนโลยีดิจ ิทัล ของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. จ านวน
๘ ท่าน ดังนี้
 ร้อยละ ๑๒.๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการเกิดการผลักดันการใช้งานระบบไอซีที จ าก
ผู้บริหาร เพื่อทาให้เกิดการใช้งานระบบไอซีทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุนการปฏิบัตงิ าน
ซึ่ง ระบบไอซีที ต้อ งใช้ง านง่าย และสามารถเชื่ อมโยง บูร ณาการข้อมู ล ในภาพรวมทั้ ง องค์ ก ร
เพื่อรองรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และรายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง
 ร้อ ยละ ๕๐ ของผู้บ ริหารระดับสูง มีความต้องการให้ป รับปรุงโครงสร้างการบริห ารของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ และบริหารจัดการระบบไอซีทีที่จ ะ
พัฒนาขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ
 ร้ อ ยละ ๗๕ ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ค วามต้ อ งการให้ มี ก ารเพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นการใช้ ง าน
ระบบไอซีทีให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุน
การบริการ และการปฏิบัติงาน
จากเป้าหมายการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ข้อจากัดของเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน
และความต้อ งการเทคโนโลยีดิจิทัล ของผู้บริหารที่กล่าวข้างต้น สามารถกาหนดยุท ธศาสตร์ในการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ได้ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของ ขสมก.ตามแผนยุ ทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก.
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ตามแผนยุทธสาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
ขสมก. ต้องทาให้เ กิ ดการ CHANGE ใน ๕ ส่วนสาคัญ ดัง นี้
C : Collaboration พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั เป้าหมาย เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ส าหรับ บริห ารจัดการองค์ก าร ให้ท างานร่วมกั นได้อย่างไม่ มี ร อยต่อ (Seamless) เพื่อรองรับ การบริการ
การปฏิบัติงานของ ขสมก.
H : Holistic พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แบบองค์รวม โดยคานึงถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้งาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable)
A : Availability พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT Infrastructure) ให้
สามารถรองรับการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
N : Nexus พั ฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ให้ สามารถบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์การ
เพื่อจัดท ารายงานสนับ สนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บ ริห าร รวมถึง พัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทั ล
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจทิ ลั ที่
เป็นมาตรฐานในระดับสากลเข้ามาสนับสนุน
E : Efficiency พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ง านและบริห ารจัดการเทคโนโลยี ดิ จิทั ล ให้กั บ บุคลากรของ
ขสมก. เพื่อให้สามารถใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ดังภาพ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่อยู่ระหว่างดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อน ขสมก. มุ่ง สู่ก ารปฏิ รูป ธุ ร กิ จ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล ที่จะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบ GPS และระบบสนั บ สนุ น เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการเดินรถ รวมถึงดาเนินการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถือเป็นการดาเนินงานนา
ร่องในการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อ สนับสนุนให้เกิ ดการประยุกต์ใช้ระบบไอซีที ตามเป้าหมายของแผนฟื้นฟู
กิจการฯ
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่
การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ โดยสามารถแบ่งประเภทของแผนงาน/โครงการ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๑) แผนงาน/โครงการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพเทคโนโลยีดิจิทัล : เป็น แผนงาน/โครงการพัฒ นา/
ปรับ ปรุง ระบบไอซีที ที่ มี อ ยู่ในปัจ จุบัน
๒) แผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบไอซีที
ใหม่เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภาพการให้บ ริก าร และการปฏิบัติง านของ ขสมก.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เทคโนโลยีดิจิทัล
๑. ช่องทางการ
ช่องทางในการเข้าถึง/ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคตต้องรองรับ ทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของ ขสมก. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และ
เข้าถึง/ใช้งาน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)
เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. ระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพ
(Information
 ระบบ GPS และ
 พัฒนาระบบ ERP
 พัฒนาระบบ ERP
 พัฒนาระบบ
 ปรับปรุงระบบงาน  ศึกษา วิเคราะห์
System)
ระบบสนับสนุน
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
สารบรรณ
คดีให้ครอบคลุม
และพัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ความต้ องการการ
จัดทารายงาน
• ระบบงบประมาณ
• ระบบบริหาร
ใช้ งาน
สนับสนุนผู้บริหาร
 พัฒนาระบบ
สัญญา
• ระบบบัญชี
(Business
จั
ด
เก็
บ
เอกสาร

ศึ
ก
ษา
วิ
เ
คราะห์
และ
• ระบบซ่อมบารุง
• ระบบการเงิน
Intelligent: BI)
อิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาระบบองค์
• ระบบติดตาม
• ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
โดยรองรับการ
ความรู้
แผนงาน/โครงการ
• ระบบพัสดุ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ที่เหมาะสมกับ
• ระบบครุภัณฑ์
ระบบฐานข้อมูล
ขสมก.
เพิ่มประสิทธิภาพ
• ระบบซ่อมบารุง
กลาง
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
• ระบบบริหาร
พัฒนาระบบอนุมัติ
บุคลากร (HRM)
สัญญาเพื่อเพิ่มช่อง
• ระบบเงินเดือน
ทางการให้บริการ
• ระบบสวัสดิการ
ผู้ประกอบการ
• ระบบพัฒนาบุคลากร

(HRD)
 ระบบค้นหาเส้นทางการ
เดินรถ (Mobile
Application) ให้รองรับ
คนพิการและ
ภาษาต่างประเทศ
 พัฒนาระบบการเดินรถ
ใหม่ให้รองรับความ
ต้องการใช้งาน อาทิ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ
เทคโนโลยีดิจิทัล

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

การจัดทาตารางการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ
ข้อมูลการเติมเชื้อเพลิง
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอู่จอดรถ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ระบบ e-Ticket
 พัฒนาระบบ CRM เพื่อ
รองรับการให้บริการ
 ประชาชนในการ
ร้องเรียนแจ้งของหาย

๓. การบริหาร
จัดการข้อมูล
(Data
Management)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

เพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์
 พัฒนาระบบ
เพื่อกาหนดนโยบาย
ฐานข้อมูลกลาง
ด้านการบริหาร
เพื่อรองรับ
จัดการข้อมูล
การจัดเก็บข้อมูล
 ศึกษา วิเคราะห์
• กลุ่มข้อมูลหลัก
เพื่อกาหนด
• กลุ่มข้อมูล
• กลุ่มข้อมูลหลัก
สนับสนุนการ
กลุ่มข้อมูล
จัดทารายงาน
สนับสนุนการ
สนับสนุนผู้บริหาร
จัดทารายงาน
• กลุ่มข้อมูลรองรับ
สนับสนุน
การเชื่อมโยงกับ
ผู้บริหาร
หน่วยงาน
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง
หน้า XV
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ปีงบประมาณ
เทคโนโลยีดิจิทัล

๔. โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีที
(ICT
Infrastructure)

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

• กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน
ภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
และกาหนด
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ในแต่ละกลุ่ม
• กระบวนการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลประกอบ
ด้วย การสร้าง
จัดเก็บ และ
ปรับปรุงข้อมูล
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงห้องศูนย์
 ใช้บริการ Cloud ในส่วน  ปรับปรุงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Data Center)
ของ IaaS
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัย
ในสานักงานใหญ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ  ปรับปรุงระบบสื่อสาร
มั่นคงปลอดภัย
ภายใน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ปีงบประมาณ
เทคโนโลยีดิจิทัล
๕. การบริหารจัดการ
ระบบไอซีที
(ICT
Management)

หมายเหตุ:

ปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๖๐
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทา
แผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change
Plan) เพื่อให้การ
ประยุกต์ใช้ระบบไอซีที
ประสบความสาเร็จ

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

เพิ่มประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 ศึกษา วิเคราะห์ และ
 ศึกษา วิเคราะห์
ประยุกต์ใช้แนวทางการ
และประยุกต์ใช้
บริหารจัดการการบริการ
แนวทาง การบริหาร
ระบบไอซีทีของสานัก
จัดการความมั่นคง
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปลอดภัยของระบบ
ตามมาตรฐาน ISO20000
ไอซีทีตามมาตรฐาน
ISO27001

การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิท ัล ในปีง บประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. อยู่ร ะหว่า งดาเนิน การ และมีค วามเกี ่ยวข้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ก ารใช้ เ ทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ ขับ เคลื่อ น ขสมก. มุ่ ง สู่ก ารปฏิรูป ธุร กิ จ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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จากการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนงาน/โครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุป ประโยชน์ที่
ขสมก. จะได้ดังนี้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ประโยชน์ที่ ขสมก. จะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูประยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถในภาพรวมทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเพียงชุด เดียว
กล่าวคือ การพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ส ามารถเชื่อมโยงและบูร ณาการข้อมูล ที่
เกี่ยวข้องกั บ การเดินรถ เช่น ข้อมู ล จากระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบการ
ซ่อ มบารุง มาจัดเก็บไว้ที่ระบบการเดินรถเพื่อรองรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่
เป็น ประโยชน์ต ่อ การบริห ารการเดิน รถ อาทิ การก าหนดเป้า หมายเดิน รถที่
สอดคล้อ งกับ สถิติก ารเดินรถจริง การจัดตารางการเดินรถที่ส อดคล้องตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
๑.๒) เพิ่ม ประสิท ธิภาพการบริก ารผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการในการขออนุมตั ิ
อนุญาตได้แบบไม่จากัดสถานที่ และเวลาผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.
๑.๓) เพิ่ ม ประสิทธิภาพการให้บริการข้อมู ลข่าวสาร การรับ ร้องเรื่องเรียน การสอบถาม
เส้นทางด้วยการยกระดับของ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการแบบ
e-Service และประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุ กกลุ่มทั้งคนทั่วไป และคนพิการ
รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานและท่องเที่ยวในประเทศ
๑.๔) เพิ ่ม ประสิท ธิภ าพการควบคุม การซ่อมบารุง รัก ษารถโดยสาร กล่า วคือ มีข้อมูล
สารสนเทศสนับ สนุนการวางแผน และกรอบงบประมาณการซ่อมบารุง รัก ษารถ
โดยสารได้ตรงกับสภาพการใช้งานจริง และตรงกับรอบระยะเวลาที่ต้องบารุงรักษา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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บทสรุปผู้บริหาร

๒)

๑.๕) เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร และการอานวยความสะดวกให้กับบุคลากร
ในการเบิก สวัสดิก าร กล่าวคือ มีข้อมูล สารสนเทศสนับ สนุนการวางแผนกาลังคน
การรับ สมั คร การวางแผนการฝึก อบรม ทะเบียนประวัติ การคานวณเงิ น เดื อ น
รวมถึงการอานวยความสะดวกในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรของ ขสมก.
๑.๖) เพิ่ม ประสิท ธิภาพติดตามหนัง สือหรือเรื่องที่เ ข้าและออกภายในองค์ก ร กล่าวคือ
สามารถบริหารจัดการการรับหนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก การส่งต่อหนังสือรับเข้า
และการติดตามความเคลื่อนไหว ผลการดาเนินงานของหนังสือรับเข้าในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร กล่าวคือ ระบบไอซีที
สามารถบูร ณาการข้อมูล จากระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น เพื่อรองรับ การจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และพยากรณ์สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลดระยะเวลาและต้นทุนการดาเนินการ ดังนี้
๒.๑) ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการผู้ประกอบการ กล่าวคือ พัฒนาระบบไอซีที
รองรับการขออนุมัติ อนุญาตที่ผู้ประกอบการต้องดาเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ขสมก. รวมถึงเชื่อมโยงข้อมูลผลการอนุมัติ อนุญาตหรือความเห็นชอบต่าง ๆ กับ
ระบบสารสนเทศของกรมขนส่งทางบก
๒.๒) ลดการใช้ แ บบฟอร์ ม ขสมก.๑-๐๑ ได้ ร้ อ ยละ ๑๐๐ กล่ า วคื อ เมื่ อ มี ก ารใช้ ง าน
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. สามารถลด
การใช้แบบฟอร์ม ขสมก. ๑-๐๑ เพื่อบันทึกข้อมูล ทาให้ลดต้นทุนในการจัดทาเอกสาร
และลดระยะเวลาในการสรุปข้อมูล
๒.๓) ลดการใช้เอกสารในการจัดตารางงานสาหรับ พขร. และพกส. ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ
เมื่อมีการใช้ระบบการเดินรถในส่วนของระบบจัดทาเป้าหมายการเดิน และระบบบริหาร
จัดการตารางเดินรถ และตารางรับงาน ดังนั้นสามารถลดการใช้เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ตารางการเดินรถ และการรับงานโดย พขร. และพกส. สามารถตรวจสอบตารางการเดิน
รถผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. โดยมี Username และ Password สาหรับ Login
เข้าใช้งานระบบ
๒.๔) ลดการใช้เอกสารในการปล่อยรถได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. ดังนั้นสามารถลดการใช้
เอกสารที่นายท่าต้องจัดทาและใช้ในการปล่อยรถโดยสารออกจากท่ารถได้
๒.๕) ลดต้ นทุ นในการจั ดเก็ บเอกสาร และลดระยะเวลาสืบ ค้ นเอกสาร กล่ าวคื อ เมื่ อมี
การประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของ
ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียม
แฟ้ มเอกสาร ตู้เอกสาร และพื้นที่ สาหรับวางตู้เอกสาร พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการ
สืบค้นเอกสารต่าง ๆ ได้

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเี พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี

หน้า XIX

บทที่ ๑
บทนำ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้า และบริการที่มุ่งเน้นให้
เข้าถึงและตอบสนองต่อ การดาเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ขสมก. จึงมีความจาเป็นอย่ า งยิ่ง ในการ
เตรียมการด้านยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับ นโยบาย
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุท ธศาสตร์
ของแผนพัฒ นาดิจิทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนฟื้นฟูกิ จ การ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก.จึงได้กาหนดให้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนไอซีที เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ
ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีการศึกษานโยบายด้านการพัฒนาไอซีทีในระดับประเทศ ได้แก่
นโยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสัง คม (Digital Economy) ร่ า งแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมดิจิทั ล
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นโยบายด้านการพัฒนาไอซีทีสนับสนุนการคมนาคมของประเทศ ได้แก่ ร่างแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับ เคลื่อ นการพัฒ นารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสัง คม ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายด้านการพัฒนา ขสมก. ได้แก่ แผนการฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมายของการพัฒนาไอซีทีของ ขสมก. ให้
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงดาเนินการศึกษาสถานภาพด้านใช้งานและการพัฒนาไอซีที
ในปัจจุบันของ ขสมก. เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์ SWOT ด้านการใช้งานและพัฒนาไอซีทีของ ขสมก.
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของการพัฒนาไอซีที ที่กาหนด พร้อมทั้งกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
โครงการด้านการพัฒนาไอซีทีของ ขสมก. ในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และตัวชี้วัดความสาเร็จ เพื่อให้
ขสมก. สามารถดาเนินการพัฒนาไอซีทีให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้

๑.๑ วัตถุประสงค์กำรจัดทำรำยงำน

๑.๑.๑ เพื่อนาเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ขสมก. กับ นโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ในระดับประเทศ กระทรวงคมนาคม
และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
๑.๑.๒ เพื่อ นาเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมตัวชี้วัดความสาเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑.๑.๓ เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๑.๔ เพื ่อ นาเสนอผลการออกแบบสถาปัต ยกรรมเทคโนโลยี ดิจิท ัล ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑.๑.๕ เพื่อนาเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
พร้อมตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการฯ
๑.๑.๖ เพื่อ นาเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๑-๑

บทนา

๑.๒ ขอบเขตกำรดำเนิน งำนเพื่อ จัด ทำรำยงำนแผนยุทธศำสตร์ก ำรใช้ เ ทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่กำรปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
๑.๒.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงานและเป้าหมายธุรกิจ จากแผนวิสาหกิจ
๑.๒.๒
๑.๒.๓
๑.๒.๔

แผนฟื้ นฟู กิ จ การองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ และโครงสร้างหน่วยงานของ ขสมก.
ตลอดจนนโยบายและแผนอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปธุรกิจ (Business
Transformation)
ศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) ของ ขสมก. และกาหนด
งานหลั ก (Primary Activities) และงานสนั บ สนุ น (Support Activities) เพื่ อ ก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานต่าง ๆ ที่สอดรับกับเป้าหมายหลักของการปฏิรูปธุรกิจ
จัด ทาแผนยุท ธศาสตร์เ พื่อขั บ เคลื่อนไอซีที มุ่ง สู่ก ารปฏิรูป ธุร กิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี
โดยมีขอบเขตงานดังนี้
๑.๒.๔.๑ ศึก ษาและวิเ คราะห์ส ถานภาพด้ านการพัฒ นาระบบไอซีที ในปัจ จุบั น ของ
ขสมก. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี SWOT
๑.๒.๔.๒ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบไอซีทีเพื่อขับเคลือ่ น ขสมก. ของ
ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานของ ขสมก.
๑.๒.๔.๓ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาไอซีที ของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี
๑.๒.๔.๔ วิ เ คราะห์ และออกแบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เป้ าหมาย (Target Applications and
Technology) เพื่อสนับสนุนงานตามห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิ จ (Business Value
Chain)
๑.๒.๔.๕ ศึก ษาวิเ คราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายและ
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลในปั จจุ บั น เพื่ อก าหนดเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลที่ ต้ องพั ฒนาใหม่
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องยกเลิก และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องปรับปรุง
๑.๒.๔.๖ ก าหนดแผนงาน/โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลเป้ า หมาย (Target
Applications and Technology) ของ ขสมก. ระยะเวลา ๕ ปี
๑.๒.๔.๗ กาหนดตัวชี้วัดเชิงปริมาณ โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้
และลดค่าใช้จ่ายของ ขสมก. จากการดาเนินแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
๑.๒.๔.๘ กาหนดกรอบงบประมาณของแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ขสมก.
๑.๒.๔.๙ ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (Project
Monitoring and Evaluation) เพื่ อ ให้ ขสมก. สามารถด าเนิ น แผนงาน/
โครงการให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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บทนา

๑.๓ เนื้ อ หำรำยงำนแผนปฏิ บัติก ำรดิจิ ทั ล เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น ขสมก. มุ่ ง สู่ ก ำรปฏิรูป ธุร กิจ
ระยะ ๕ ปี โดยสังเขป
๑.๓.๑

๑.๓.๒
๑.๓.๓

๑.๓.๔

๑.๓.๕

๑.๓.๖

๑.๓.๗

๑.๓.๘

บทสรุป ผู้บ ริห ำร กล่า วถึง บทสรุป ภาพรวมการจัด ท าแผนปฏิบ ัติก ารดิจ ิท ัล เพื่อ
ขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ทั้งในส่วนของสถานภาพด้านระบบไอซีที
ในปั จ จุ บั น วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จากการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
บทที่ ๑ บทนำ กล่ า วถึ ง หลั ก การและเหตุ ผ ลของโครงการ ขอบเขตการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์การจัดทารายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูป
ธุรกิจ ระยะ ๕ ปี และเนื้อหาโดยสังเขปของแผนยุทธศาสตร์ฯ
บทที่ ๒ ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์สถำนภำพด้ำนระบบไอซีทีพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน กล่าวถึง สถานภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร สถานภาพ
ด้านระบบไอซีทีพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และผลการวิเคราะห์ SWOT
ด้านดิจิทัลของ ขสมก. ในปัจจุบัน
บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ
๕ ปี กล่าวถึง ผลการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมถึงแนวทางและผลการกาหนดตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
บทที่ ๔ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี ดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง แนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลของ ขสมก. ซึ่ง ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แนวทางการบริหาร
จัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลให้กับบุคลากร
ของ ขสมก.
บทที่ ๕ ผลกำรออกแบบสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง
ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัลของ ขสมก. ที่จะต้องเกิดขึ้นใน ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่ง ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมการ
บูร ณการระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย
บทที่ ๖ โครงกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง แนวทาง
การกาหนดโครงการฯ การจัดลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ขสมก. ที่จะขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดการดาเนินงาน และ
กรอบงบประมาณ
บทที่ ๗ ข้ อ เสนอแนะกำรบริ หำรจั ดกำรเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล เพื่ อ มุ่ ง สู่ ผลสัมฤทธิ์ข อง
กำรปฏิรูปธุรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่กำรปฏิรูปธุรกิจ
ขสมก. กล่าวถึง ข้อเสนอในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ที่พัฒนาขึ้นตาม
แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารจั ด การความ
เปลี่ยนแปลง (Chang Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
ข้อ เสนอแนะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ
การบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
ดิจิทัล
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๑.๓.๙

บทที่ ๘ แนวทำงกำรติ ดตำมและประเมิ นผลโครงกำร (Project Monitoring and
Evaluation) กล่าวถึง แนวทางการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔
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บทที่ ๒
ผลการศึ กษา วิ เคราะห์ สถานภาพด้ านระบบไอซี ที พื้ นฐาน
เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
การศึกษาสถานภาพด้านการใช้งานและการพัฒนาระบบไอซีที ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเ คราะห์ และท าความเข้าใจองค์ก ารว่ามี เ ป้าหมายการดาเนินงาน ภารกิ จ หน้าที่ และศึก ษา วิเ คราะห์
สถานภาพด้านการใช้งานและพัฒนาระบบไอซีทีในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบระบบไอซีที
ให้ ส ามารถขั บ เคลื่อ น ขสมก. เพื่ อ ไปสู่ เ ป้ า หมายการด าเนิ น งานที่ ก าหนดไว้ ไ ด้ โดยมี ร ายละเอีย ดของ
ผลการศึกษา วิเคราะห์ ดังนี้

๒.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์องค์การ
หลักการ Value Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแจกแจงกิจกรรมที่องค์กรต้องดาเนินการเพื่อนาส่งสินค้า
และบริการไปสู่ลูกค้า โดย Value Chain แบ่งกิจกรรมขององค์กรออกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการส่งมอบ
สินค้าขององค์กรให้กับลูกค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย และบริการ
หลังการขาย
๒) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการดาเนินงานกิจกรรมหลัก
หรือกิจกรรมสนับสนุนด้วยกันเอง อาทิ กิจกรรมด้านบัญชี การเงิน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดซื้อ
การแจกแจงกิจกรรมขององค์กรตามหลักการของ Value Chain แตกต่างจากการอธิบายด้วยการใช้
แผนผังโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก Value Chain แสดงให้รู้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเริ่มต้น และสิ้นสุดที่
ใด แต่ละกิจกรรมมีความเชื่อมโยง และผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งการแสดงให้ความเชื่อมโยงและผลกระทบต่อ
กั นนี้ องค์กรสามารถนามาปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้ลดการส่งผลกระทบระหว่างกิ จกรรมในเชิงลบ และเพิ่ม
ผลกระทบระหว่างกิจกรรมในเชิงบวกให้เพิม่ ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภาพรวมของ
ทั้งองค์กร ซึ่งผลการวิเคราะห์ Value Chain มีมาตรฐาน Generic Value Chain ดังภาพ ๒-๑

ภาพ ๒-๑ ผลการวิเคราะห์ Value Chain มาตรฐาน (Generic Value Chain)
แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเี พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
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บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

จากภาพ ๒-๑ แสดงผลการวิเคราะห์ Value Chain มาตรฐาน ( Generic Value Chain) โดยสามารถ
อธิบายความหมายของกิจกรรมในแต่ละส่วนได้ ดังนี้
 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ส่วน ดังนี้
 Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัตถุดิบที่จาเป็นสาหรับ
การผลิตสินค้าหรือบริการ
 Operations เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการนาเอาวัตถุดิบมาแปลงให้
เป็นสินค้าหรือบริการ
 Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้า หรือบริการส่ง
มอบให้กับลูกค้า
 Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่เกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการขายสินค้าหรือบริการ
ให้กับลูกค้า
 Service เป็นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การบริห ารจัดการบริก ารหลังการขายสินค้าหรือ
บริการ
 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ส่วน ดังนี้
 Procurement เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการจัดซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การผลิตสินค้าหรือบริก าร รวมถึง สนับ สนุนการดาเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน Value Chain
 Technology Development เป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ องค์ก รประยุก ต์ใช้เพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของกิ จกรรมต่าง ๆ ภายใน Value Chain ซึ่ง เทคโนโลยีในที่นี้ห มายถึง
ความรู้ (Knowledge) วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน (Procedure) หรื อ วิ ท ยาการใหม่ ๆ อาทิ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Human Resource Management เป็ น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการดาเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Value Chain อาทิ
การจัดหา คัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม การกระจายบุคลากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ให้
เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม การจ่ายค่าตอบแทน
 Firm Infrastructure เป็นกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การบริห ารจั ดการกิ จ กรรมด้ านการ
วางแผน งบประมาณ บัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารคุณภาพ รวมถึงระบบโครงสร้าง
ต่าง ๆ อาทิ อาคาร สถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบโครงสร้างไอซีที
จากแนวทางการแจกแจงกิ จ กรรมตามหลัก การของ Value Chain ที่ ก ล่าวข้างต้นสามารถสรุ ป
กิจกรรมหลัก (Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ของ ขสมก. ในปัจจุบันได้
ดังภาพ ๒-๒
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ภาพ ๒-๒ ผลการวิเคราะห์ Value Chain ของ ขสมก.
จากภาพ ๒-๒ แสดงผลการวิเคราะห์ Value Chain ของ ขสมก. โดยพิจารณาจากภารกิจหลักของ
ขสมก. ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในหมวดที่ ๑ คือ เส้นทางการเดินรถในเขตกรุงเทพและ
จังหวัดที่มีพื้นที่ต่อ เนื่อ ง และหมวด ๔ คือ เส้นทางการเดินรถสายใหญ่ และเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกไปยัง
หมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุงเทพ โดยทาง ขสมก. ได้แบ่ง
เส้นทางการเดินรถบางส่วนให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมดาเนินการ โดย ขสมก. มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพ
การให้บริการ และแบ่งส่วนรายได้ โดยสามารถสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของ ขสมก. ตามหลักการ Value Chain ได้
ดังนี้
๒.๑.๑ กิจกรรมหลัก (Primary Activities)
จากการศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมหลักของ ขสมก. สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก คือ
๒.๑.๑.๑ กิจกรรมบริหารรถโดยสารของ ขสมก.
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถโดยสารที่เป็นรถของ ขสมก. โดยสามารถ
อธิบายกิจกรรมต่าง ๆ แยกตามหลักการของ Value Chain ได้ดังนี้
๑) Inbound Logistics เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดทาเป้าหมายการเดินรถ
การจัดทาแผนการเดินรถรายเดือน เพื่อส่งมอบต่อไปยังฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ดาเนินการเดินรถให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนที่กาหนด
๒) Operations เป็นกิจกรรมที่นาเอาเป้าหมาย และแผนการเดินรถมาเป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการจัดตารางเวลาของ พขร. พกส. การบริหารรอบการเดินรถ
การบริหารเชื้อเพลิง การบริหารตั๋วโดยสาร การวางแผนตรวจการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การบริหารจัดการทะเบียนประวัติรถโดยสาร อาทิ การต่อทะเบียน การต่อ
อายุประกันและการซ่อมบารุงให้รถโดยสารให้มีสภาพพร้อมให้บริการ
๓) Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินรถ การตรวจการเดินรถ
โดยนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก Operations มาปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิด
การบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
๔) Marketing and Sales เป็น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวกั บ การจ าหน่ายตั๋ วโดยสาร
ให้กับลูกค้าตามระยะทางการโดยสาร
๕) Service เป็นกิจ กรรมที่เ กี่ยวกับ การให้บ ริก ารของ Call Center 1348
ที ่บ ริก ารสอบถามเส้นทางการเดินรถ การรับแจ้งของหายบนรถโดยสาร
และรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชมเชยต่าง ๆ ของลูกค้า
๒.๑.๑.๒ กิจกรรมบริหารรถเอกชนร่วมบริการ
เป็นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการรถเอกชนที่ทาสัญญาเพื่อให้บริการ
รถโดยสารประจาทางร่วมกับ ขสมก. โดยสามารถอธิบายกิจกรรมต่าง ๆ แยกตามหลักการของ Value Chain
ได้ดังนี้
๑) Inbound Logistics เป็นกิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ การจัด การสัญ ญาการเดินรถ
ระหว่าง ขสมก. กับบริษัทเอกชน
๒) Operations เป็นกิ จกรรมที่นาเอาสัญญาการเดินรถมาบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่สัญญากาหนด รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทะเบียนประวัติรถโดยสาร อาทิ การต่อทะเบียน การต่ออายุประกัน
๓) Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจการเดินรถของรถ
เอกชนร่วมบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อรักษามาตรฐานของ
การบริการ
๔) Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าตอบแทน
จากรถเอกชนร่วมบริการ
๖) Service เป็นกิจ กรรมที่เ กี่ยวกับ การให้บ ริก ารของ Call Center 1348
ที่บริการสอบถามเส้นทางการเดินรถ การรับแจ้งของหายบนรถโดยสาร
และรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชมเชยต่าง ๆ ของลูกค้า
๒.๑.๒ กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
กิจกรรมสนับสนุนของ ขสมก. สามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มหลัก ดังนี้
๒.๑.๒.๑ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวข้องกั บ การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การบริห ารพัสดุ
การบริหารทรัพย์สิน
๒.๑.๒.๒ กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การจัด ท าแผนพัฒ นา/แผนยุท ธศาสตร์ การบริห าร
งบประมาณ การติ ด ตามความก้ าวหน้ า แผนงาน/โครงการ การตรวจสอบ
สถานภาพในการควบคุมภายใน
๒.๑.๒.๓ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารสวัสดิการ
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพ การอาชีวอนามัย
๒.๑.๒.๔ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ โครงสร้าง
ระบบไอซีที อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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การวิเคราะห์ Value Chain ของ ขสมก.นอกจากจะทาให้ทราบถึงกิจกรรมที่ ขสมก. ดาเนินการแล้ว
ยังทาให้ทราบถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรม โดยสิ่งที่ทาให้ กิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงกัน คือ ข้อมูล
สารสนเทศจากกิจ กรรมหนึ่งส่งผลกระทบกั บการดาเนินงานของอีก กิจ กรรมหนึ่ง ซึ่ง ขสมก. สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง ทันความต้องการใช้งาน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะทาให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของ ขสมก.
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๒.๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีที
๒.๒.๑ สถานภาพด้านนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๑.๑ การจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปั จ จุ บั น ขสมก. มี ก ารจั ด ท าแผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารองค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ ประจ าปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพื่อใช้เ ป็นกรอบและแนวทางใน
การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมถึงการดาเนินงานด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก.
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อ ง และตอบสนองยุทธศาสตร์ตามแผนวิส าหกิ จ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๒.๒.๑.๒ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของ ขสมก. ในปัจจุบัน ประยุกต์ใช้หลักการ COBIT5 (Control Objectives for Information and Related
Technology) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการกากับดูแลและบริหารจัดการองค์กร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบการดาเนินงานที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถด าเนิ นงาน
ด้านก ากั บ ดูแลและการบริห ารจั ดการทางด้ า นไอซีที ได้ อย่ างบรรลุเ ป้ าหมาย โดย COBIT5 มี ห ลั ก การ
ดาเนินงานสาคัญอยู่ ๕ หลักการ ดังภาพ ๒-๓

ที่มา: COBIT5 by ISACA

ภาพ ๒-๓ หลักการสาคัญในการกากับดูแลและบริหารจัดการของ COBIT5
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๑) หลักการที่ ๑ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กล่าวคือ การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับขององค์กรและ
ความเสี่ยงและการใช้ทรัพยากรด้านไอซีทีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒) หลักการที่ ๒ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างครบวงจร
กล่ า วคื อ การน าการก ากั บ ดู แ ลด้ า นไอซี ที เ ข้ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
การกากับดูแลองค์กร โดยครอบคลุมทุกหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมไปถึง
บุคลากรและสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่ มี ความ
เกี่ยวข้องทั้งด้านกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านไอซีที
๓) หลักการที่ ๓ ประยุกต์ใช้กรอบการดาเนินงานที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
กล่าวคือ การนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ ดีด้า นการด าเนิ น งาน
ด้านไอซีที ม าประยุก ต์ใช้ง านร่วมกั น ซึ่ง COBIT5 ได้นาแต่ล ะแนวทาง
ที ่ เ กี่ ยวข้องกั บ การก ากั บ ดูแลและบริห ารจัดการ มาสอดคล้องกั น เป็ น
ภาพรวมภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน
๔) หลักการที่ ๔ เอื้อให้วิธีปฏิบัติองค์รวมสัมฤทธิ์ผล
กล่าวคือ การดาเนินงานด้านการกากับดูแลและบริหารจัดการด้านไอซีที
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ ดีนั้น ควรประกอบไปด้วย ๗ ปัจ จัย
ดังนี้
๔.๑) หลักการ นโยบาย และกรอบการดาเนินงาน
๔.๒) กระบวนการ
๔.๓) โครงสร้างการจัดองค์กร
๔.๔) วัฒนธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
๔.๕) สารสนเทศ
๔.๖) บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบงาน
๔.๗) บุคลากร ทักษะ และศักยภาพ
๕) หลักการที่ ๕ แบ่งแยกการกากับดูแลออกจากการบริหารจัดการ
กล่าวคือ การระบุความแตกต่างระหว่างการก ากั บดูแลและการบริห าร
จัดการ โดยทั้งสองหลักการนี้มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ต่างกันอย่าง
ชัดเจน ตามภาพ ๒-๔
๕.๑) การกากับดูแล (Governance) กล่าวคือ การกาหนดเป้าหมาย
องค์กร โดยมีการตกลงเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการกาหนด
ทิ ศ ทาง การตั ด สิ น ใจ และจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของการ
ดาเนินงาน รวมไปถึงการเฝ้าติดตามผลการดาเนินงานและการ
ปฏิบัติง านจริง เมื่ อเปรียบเที ยบกั บ ทิ ศทางที่ ได้มี ก ารตั ด สิ น ใจ
ร่ ว มกั น ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะมี ค ณะกรรมการบริ ห ารเป็ น
ผู้รับผิดชอบโดยรวมภายใต้การชี้นาของประธานกรรมการ
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๕.๒)

การบริห ารจัดการ (Management) กล่าวคือ การบริห ารงาน
ให้ส อดคล้อ งกับ ทิศ ทางที ่ก าหนดโดยหน่ว ยงานก ากับ ดูแ ล
โดยผู้บ ริหารดาเนินการวางแผน ดาเนินงาน และเฝ้าติดตาม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

ภาพ ๒-๔ กระบวนการสาคัญในการกากับดูแลองค์กร
จากหลักการสาคัญ ๕ หลักการของ COBIT5 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อมาใช้
วิเ คราะห์ร่วมกั บ การบริหารจัดการด้านไอซีทีของ ขสมก. นั้น จะนาหลัก การที่ ๕ มาประกอบพิจ ารณา
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับด้านบริหารจัดการเป็นสาคัญในการบรรลุเป้าประสงค์การดาเนินงานด้านไอซีทีของ
องค์กร
โดยปั จ จุ บั น ขสมก. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(IT Steering Committee) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการมี อานาจหน้าที่ ในการจัดท าทบทวน
ปรับปรุง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์ก ร แผนแม่ บ ท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม ตลอดจนการบริหารจัดการแผนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กร สมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)

CIO ประจาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ ๑ - ๒
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ
ผู้อานวยการเขตการเดินรถที่ ๕
ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ ๑ - ๒
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)

ผู้อานวยการสานักตรวจสอบ
ผู้อานวยการสานักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ผู้อานวยการสานักบริหารการเดินรถ
ผู้อานวยการสานักการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการสานักบัญชีและกองทุนกลาง
ผู้อานวยการสานักบริการและจัดซื้อ
ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

แต่ปัจ จุบันไม่ ได้มี ก ารจัดประชุม หารือร่วมกั นในคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือ ดาเนินงานและติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ไอซีทีของ ขสมก. และ
ไม่มีการดาเนินงานระหว่างหน่วยกากับดูแลและส่วนบริหารองค์การ ตามกระบวนการสาคัญในการก ากั บ
ดูแลองค์การ อาทิ การพิจารณาความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ขสมก. หรือการพิจารณาการใช้ ไอซีทีสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกั นทั้ ง
ภายในและภายนอกองค์การ เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)
ท่านเดิมได้เกษียณอายุงานแล้ว อยู่ระหว่างการแต่งตั้งท่านใหม่ โดยบุคคลที่ดารงตาแหน่งเป็น CIO มาจาก
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารซึ่งต้องดูแลหลายสานักภายในองค์ก าร ส่งผลกระทบให้ CIO ไม่สามารถให้ความ
สนใจในการดาเนินงานด้านไอซีทีของ ขสมก. เพียงอย่างเดียวได้
ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการไอซีทีขององค์การนั้น ควรมี
การนามาตรฐานที่ครอบคลุมมาประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานที่เหมาะสม อาทิ
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการกากับดูแล และการบริหารงาน อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผน และติดตามงานตามเป้าประสงค์ขององค์การ
และดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป
๒.๒.๒ สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ
ขสมก. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่ง
ระบบสารสนเทศออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองค์กร ๒) ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริหารการเดินรถ ๓) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติก าร
เดินรถ
๒.๒.๒.๑ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองค์กร
ปั จ จุ บั น ขสมก. มี ก ารพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ใช้ ภ ายในองค์ ก าร
ด้านบริห ารงานองค์ก าร โดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ถูก พัฒ นามาตั้ง แต่ปีพุท ธศัก ราช ๒๕๔๓ และมี
ลักษณะระบบเป็นแบบ Client Server โดยมีรายชื่อระบบงานที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานองค์กร ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

ระบบสวัสดิการ
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบประเมินผลโดยใช้ระบบความสามารถ
ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน
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๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

ระบบงานบัญชีแยกประเภท
ระบบเงินเดือน
ระบบประวัติบุคลากร
ระบบข้อมูลการมาทางาน
ระบบจัดซื้อ
ระบบเจ้าหนี้
ระบบลูกหนี้
ระบบบริหารเงินสด
ระบบควบคุมพัสดุ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ระบบสารบรรณ
ระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้และบังคับหนี้
ระบบ MIS

จากการศึ ก ษาระบบสารสนเทศที่ ก ล่า วมาข้ า งต้ นในด้ า นการบริห ารงาน
องค์การนั้น โดยภาพรวมของระบบสารสนเทศมีฟังก์ชั่นงานและการจัดทารายงานที่ครอบคลุม การใช้ง าน
ของผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากขาดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และขาดการ
ติดตามความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทาให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้ ง านระบบสารสนเทศ ส่ ง ผลให้ ยั ง คงมี ก ารท างานด้ ว ยระบบมื อ (Manual) ควบคู่ กั บ การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศ ประกอบกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานองค์กรมีข้อจากัดด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การทางานที่ส่งผลให้การขยายระบบไม่สามารถทาได้ รวมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน
การให้บริการระบบสารสนเทศมีอ ายุก ารใช้ง านที่ ม ากกว่า ๗ ปี และหมดอายุก ารรับ ประกัน จากเจ้า ของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขสมก. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในกลุ่มนี้ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารงานองค์กรต่อไป
๒.๒.๒.๒ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริหารการเดินรถ
ขสมก. ได้ มี ก ารแบ่ ง เขตการเดิ น รถออกเป็ น ๘ เขต ซึ่ ง ในแต่ ล ะเขตมี
การบริหารจัดการในเรื่องการจัดทาเป้าหมายการดาเนินงาน จัดทาแผนการเดินรถ จัดทาตารางตรวจรับงาน
พนักงานขับรถ (พขร.) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) การบริหารการซ่อมบารุง การบริหารจัดการ
การใช้เ ชื้อเพลิง การบริห ารจัดการรายได้จ ากการเดิ นรถ การบริห ารจัดการทะเบี ย นประวัติ ร ถ และ
การบริหารจัดการค่าตอบแทนการเดินรถร่วมบริการ โดยปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑) ระบบบัญชีค่าโดยสาร
๒) ระบบควบคุมพัสดุ
๓) ระบบซ่อมบารุง
๔) ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๕) ระบบสารบรรณ
๖) ระบบ Bill Payment
๗) ระบบ MIS
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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จากการศึก ษาระบบสารสนเทศข้างต้นในด้านการบริห ารการเดินรถ
ยัง คงพบปัญหา อุ ป สรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบซ่อมบารุง ปัจ จุบันระบบสารสนเทศนี้ไม่ ส ามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลข้ามเขตการเดินรถได้ หรือการนาเข้าข้อมูลชุดเดียวกั นเข้าหลายระบบสารสนเทศระหว่ าง
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถและระบบ MIS เพื่อรายงานผลสู่สานักงานใหญ่ เป็นต้น
จากการวิเ คราะห์ส ถานภาพระบบสารสนเทศสนับ สนุนงานด้านการ
บริหารการเดินรถในปัจจุบันยังขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารสัญญาสาหรับรถเอกชน
ร่วมบริการ และสาหรับการเหมาซ่อมของรถโดยสารประจาทางแต่ละคันของ ขสมก. อีกทั้งตารางงานของ
พขร./พกส. ปัจจุบันยังลงรายชื่อด้วยมือ ไม่มีการนาระบบข้อมูลการทางานมาใช้ในส่วนนี้ ดังนั้นควรมีการนา
ระบบข้อมูลการมาทางานมาใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของสานักงานและส่วนการบริหารการเดินรถ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทาด้วยมือ (Manual) ในการคานวณเงินเดือนสาหรับ พขร./พกส.
ในอนาคต
๒.๒.๒.๓ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการเดินรถ
งานด้านปฏิบัติการเดินรถของแต่ละเขตการเดินรถของ ขสมก. ประกอบด้วย
งานด้านการจัดการการควบคุมการเดินรถโดยสาร การตรวจการเดินรถ การบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติ เหตุ/
รถเสีย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเข้ามาสนับสนุนการดาเนินงานด้านปฏิบัติการเดินรถ
ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลรายงานอุบัติเหตุร วมไปถึงเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งระบบข้อมู ล สถิติ
อุบัติเหตุยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบบัญ ชีในการส่ง
ข้อมูล พขร. หรือบุคคลภายนอกเพื่ อตั้งลูกหนี้ ระบบบริหารบุคลากรในการตรวจสอบวงเงิ นประกั นกรณี
พขร. มีความผิดในการก่ออุบัติเหตุ เป็นต้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. มีนโยบายในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเ ข้า
มาสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการเดินรถ ๒ ระบบ คือ ๑) ระบบ GPS เข้ามาช่วยสนับสนุนการติดตามและ
บริหารการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ และ๒) ระบบ e- Ticket เพื่อสนับสนุนการให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายตาม
ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่ายของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
๒.๒.๓ สถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษาสถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันของ ขสมก. แบ่งการศึกษาออกเป็น
๓ ส่วน ดังนี้
๒.๒.๓.๑ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานในปัจจุบัน
กลุ่ม ข้อ มู ล สารสนเทศในปัจ จุบั น ของ ขสมก. จะพิจ ารณาจัดกลุ่ ม ตามกา ร
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลการศึกษาในหัวข้อ ๒.๑ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๑

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ตาราง ๒-๑ สรุปกลุ่มข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมหลักของ ขสมก. ที่ใช้งานในปัจจุบัน
ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มข้อมูล
แฟ้มข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
๑. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศสาหรับบริการ
๑.๑ ข้อมูลป้ายรถเมล์
√
๑.๒ ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๑.๓ ข้อมูลรถเมล์โดยสาร
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๑.๔ ข้อมูลอัตราค่าโดยสาร
√
๒. กลุม่ ข้อมูลสารสนเทศสาหรับบริหารการเดินรถ
๒.๑ ข้อมูลเป้าหมายการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๒ ข้อมูลแผนการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๓ ข้อมูลตารางการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๔ ข้อมูลตารางการปฏิบัติงานของ พขร.
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
พกส.
๒.๕ ข้อมูลการลาของ พขร. พกส.
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๖ ข้อมูล พขร. พกส. ตามสายการเดินรถ
√
๒.๖ ข้อมูลอู่จอดรถ
√
๒.๗ ข้อมูลการจอดรถ
√
๒.๘ ข้อมูลการซ่อมบารุงรถโดยสาร ขสมก.
ระบบซ่อมบารุง
๒.๙ ข้อมูลการซ่อมบารุงรถโดยสาร
√
บริษัทเหมาซ่อม
๒.๑๐ ข้อมูลสัญญาเหมาซ่อมบารุง
√
รถโดยสาร
๒.๑๑ ข้อมูลสัญญารถเอกชนร่วมดาเนินการ
ระบบควบคุมรถร่วม
๒.๑๒ ข้อมูลการเบิก – คืนตั๋วโดยสาร
ระบบบัญชีค่าโดยสาร
๒.๑๓ ข้อมูลรายได้ค่าโดยสาร
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๑๔ ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๑๕ ข้อมูลทะเบียนประวัติรถ ขสมก.
√
๒.๑๖ ข้อมูลทะเบียนประวัติรถเอกชนร่วม
√
บริการ
๒.๑๗ ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิง
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๒.๑๘ ข้อมูลของหายบนรถเมล์โดยสาร
ระบบ Call Center
๒.๑๙ ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ชมเชย
ระบบ Call Center
๓. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติการ
เดินรถ
๓.๑ ข้อมูลช่วงเวลาการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
๓.๒ ข้อมูลการปล่อยรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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กลุ่มข้อมูล
๓.๓ ข้อมูล กม. ให้บริการ
๓.๔ ข้อมูลรถออกวิ่ง
๔. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศสาหรับการบริหาร
องค์กร
๔.๑ ข้อมูลการของบประมาณ
๔.๒ ข้อมูลการใช้งบประมาณ
๔.๓ ข้อมูลบริหารลูกหนี้

ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล
แฟ้มข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบบริหารงบประมาณ
 ระบบลูกหนี้
 ระบบงานบัญชีแยกประเภท
 ระบบเจ้าหนี้
 ระบบงานบัญชีแยกประเภท
 ระบบจัดซื้อ
 ระบบงานบัญชีแยกประเภท
ระบบควบคุมพัสดุ
ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน
ระบบงานบัญชีแยกประเภท
ระบบบริหารเงินสด
 ระบบประวัติบุคลากร
 ระบบประเมินผลโดยใช้
ระบบความสามารถ
 ระบบเงินเดือน
 ระบบข้อมูลการมาทางาน
ระบบสวัสดิการ

๔.๔ ข้อมูลบริหารเจ้าหนี้
๔.๕ ข้อมูลบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
๔.๖ ข้อมูลบริหารพัสดุ
๔.๗ ข้อมูลบริหารทรัพย์สิน
๔.๘ ข้อมูลงบการเงิน
๔.๙ ข้อมูลบริหารการเบิก – จ่ายเงิน
๔.๑๐ ข้อมูลบริหารบุคลากร

๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕
๔.๑๖
๔.๑๗

ข้อมูลเบิก-จ่ายสวัสดิการ
ข้อมูลบริหารพาหนะ
ข้อมูลบริหารอาคาร
ข้อมูลบริหารการซ่อมบารุง
ข้อมูลบริหารคดี
ข้อมูลติดตามหนี้
ข้อมูลรับ – ส่งหนังสือ

√
√
√
ระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้
และบังคับหนี้
ระบบสารบรรณ
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จากตารางข้างต้นพบว่าในปัจจุบันข้อมูลของ ขสมก. มีการจัดเก็บใน ๒ รูปแบบ
คือ ๑) จัดเก็บที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร และ๒) บันทึกไว้ในระบบสารสนเทศ ซึ่งบางกลุ่มข้อมูลที่จัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสาร อาทิ ข้อมูลป้ายรถเมล์ ข้อมูล พขร. พกส. ตามสาย สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
เข้าไปจัดเก็บและประมวลผลเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการบริการ การบริหารการเดินรถ
และการปฏิบัติการการเดินรถให้มีประสิทธิภาพได้
๒.๒.๓.๒ คุณภาพของกลุ่มข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมหลัก
การศึก ษา วิเ คราะห์คุณภาพของกลุ่ม ข้อมู ล ประยุก ต์เ กณฑ์ ในการพิ จ ารณา
ลักษณะของข้อมูลที่ดี มาพิจารณาคุณภาพของกลุ่มข้อมูลในปัจจุบันของ ขสมก. โดยพิจารณาจาก
๑) ข้อมูลสารสนเทศตรงกับความต้องการใช้งาน
ข้ อ มู ล ที่ จัด เก็ บ ในระบบสารสนเทศยั ง ไม่ ต รงกั บ ความต้อ งการใช้ ง าน
เนื่องจากหน่วยงานภายใต้สัง กัดยัง มีก ารจัดทาแบบรายงานที่อยู่ในรูป ของเอกสารส่ง ให้เ ขตการเดิน รถ
กรอกข้อมู ล และนาส่ง กลับ คืนหน่วยงาน อาทิ ข้อมู ล จ านวน พขร. พกส. ข้อมู ล การเดินรถ ข้อมู ล บั ญ ชี
การเงินของเขตการเดินรถ ซึ่ง พิ จ ารณาถึง สาเหตุพบว่ารายงานที่ ได้จ ากระบบมี มิ ติในการนาเสนอข้อมูล
ที่ ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน ประกอบกับการไม่เชื่อถือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศทาให้หน่วยงาน
ภายใต้สัง กัด ยัง คงใช้วิธีก ารรวบรวมข้อ มูล จากเขตการเดิน รถจากแบบฟอร์ม เอกสารมากกว่า ที่จ ะใช้
ระบบสารสนเทศออกรายงานเพื่อนาเสนอข้อมูล
๒) ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องตรงตามเวลา
ข้อ มูล ที่จัด เก็บ ไม่ ถูก ต้องตรงตามเวลา อาทิ ข้อ มูล การทาสัญ ญาหรือ
ต่อสัญ ญารถเอกชนร่วมบริก ารจะไม่ถูกต้องตรงตามเวลา เนื่องจากหน่วยงานผู้ป ฏิบัติจะไม่บันทึก ข้อมูล
การทาสัญญาลงในระบบทันทีภายหลังการทาสัญญาแล้วเสร็จ ข้อมูลการต่อทะเบียน หรือโอนกรรมสิท ธิ์รถ
โดยสารทั้งในส่วนรถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการไม่เป็นปัจจุบัน
๒.๒.๓.๓ การบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมหลัก
การศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม ข้ อ มู ล ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ Data Governance
สนับสนุนการศึก ษา วิเคราะห์ก ารบริห ารจัดการกลุ่มข้อมูล ในปัจจุบันของ ขสมก. พบว่า ขสมก. ยัง ไม่ มี
บริหารจัดการกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระบบสารสนเทศไม่ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ การกาหนดกลุ่มข้อมูลที่เป็น Master Data ที่ต้องมีการเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบสารสนเทศ ไม่มี การกาหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการจัดทารายงานทาให้ในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการทารายงานที่หลากหลาย ไม่มีการกาหนดเจ้าภาพข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบในการนาเข้าหรือปรับปรุงข้อมูล
จากสถานภาพด้านข้อ มู ล สารสนเทศในปั จ จุบันของ ขสมก. ที่ ก ล่าวข้างต้นพบว่ า ข้ อ มู ล
สารสนเทศของ ขสมก. ที่ จัดเก็ บ ในปัจ จุบันยัง ไม่ ส ามารถนามาใช้ป ระโยชน์ในแง่ของการวางแผน และ
การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังนั้น จึงควรใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบไอซีทีในอนาคตของ ขสมก. เพื่อทาให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ยั่งยืนต่อไป

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๔

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๒.๔ สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์
สถานภาพด้ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ แ บ่ ง การพิ จ ารณาออกเป็ น ๒ ส่ ว น คื อ ๑) เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง และ ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยสามารถสรุป
สถานภาพในแต่ละด้านได้ดังนี้
๒.๒.๔.๑

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จากข้อมูลสัญญาทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
ดังนี้
ตาราง ๒-๒ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมดของ ขสมก.
จานวน ปีที่จัดซื้อ/
สัญญา
รายการ
(เครื่อง)
จัดเช่า
๒๘๐
๒๕๕๒
ซ. ๑๘/๕๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
๑๐๗
๒๕๕๒
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
๖๔
๒๕๕๒
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction
๑๑
๒๕๕๒
Inkjet Printer)
๑๕
๒๕๕๒
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
๒๐๕
๒๕๕๓
ซ. ๒๖/๕๓ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
๕๘
๒๕๕๓
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
๒๖
๒๕๕๓
๑
๒๕๕๓
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) สี
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet
๑๑
๒๕๕๓
Printer)
๒
๒๕๕๓
เครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer
ซ. ๒๕/๕๔ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
๑๐๐
๒๕๕๔
๖๐
๒๕๕๔
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet
๒๕
๒๕๕๔
Printer)
ซ. ๑๑/๕๘ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
๘๒
๒๕๕๘
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
๒๔
๒๕๕๘
๓๒
๒๕๕๘
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet
๓
๒๕๕๘
Printer)
๓
๒๕๕๘
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
๑๐
๒๕๕๘
เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
๕๗
๒๕๕๘
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๕

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

สัญญา

รายการ

ช. ๑๒/๕๔ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) สี
เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ช. ๔๕/๕๕ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) สี
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet
Printer)
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊
ช. ๑๔/๕๘ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล

จานวน
(เครื่อง)
๘๐
๓๐
๑
๒๒
๘
๖๐
๕
๒๐
๑
๑๕

ปีที่จัดซื้อ/
จัดเช่า
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕
๒๕๕๕

๗
๒๑๘

๒๕๕๕
๒๕๕๘

จากข้อมู ล ข้างต้น สามารถสรุปสถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ
ขสมก. ได้ดังนี้
๑)

เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ขสมก. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน ๑,๐๒๕ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๕ ปี จานวน ๖๖๕ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๒ และเครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ากว่าหรือเท่ากับ
๕ ปี จ านวน ๓๖๐ เครื่อ ง คิดเป็นร้อ ยละ ๓๒.๓๘ โดยหากพิจ ารณาสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลต่อบุคลากรที่ใช้งานในการปฏิบัติงาน อาทิ บุคลากรสานักงานที่ควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ ๑:๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบผลัดหรือกะที่ควรจัดสรรแบบ ๒:๑ และบุคลากรที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป็น ครั้ง คราวที่ ควรจัดสรรแบบเครื่องต่อ หน่วยงาน ซึ่ง มี จ านวนประมาณเกื อบสองพันคน พบว่าเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผลยั ง ไม่ ร องรั บ กั บ ความต้ อ งการใช้ ง าน ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดข้อจากัดในการทางาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๖

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนประมวลผล
๑,๐๒๕ เครื่อง
อายุการใช้งานต่ากว่าหรือ
เท่ากับ ๕ ปี
๓๖๐ เครื่อง
ร้อยละ ๖๗.๖๒

อายุการใช้งานมากกว่า ๕
ปี
๖๖๕ เครื่อง
ร้อยละ ๓๒.๓๘

ภาพ ๒-๕ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลในปัจจุบันของ ขสมก.
๒)

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ขสมก. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
จานวน ๔๐ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี จานวน ๒๓ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และ
เครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี จานวน ๑๗ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๓ โดย ขสมก. ได้มีการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่เขตการเดินรถทุกเขต เขตละ ๒ เครื่อง ในส่วนของผู้อานวยการเขต และ
ผู้ช่วยผู้อานวยการเขต และจัดสรรให้แก่สานักงานใหญ่ ๒๔ เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรรที่เหมาะสมต่อ
บุคลากรที่จาเป็นต้องใช้งานในการปฏิบัติงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๔๐ เครื่อง
อายุการใช้งานต่ากว่าหรือ
เท่ากับ ๕ ปี
๑๗ เครื่อง
ร้อยละ ๔๓

อายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี
๒๓ เครื่อง
ร้อยละ ๕๗

ภาพ ๒-๖ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในปัจจุบันของ ขสมก.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๗

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๓)

อุปกรณ์ต่อพ่วง
ขสมก. มีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่อง
สแกนเนอร์ (Scanner) และเครือ่ งสารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑) เครื่องพิมพ์
ตาราง ๒-๓ รายการเครื่องพิมพ์ (Printer) ของ ขสมก. ในปัจจุบัน
ลาดับที่
ชนิดเครื่องพิมพ์

๑
๒
๓
๔
๕

เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) สี
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ดา
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction
Inkjet Printer)
เครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer

อายุการใช้งาน
อายุใช้งานต่า อายุใช้งาน
กว่าหรือ
มากกว่า ๕
เท่ากับ ๕ ปี ปี (เครื่อง)
(เครื่อง)
๒๙
๑๖๕
๑
๒
๕๒
๑๘๐
๑๘
๔๗
-

๒

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า
๕ ปี มีจานวน ๓๙๖ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และเครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี มีจานวน
๑๐๐ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดย ขสมก. ได้มีการจัดสรรเครื่องพิมพ์แบบ Printer Pool คือการใช้ง าน
เครื่องพิมพ์ (Printer) ร่วมกันภายในหน่วยงาน และหากพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผลต่อเครื่องพิมพ์ (Printer) ในปัจจุบันของ ขสมก. คิดเป็นอัตราส่วน ๓:๑ ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถจัดคิวของงานให้กับเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อย่างเหมาะสม
๓.๒) เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
ขสมก. มี ก ารใช้ ง านเครื่ อ งสแกนเนอร์ (Scanner) จ านวน
๒๕ เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ๒๒ เครื่อง และอายุการใช้งานต่ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี ๓ เครื่อง
ทาการจัดสรรให้เขตการเดินรถ เขตละ ๑ เครื่อง และสานักงานใหญ่ ๑๗ เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรร
ที่เหมาะสมต่อบุคลากรที่จาเป็นต้องใช้งานในการปฏิบัติงาน
๓.๓) เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS)
ขสมก. มีการใช้งานเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) จานวน ๕๗ เครือ่ ง
จากจ านวนเครื่อ งคอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผลทั้ งหมด ๑,๐๒๕ เครื่อง ซึ่ง ถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่อง
สารองไฟฟ้า (UPS) จะหยุดทางานทันที ซึ่งอาจมีผลกระทบทาให้ระบบหรือข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ
งานประมวลผลเกิดความเสียหายได้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๘

บทที่ ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

๒.๒.๔.๒

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
ปัจจุบัน ขสมก. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

อยู่ ๔ ประเภท คือ
๑)
๒)
๓)
๔)

เครื่องคอมพิวเตอร์ Mini (Server m600) มีจานวน ๗ เครื่อง
Blade Server (Server m610) มีจานวน ๑ เครื่อง
Blade Server (Server r510) มีจานวน ๑ เครื่อง
Server Chassis m1000e มีจานวน ๑ เครื่อง

ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งหมดนี้มีอายุการใช้งานน้อยกว่า ๔ ปี
และตั้ ง อยู่ ที่ ศู น ย์ ค อมพิ ว เตอร์ ส านัก งานใหญ่ เครื่ อ งคอมพิว เตอร์แ ม่ ข่ ายของ ขส มก. มี ทั้ ง เป็ นเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายเสมื อ น (Virtualization) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายแบบ Rack Server ส าหรับ
ระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศทั้ง ๒ ระบบ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจะแบ่งออกเป็นเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ๖ ระบบ คือ เว็บไซต์ ขสมก. (Web) และอินทราเน็ต (Intranet) ระบบป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) และป้อ งกั นไวรัส (Antivirus) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ระบบ Active
Directory และระบบสารสนเทศ
ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อาคารสานักงานใหญ่ ชั้น ๔ จะประกอบด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย และมีอุปกรณ์สนับสนุน
เช่น เครื่องปรับอากาศ จานวน ๒ เครื่อง เครื่องสารองไฟฟ้า 10KVA (UPS) จานวน ๒ เครื่อง
ระบบคอมพิ วเตอร์แม่ ข่าย (Server) มี ก ารส ารองข้อมู ล เพียงบางส่วน เช่น
ระบบฐานข้อมูล โดยใช้ Tape Backup และมีการสารองข้อมูลระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขสมก.
ควรมีการสารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีการสารองข้อมูลทั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบปฏิบัติการ อีกทั้งไม่มีการตั้งค่าเวลามาตรฐานให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่จะรองรับระบบสารสนเทศในอนาคตควร
เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) เพื่อให้มีการบริหารจัดการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อีกทั้งห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทราบเหตุต่าง ๆ
และบริหารจัดการอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาทิ ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พบว่า
ระบบไฟฟ้าของทาง ขสมก. มีเสถียรภาพไม่มากมีเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๒-๑๙

บทที่ ๓
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๓.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.

“พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั ทีม่ ีประสิทธิภาพ สนองต่ อการพัฒนาองค์ การ”
เทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพ หมายถึง มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายตามแผนฟื้นฟู
กิจการของ ขสมก. โดยลดการสูญเสียการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ e-Ticket และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเดินรถด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ GPS รวมถึงการพัฒนาระบบไอซีที
สนับสนุนการทางานของระบบไอซีทีเป้าหมาย และระบบไอซีทีสาหรับการบริหารจัดการองค์การ เพื่อสร้างให้
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงหรือ “CHANGE” ทั้ ง ในส่วนของการบริการ การบริหารจัดการภายในองค์การ และ
การบูรณการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

๓.๒ พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. สามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้ ขสมก. ต้ อง
พัฒนาเพื่อให้เกิดการ “CHANGE” ในองค์ประกอบของระบบไอซีที ดังนี้
C : Collaboration การพั ฒ นาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป้าหมาย (ระบบ GPS ระบบ e-Ticket)
และระบบไอซีทีสนับสนุน เพื่อการให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการ และระบบไอซีที
ส าหรับ การบริหารจัดการองค์ก ารให้ท างาน
ร่วมกั น ได้อย่างไม่ มีรอยต่อ (Seamless) โดย
มุ่ ง เน้นประยุก ต์ใช้ส ถาปัตยกรรมเชิง บริก าร
(Service Oriented Architecture: SOA)
เข้ามาใช้ในการพัฒ นาระบบสารสนเทศของ
ขสมก. รวมถึงในการเชื่อมโยงข้อมูลกาหนดให้
มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องมีการใช้งานร่วมกัน
ภายใน ขสมก. และระหว่างระบบสารสนเทศ
ของหน่ว ยงานภายนอกที ่เ กี่ย วข้อ งผ่า นศูน ย์ข้อมูก ลางซึ่ง จะจัด เก็บ ข้อมูล หลัก (Master Data) ที ่ต้องมี
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

การใช้งานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และลดความ
ซับซ้อนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศโดยตรง
H : Holistic มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบ
ข อ ง เ ท คโ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ น ส ่ว น ข อ ง
น โ ย บ า ย ก ฎร ะ เ บีย บ กระบวนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ควบ คู่ ไป กั บก ารพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากการประยุกต์ใช้
ระบบไอซีทีให้เ กิดประโยชน์สูง สุด และ
ท าเกิด การใช้ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่
พ ัฒ น า อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน ข ส ม ก . ต้ อ ง ให้
ความส าคัญ กั บ การก าหนดนโยบาย กฎ
ระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ ร องรั บ การท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การอนุมัติ
อนุ ญ าตผ่ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล แทนการ
อนุมัติ อนุญาตผ่านเอกสาร การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารตัวจริง รวมถึง ขสมก. ควรมีการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถรองรับการทางานร่วมกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนาได้ และควรมีการ
ฝึกอบรมด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพื่อ ให้
เกิด ความรู ้ ความเข้า ใจ และความช านาญในการใช้ ง านเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ พั ฒ นาขึ้ น รวมถึ ง ควรมี
การกาหนดให้ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของ
การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตาแหน่งของบุคลากร
A : Availability การพั ฒ นาและบริห าร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที (ICT
Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์
คอ ม พิ วเ ต อ ร์ อุ ป ก ร ณ์ ต่ อ พ่ วง แ ล ะ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีความพร้อมรองรับ
การท างานร่ ว มกั บ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ น
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
ให้มีความพร้อม และความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้ ง านระบบสารสนเทศทั้ ง ใน
ส่ ว นกลางและหน่ ว ยงานเขตการเดินรถ
และการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
ของหน่ วยงานภายนอกที่ เ กี่ ยวข้ อง อาทิ
ศูนย์ CCH ของตั๋วร่วม ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่ง ทางบก รวมถึง การให้ความสาคัญ เกี่ยวกับการ
บริห ารจัด การการน าอุป กรณ์พ กพาส่ว นตัว เข้า มาใช้ในที่ ท างาน (BYOD) ของบุคลากร โดยการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์สาหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์การ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๒

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

N : Nexus พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
ขสมก. ให้ ส ามารถบูร ณาการข้อ มูล ใน
ภาพรวมของทั้งองค์การในมิติต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ ต่ อ การวางแผน บริ ห ารจั ดการ
ติดตามความก้ าวหน้ า รวมถึ ง พั ฒ นาระบบ
จัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้หลากหลายรูปแบบ
และทันต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหาร
โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ในการเรียกใช้
งานข้อมูล รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่
รองรับการเชื่อมต่อกับ เทคโนโลยีดิจิทัล ของ
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง
G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการ
บริ ห ารจั ด การการบริ ก ารเทคโนโลยี
ดิจิทั ล กระบวนการบริหารความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ ไ อ ซี ที แ ล ะ
กระบวนการตรวจสอบด้านการใช้งาน
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ น มาตรฐานใน
ระดับ สากลเข้ามาสนับ สนุน การกากับ
ดู แ ล และการตรวจสอบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก.

E : Efficiency พัฒ นาทัก ษะการใช้ง านและ
การบริห ารจัด การเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ให้ก ับ
บุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อ ย่ า ง เ ต็ ม ป ระสิ ท ธิ ภาพ แ ล ะ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุป ระสงค์ โดยในส่วนของบุคลากรผู้ใช้ง าน
ระบบสารสนเทศ ขสมก. ควรให้มุ่ ง เน้นพั ฒนา
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง านหลั ก (Key User) ให้ มี ค วามรู้
ความเข้ า ใจทั้ ง ในส่ ว นของ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏิบ ัต ิง าน และระบบสารสนเทศที ่ น ามา
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๓

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอดความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศระหว่างผู้ใช้งานระบบ
และผู้พัฒนาระบบ รวมถึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ หรือบุคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของบุคลากรของสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขสมก. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้สามารถบริหารจัดการระบบไอซีทีของ ขสมก. ที่พัฒนาขึ้น
ได้โดยในระดับที่สามารถควบคุม และกากับการทางานของบริษัทผู้พัฒนาได้ รวมถึงมุ่งเน้นให้ใช้ทักษะด้าน
การใช้งานและบริหารระบบไอซีทีเป็นตัวชี้วัดในการเลื่อนขั้นหรือตาแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลักดันและจูงใจให้
บุคลากรของ ขสมก. เห็นความสาคัญของการใช้งานระบบไอซีทีมากขึ้น

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๔

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๑

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย และไอซีที
สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟู
กิจการของ ขสมก. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน

คาอธิบายยุทธศาสตร์

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย ได้แก่ ระบบ GPS และระบบ
e-Ticket พร้อมระบบไอซีทีสนับสนุนเพื่อให้
ขสมก. สามารถขับเคลื่อนได้ตามยุทธศาสตร์
แผนฟื้นฟูกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

๑.๑. ออกแบบกระบวนการปฏิบัติ
การเดินรถเพื่อรองรับการใช้งาน
ระบบ e-Ticket และระบบไอซีที
สนับสนุน
๑.๒. พัฒนาระบบ e-Ticket และ
ระบบไอซีทีสนับสนุน

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. ต้องมีขั้นตอน
การดาเนินงาน กฎ ระเบียบ รองรับ
การทางานร่วมกับระบบ e-Ticket และ
ระบบไอซีทีสนับสนุน
 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
เดินรถที่เกี่ยวข้องกับ พกส. ได้ร้อยละ ๕๐
 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบการในการขอร่วม
ดาเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้

๑.๓. พัฒนาระบบอนุมัติสัญญา เพื่อ
อานวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการยืนขออนุมัติ
อนุญาต เพื่อลดข้อจากัดด้าน
สถานที่ และเวลาในการให้บริการ
๑.๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการอู่จอดรถ  ภายในปี ๒๕๖๒ นายท่าอู่สามารถลดเวลา
ในการตรวจสอบการจอดรถโดยสารภายใน
อู่ได้ร้อยละ ๕๐
๑.๕. พัฒนาระบบการเดินรถ รองรับการ  ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถลด
จัดเก็บข้อมูลรถโดยสาร และข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการจัดทาแบบฟอร์ม
การเดินรถโดยสาร รวมถึงรองรับ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเดินรถ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GPS

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๕

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๒

เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันให้
ครอบคลุมความต้องการ
และรองรับการให้บริการ

คาอธิบายยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

๑.๖. พัฒนาระบบ CRM และยกระดับ
การให้บริการ Call Center 1348
ให้เป็น Contact Center โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการประชาชน
เช่น Web Live Chat e-mail และ
Fax
๑.๗. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. ทั้งใน
ส่วนของ อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต เพื่อรองรับ
การให้บริการข้อมูลที่เข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่ม และชาวต่างชาติ
การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ของ ขสมก. ในรูปแบบ Web
Portal และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบ Single Window ของ
กระทรวงคมนาคม
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใน ๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการ
ปัจจุบันของ ขสมก. ทั้งในส่วนของ
บริหารจัดการองค์การ (Enterprise
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
Resource Planning: ERP) ให้
องค์การ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้
สอดคล้องตามผลการออกแบบ
สามารถรองรับการทางานร่วมกับระบบไอซีที
กระบวนการปฏิบัติงานด้วยไอซีที
เป้าหมาย และระบบไอซีทีสนับสนุนได้อย่างไม่มี
ของ ขสมก.
รอยต่อ (Seamless)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 ภายในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน
ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการรับบริการของ
Call Center 1348 ทีม่ ีหลากหลายช่องทาง
ในการติดต่อมากขึ้น
 ภายในปี ๒๕๖๓ ประชาชนผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นข้อมูลเส้นทางการเดินรถ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ร้องเรียน แจ้งของ
หายผ่านทางเว็บไซต์ของ ขสมก. ได้
 ภายในปี ๒๕๖๓ บุคลากร ขสมก. สามารถ
สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ประกาศ คาสั่ง กฎ
ระเบียบ ข่าวสาร กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ ขสมก. จากเว็บไซต์อินทราเน็ต
ได้
 ภายในปี ๒๕๖๒ มีระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise
Resource Planning: ERP) ในส่วนของ
ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุ ระบบ
ครุภัณฑ์ ระบบบุคลากร (HRM) ระบบ
เงินเดือน ระบบสวัสดิการ
หน้า ๓-๖

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

คาอธิบายยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

๒.๒ พัฒนาระบบสารบรรณ และระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๒.๓ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง
๒.๔ ปรับปรุงระบบงานคดี

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 ภายในปี ๒๕๖๒ ระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise
Resource Planning: ERP) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการเดินรถได้
 ภายในปี ๒๕๖๒ มีระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise
Resource Planning: ERP) ในส่วนของ
ระบบติดตามโครงการ (Project Tracking)
ระบบบริหารสัญญา ระบบบุคลากร (HRD)
 ภายในปี ๒๕๖๔ ระบบสารสนเทศสาหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise
Resource Planning: ERP) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์ข้อมูลกลางของ
ขสมก. ได้
 ภายในปี ๒๕๖๓ ผู้บริหารสามารถติดตาม
เรื่อง/งานต่าง ๆ ผ่านระบบสารบรรณ และ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้
 ภายในปี ๒๕๖๔ สามารถสืบค้น และติดตาม
เรื่องคดีในภาพรวมของทั้งองค์การได้จาก
ระบบงานคดี

หน้า ๓-๗
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คาอธิบายยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๒.๕ เพิ่มศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการ
ให้บริการ

 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. มีระบบเครือข่ายที่
มีความมั่นคงปลอดภัย
 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายในภาพรวมของทั้ง
องค์กรได้จากจุดเดียว
 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีระบบสื่อสาร
ภายในองค์กร
 ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจานวน
เพียงพอรองรับความต้องการใช้งาน
 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีมาตรฐานของ
รูปแบบข้อมูลในกลุ่มข้อมูลหลัก (Master
Data) กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้แลกเปลี่ยนระหว่าง
หน่วยงาน และกลุ่มข้อมูลสนับสนุน
การจัดทารายงานสาหรับผู้บริหาร
 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีนโยบาย
คณะทางาน และกระบวนการใน
การบริหารจัดการการนาเข้าข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลตามแนวทางของ
Data Governance

๒.๖ เพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๓

เพิ่มศักยภาพในการบริการ
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและบริหาร ๓.๑ กาหนดมาตรฐาน กลุ่มข้อมูลหลัก
และบริหารจัดการ โดยการใช้ จัดการข้อมูลของ ขสมก. ให้มีความเป็นหนึ่งเดียว
(Master Data) กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ทันสมัย และพร้อมใช้งาน
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน และ
เครื่องมือสาคัญ
กลุ่มข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทา
รายงานสาหรับผู้บริหาร
๓.๒ จัดทานโยบาย และกระบวนการใน
การนาเข้าข้อมูล ใช้งานข้อมูลใน
ภาพรวมของ ขสมก. ตามแนวทาง
Data Governance

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๘
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๔

คาอธิบายยุทธศาสตร์

บริหารจัดการเทคโนโลยี
เป็นยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้กระบวนการ
ดิจิทัลทีด้วยหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
กระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานในระดับสากล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

๓.๓ ดาเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลใน  ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีฐานข้อมูลกลาง
ปัจจุบันของ ขสมก. ให้เป็นไปตาม
รองรับการบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มข้อมูล
มาตรฐานที่กาหนด
หลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุน
การวางแผนและตัดสินใจของผู้บริการ และ
กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก
๓.๔ พัฒนาระบบจัดทารายงานสนับสนุน  ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีระบบจัดทา
ผู้บริหาร (Business Intelligent)
รายงานสนับสนุนผู้บริหาร (Business
Intelligent) สนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์และกาหนด
 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีการประกาศใช้
กระบวนการบริหารจัดการความ
นโยบายการบริหารจัดการความมั่นคง
มั่นคงปลอดภัยของระบบไอซีทีที่
ปลอดภัยของระบบไอซีทีที่เป็นมาตรฐาน
เหมาะสมกับ ขสมก. โดยประยุกต์
 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีกระบวนการ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สากล
ระบบไอซีทีที่เป็นมาตรฐาน
๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์และกาหนด
 ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีกระบวนการ
กระบวนการตรวจสอบระบบไอซีที
ตรวจสอบระบบไอซีที (IT Audit) ที่เป็น
(IT Audit) โดยประยุกต์มาตรฐานที่
มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

หน้า ๓-๙
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ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๕

พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะ
ด้านการใช้งาน และบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ
บุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้
การเรียนรู้และการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ยั่งยืน

คาอธิบายยุทธศาสตร์

เป็นยุทธศาสตร์พฒ
ั นาองค์ความรู้ และทักษะ
ด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้การ
เรียนรู้และการใช้งานระบบไอซีทีที่ยั่งยืน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์

๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนด
กระบวนการบริหารการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม โดยประยุกต์มาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๕.๑ กาหนดองค์ความรู้ และหลักสูตร
การฝึกอบรมสาหรับบุคลากรของ
ขสมก. ที่เหมาะสม
๕.๒ พัฒนาระบบองค์ความรู้
(Knowledge Management)

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

 ภายในปี ๒๕๖๒ สานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการกาหนดบริการ
กระบวนการในการให้บริการ และ SLA ของ
แต่ละบริการตามมาตรฐานในระดับสามารถ

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีการกาหนดองค์
ความรู้ และกระบวนการในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้
ภายในปี ๒๕๖๓ บุคลากรของ
ขสมก. สามารถสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
๕.๓ พัฒนากลุ่มผู้ใช้งานระบบไอซีทีหลัก  ภายในปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มผู้ใช้งานระบบไอซีที
(Key User) เพื่อให้เกิดการใช้งาน
หลัก (Key User) ที่สามารถถ่ายทอด แก้ไข
และพัฒนาระบบไอซีทีที่ตรงกับ
ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานระบบไอซี
วัตถุประสงค์การใช้งาน และความ
ทีได้
ต้องการใช้งาน
๕.๔ จัดฝึกอบรมทักษะด้านการใช้งาน  ร้อยละ ๕๐ ของบุคลากรของ ขสมก.
และบริหารจัดการระบบไอซีที
ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถผ่าน
ให้กับบุคลากรของ ขสมก. ๓ กลุ่ม
การประเมินผลหลังการฝึกอบรม
คือ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
หน้า ๓-๑๐

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กล่าว
ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์สามารถขับเคลื่อน ขสมก. ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที ่ก าหนดไว้ใ นนโยบายดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คม (Digital Economy ร่า งแผนพัฒ นา
รัฐ บาลดิจ ิท ัล ของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนฟื้นฟูกิ จการ องค์ก ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ สามารถสรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีที
กับนโยบายฯ และแผนฟื้นฟูกิจการฯ ได้ดังภาพ ๓-๑

ภาพ ๓-๑ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
และยุทธศาสตร์การฟื้นฟูกิจการของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ภาพ ๓-๑ แสดงความเชื่อ มโยงระหว่างยุท ธศาสตร์ด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทั ล ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยสามารถสรุปความเชื่อมโยงได้ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๓-๑๑

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ตาราง ๓-๑ สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์การ
ฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
กิจการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเี พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี

รายละเอียดความเชื่อมโยง

การพัฒนาระบบ GPS และระบบไอซีที
สนับสนุน (ระบบ Digital Signage) เป็น
การเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บรายได้จาก
การโฆษณา
การพัฒนาระบบ GPS ระบบ e-Ticket
ระบบไอซีทีสนับสนุน ทาให้ ขสมก.
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วน
ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) และ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทาแบบฟอร์ม
รายงานต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
การพัฒนาระบบ GPS ระบบ e-Ticket
ระบบไอซีทีสนับสนุน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงาน เนื่องจากมีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผนใน
ด้านต่าง ๆ ได้
การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้บริการ
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการได้
แบบไม่จากัดเวลาและสถานที่
การปรับปรุงระบบ Mobile Application
ในการสืบค้นเส้นทางการเดินรถให้รองรับ
ผู้พิการและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
องค์การทาให้ ขสมก. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดทาแบบฟอร์ม
รายงานต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้
การพัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อลดการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้
การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
เนื่องจากมีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน
การวางแผนในด้านต่าง ๆ ได้

หน้า ๓-๑๒

บทที่ ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
กิจการของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย
ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

ยุทศาสตร์ที่ ๕

ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเี พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี

รายละเอียดความเชื่อมโยง

การมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ดีจะทาให้ ขสมก. สามารถ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการวางแผน วางยุทธศาสตร์ และ
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การมีแนวทางการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัย การบริหารการบริการ
ระบบไอซีที การตรวจสอบด้านไอซีที
ที่เป็นมาตรฐาน เป็นการสร้างความมั่นใจ
ได้ว่าการใช้ระบบไอซีทีของ ขสมก.
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการ
บุคลากรของ ขสมก. มีความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบไอซีที
ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา
ระบบไอซีทีเกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก
บุคลากรเป็นผู้ใช้งานระบบไอซีที หาก
บุคลากรไม่ใช้งานระบบไอซีทีจะทาให้เกิด
ความสูญเปล่าในการลงทุน รวมถึงไม่
สามารถนาเอาระบบไอซีทีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
การปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้

หน้า ๓-๑๓

บทที่ ๔
แนวทางการพั ฒนาเทคโนโลยี ดิจิ ทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การบริหารจัดการ
องค์กร และลดต้นทุนการดาเนินการนั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๕ ส่วนสาคัญ

๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
ในยุคของ Digital Transform ผู้บ ริห ารสารสนเทศระดับ สูง (Chief Information Officer: CIO)
ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การบริหารจัดการให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพเท่ านั้น
แต่มีบทบาทเพิ่มเติมในส่วนของการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการ
ดาเนินธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มมูลค่าให้กับธุ รกิจ กล่าวคือ CIO มีหน้าที่เป็น
ตัวกลางที่จะทาให้เกิ ดการดาเนินงานที่ประสานกั น (Engagement) ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ และ
ระบบไอซีทีขององค์กร โดยมุ่งเน้นทาให้เกิดการบริการในรูปแบบใหม่ที่มีขั้นตอนที่กระชับ ลดการใช้เอกสาร
และสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหลักได้
จากบทบาทของ CIO ที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า CIO มีบทบาทสาคัญในการผลักดันการดาเนิน
ธุร กิ จ ขององค์ก รโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุร กิ จ
ดังนั้น CIO จะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการดาเนินธุรกิจขององค์กร และเข้าใจในทิศทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบไอซีที ติดตามผล
การดาเนินงานด้านการพัฒนาระบบไอซีทีอย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจ ให้ตระหนัก
และเห็นถึงประโยชน์ที่หน่วยงานและองค์กรจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดาเนินธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน รวมถึงมีหน้าที่ในการผลักดันและสร้างความเข้าใจต่อผู้บริห ารองค์กร
ในการก าหนด ปรับ ปรุง กฎ ระเบียบ คาสั่ง ต่าง ๆ ให้ร องรับการใช้งานระบบไอซีทีที่ พัฒ นาขึ้นอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูล
๔.๒.๑

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่ เ กิ ดขึ้นในการดาเนินธุร กิจ ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมุ่ งเน้นทาให้เกิด
รูป แบบในการท างานใหม่ ที่ล ดการใช้เ อกสาร ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี Web Application และ Mobile Application
ถือเป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยม เนื่องจากลดข้อจากัดด้านเวลา และสถานที่
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศของ ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Web Application
และ Mobile Application เข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานได้แบบไม่
จากัดสถานที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของการติดตั้งระบบ และ
ปรับปรุงระบบได้จากส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ในส่วนของ Mobile Application ขสมก. ต้องประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยี Hybrid Application ในการพั ฒ นา เพื ่อ ให้ Mobile Application ที ่พ ัฒ นาขึ ้น สามารถ
ทางานบนระบบปฏิบัติก ารของอุป กรณ์เ คลื่อ นที่ (Mobile Device) ได้ห ลายแพลตฟอร์มด้วยการพัฒนา
เพียงครั้งเดียว อาทิ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ ระบบปฏิบัติการ Android
๔.๒.๒ การพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๔.๒.๒.๑ การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล สารสนเทศระหว่ า งระบบสารสนเทศของ ขสมก.
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก การ Service Oriented Architecture เพื่ อ ออกแบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ โดยใช้ เ ทคโนโลยี Web Service และซอฟต์ แ วร์ เ ครื่ อ งมื อ
สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งระบบสารสนเทศ (Application
Integration tool) เข้ า มาสนั บ สนุ น เพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ของการพั ฒ นา
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นจากหลากหลาย
แพลตฟอร์ม (Platform) และลดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ
แบบ Point to Point ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นกรณีในอนาคตระบบสารสนเทศ
ใดมี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลงจะส่ ง ผลให้ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
การเชื่อมโยงใหม่ทั้งหมด
๔.๒.๒.๒ การบูร ณาการข้อมู ล ระหว่างระบบสารสนเทศของ ขสมก. เพื่อรองรับ
การจัดท ารายงานสนับ สนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บ ริก าร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์แ วร์เ ครื่องมื อ ETL สนั บ สนุ นการรวบรวมข้อมู ล จาก
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาปรับปรุง รูปแบบ และจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล
กลาง (BMTA Information Center) และใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือ Business
Intelligent รองรับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และเชิงวิเคราะห์
รองรับการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
๔.๒.๒.๓ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Web Service และซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ (Application-Integration Tool) เข้ามา
สนั บ สนุ น แล้ ว ขสมก. ต้ อ งประยุ ก ต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แ วร์ เ ครื่ อ งมื อ สนั บ สนุ น
การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้กั บ ข้ อมู ล ที่ ท าการเชื่ อมโยงระหว่างระบบ
สารสนเทศที่เรียกว่า Information Gateway Tool

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
แนวทางการพัฒ นาระบบคอมพิ วเตอร์จะแบ่ง ออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้
ดังนี้
๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. และจากความต้องการ
ด้านระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์การ พบว่า
๔.๓.๑.๑ จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล ยัง ไม่ เ พียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน
๑. ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล ที่มีอายุการใช้
งานเกินกว่า ๕ ปี อยู่จ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ในการใช้งาน
๒. เครื่ อ งพิ ม พ์ (Printer) ยั ง จั ด สรรไม่ เ หมาะสมต่ อ การใช้ ง านของ
สานักต่าง ๆ ซึ่งถ้าหากมีการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อม ๆ กัน
จะมี คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผลในบางสานักที่ไม่สามารถ
ใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้
๓. เครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) มีจานวนไม่พอเหมาะต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล ซึ่ง ถ้าหากเกิดเหตุก ารณ์ไฟฟ้าดับ จะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก
ปัญ หาที่ พ บดัง ที่ ก ล่าวข้างต้น ขสมก. ควรมี ก ารจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล เพื่อการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สาหรับ งานประมวลผลและอุป กรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพิ่ม เติม เพื่อรองรับความต้องการใช้ง าน
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
ตาราง ๔.๓ - ๑ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ลาดับ
หลักเกณฑ์
แนวทางการดาเนินการ
ที่
๑ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับ ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
งานประมวลผล
ควรจัดสรรตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ โดย
๑. การจั ดสรรแบบ ๑:๑ ควรจั ดสรรให้ แก่ บุคลากรใน
ระดับผู้อานวยการ ผู้ช่วยผู้อานวยการ และหัวหน้างาน
ทุกท่าน และจัดสรรให้แก่บุคลากรที่ทาหน้าทีเ่ กี่ยวกับ
งานที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน อาทิ เลขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนั ก งานธุ ร การ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่สถิติ
เ จ้ า ห น้ า ที่ ร ะ บบงา น คอ มพิ ว เต อ ร์ พ นั ก งาน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ลาดับ
ที่

๒

๓

หลักเกณฑ์

แนวทางการดาเนินการ

คอมพิ ว เตอร์ นิ ติ ก ร เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ เจ้ า หน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และกลุ่ม
งานบุคคลและสวัสดิการ เป็นต้น
๒. การจั ดสรรแบบ ๒:๑ ควรจั ดสรรให้ แก่ บุ คลากรที่
ท างานเป็นกะ เป็นผลัด อาทิ พนักงาน Call Center
พนักงานจัดสายการเดินรถ
๓. การจัดสรรแบบอื่น ๆ อาทิ การจัดสรรให้หน่วยงาน
นั้น ๆ มีจานวนเครื่องตามที่กาหนด เนื่องจากลักษณะ
การท างานไม่ ไ ด้ ต้ อ งใช้ ง านเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ตลอดเวลา ใช้แค่ในการบันทึกข้อมูลหรือการนาไปใช้
ในโอกาสต่ าง ๆ เท่ านั้ น อาทิ เจ้ าหน้ าที่ ฝึ ก อบรม
ช่างสื่อสาร พนักงานลงบัญชีค่าโดยสาร เป็นต้น
การซื้ อ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ท ดแทน โดยปกติ เ ครื่ อ งคอมพิว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล
เครื่องที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี จะมี อ ายุ ก ารใช้ ง านอยู่ที่ ป ระมาณ ๕ ปี ถ้ า เกิ น จากนี้
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานจะลดลง ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี
การจัดทาแผนงานจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
รายปี โดยรายละเอียดของแผนงานต้องบอกได้ว่าปีต่อ ๆ
ไปจะมี เ ครื่องที่ มี อายุก ารใช้ง านเกิ นกว่ า ๕ ปีจ านวน
กี่เครื่อง และควรทดแทนเป็นจานวนเท่าไร และเครื่องที่
ได้มานั้นต้องนาไปทดแทนให้แก่หน่วยงานอะไรบ้าง
การจัดสรรเครื่องพิมพ์ (Printer)
ในการจั ด สรรเครื่ อ งพิ ม พ์ (Printer) ควรจั ด สรรแบบ
Printer Pool คือการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) ร่วมกัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษา โดยอาจใช้ง าน
ร่วมกันภายในสานัก หรืออาจใช้งานร่วมกันภายในแต่ละ
ชั้นของอาคาร ซึ่งเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่แนะนามีดังนี้
๑. เครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ ที่มีความเร็วใน
การพิม พ์ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อ นาทีและรองรับ
การพิมพ์กระดาษ A3
๒. เครื่ อ งพิ ม พ์ Multifunction ชนิ ด ฉี ด หมึ ก ที่ มี
ความเร็วในการพิม พ์ร่างขาวดาส าหรับ กระดาษ
ขนาด A4 ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓๐ หน้ า ต่ อ นาที และ
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสาหรับกระดาษขนาด
A4 ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที
โดยจ านวนเครื่องพิมพ์ (Printer) จะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะงานว่างานนั้นมีการพิมพ์เอกสารมากน้อยเพียงไร
เนื่องจากหากมีการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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ลาดับ
ที่

๔

หลักเกณฑ์

แนวทางการดาเนินการ

กันจะสามารถบริหารจัดการคิวของงานให้กับเครื่องพิมพ์
(Printer) ได้ อ ย่ า งเหมาะสม และส าหรั บ งานที่ ต้ อ งมี
การออกใบเสร็จ หรือต้องมีการพิมพ์เอกสารทันที ควรมี
เครื่องพิมพ์ Multifunction ในอัตรา ๑:๑ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการพิมพ์เอกสาร
การจัดสรรเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) การจัดสรรเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) ควรจัดสรรให้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ งานประมวลผลทุก เครื่ อ ง
เพราะถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
เครื่องใดไม่มีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าแล้วหากเกิ ด
เหตุ ก ารณ์ ไ ฟฟ้ า ดั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผลเครื่ อ งนั้ น จะหยุ ด ท างานทั น ที ซึ่ ง อาจมี
ผลกระทบทาให้ระบบหรือข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับ งานประมวลผลเกิ ดความเสียหายได้ และเป็น
อุป สรรคในการปฏิบัติงานท าให้ไม่ สามารถปฏิบัติงาน
ต่อได้ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสรรเครื่องสารอง
ไฟฟ้ า (UPS) ให้ แ ก่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ งาน
ประมวลผลทุกเครื่อง

นอกจากการจัดหาตามแนวทางข้างต้นแล้ว ขสมก. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพ
ของอุปกรณ์เป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอเพื่อเป็นการดูแลบารุงรักษาให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ
๔.๓.๑.๒
แนวทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. และ
จากความต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์การ พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายของ ขสมก.
มี ทั้ ง ระบบคอมพิวเตอร์ที่บางส่วนเป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายเสมื อน (Virtualization) ซึ่ง เป็นแนวโน้ม
เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ กั น ในปัจ จุ บัน โดยระบบคอมพิ ว เตอร์แ ม่ ข่ า ยเสมื อน (Virtualization) เป็ น พื้ น ฐานของ
แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายมากขึ้น เนื่องจากระบบมีความน่าเชื่อถือ (Reliability) มีความยืดหยุ่น (Elastic) และสามารถขยายตัวได้
(Scalability) โดยการบริ ก ารจะมี ๓ รู ป แบบหลัก ได้ แ ก่ Software as a Service (SaaS), Platform as a
Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๕
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ภาพ ๔.๓ – ๑ แนวทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud
อ้างอิง: http://bikinkantor.com/mengenal-layanan-cloud-computing-untuk-bisnis-anda/
Software as a Service (SaaS) เป็นการใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์หรือ
แอพพลิ เ คชั่ น ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ลดการลงทุ น ในการสร้ า ง
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ และลดภาระงานในการดูแลระบบ
Platform as a Service (PaaS) เป็ น การใช้ ห รื อ เช่ า ใช้ บ ริ ก าร เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ ข่ายแบบเสมื อ น หน่วยจัดเก็ บ ข้อมู ล (Storage) ระบบปฏิบัติก าร (Operating systems)
ซอฟต์ แ วร์ (Software) และระบบบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database management system) และ
ระบบสนับสนุน (เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(Internet) ระบบปรับ อากาศ และระบบไฟฟ้าสารอง) ที่ จ าเป็นต่อระบบสารสนเทศ เพื่อลดภาระงานใน
การติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุน
Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ น การใช้ ห รื อ เช่ า ใช้ บ ริ ก ารเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่ทางานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) รวมถึง
ระบบสนับสนุน เพื่อลดภาระงานในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุน
ประโยชน์ของการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud มีดังนี้
- ความสะดวกในการใช้บริการ ไม่ต้องบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเอง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร มีความยืดหยุ่นตาม
ความต้องการใช้งานจริง
- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
- ความต่อเนื่องของการทาธุรกิจ (Business Continuity)
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงระบบและข้อมูลที่องค์การสามารถย้ายไปใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud มีดังนี้
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- ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับมาก
- ระบบที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่น
- ข้อมูลที่ต้องมีการใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน
- ข้อมูลที่จาเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการบริหารจัดการแบบเรียลไทม์
การเลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริก ารมี ค วามส าคั ญ มาก ต้ อ งมี ก ารพิ จ ารณาถึ ง ประเด็น
ดังต่อไปนี้
- ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (Reliability) โดยพิจารณาจากระบบ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล
และการได้รับมาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ
- คุ ณ ภาพของการให้ บ ริก าร (Productivity) สามารถพิ จ ารณาได้จ าก
ข้อตกลงการให้และการใช้บริการ (SLA)
- ความสามารถในการให้บริก ารแก่ผู้ใช้งานจานวนมากในเวลาเดียวกัน
(Scalability)
- ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใช้
(Responsiveness)
อ้างอิง: คู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud Computing สานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปั จ จุ บั น มี ก ารผลั ก ดั น ให้ มี ก ารใช้ ง านระบบบริ ก ารคลาวด์ ภ าครั ฐ
(Government Cloud) โดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็น
การให้บริการใช้เครื่อ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดย สรอ. เป็นผู้ดาเนินการจัดสรรระบบให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ใช้ท รัพ ยากรร่วมกั น แต่เ นื่อ งด้วยบริก ารของ สรอ. ยัง ไม่ร องรับ แพลตฟอร์ม (Platform) ที ่ท าง
ขสมก. ใช้งานจึงยังไม่สามารถใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ของ สรอ. ได้
แนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ขสมก. จะมุ่งเน้นการใช้
งานระบบคอมพิ วเตอร์แม่ข่ายในลัก ษณะ Cloud โดยมี ร ะบบคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายสารองติดตั้ง ที่ ขสมก.
ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้ Cloud จะคานึงถึงความคุ้มค่ารวมถึงความพร้อมของ ขสมก. ในการบริหารจัดการ
ระบบ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงระบบและข้อมูลที่องค์การสามารถย้ายไปใช้งานระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายในลักษณะ Cloud อาทิ ระบบ GPS และระบบ e-Ticket ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อน ต้องให้บริการ
ได้ตลอดเวลา จึงควรมีการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud ส่วนระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ของ ขสมก. จะมีพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละระบบต่อไป เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง มีความยืดหยุ่น สะดวกและบริหารจัดการง่ายยิ่งขึ้น
นอกจากการพิจ ารณาเลือกใช้ ง านระบบคอมพิวเตอร์ แม่ ข่ ายในลัก ษณะ
Cloud การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ มีแนวทางการ
ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังนี้
๑) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน (Performance) ซึ่ ง เป็ น
แนวทางในการกาหนดจานวน CPU สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server) ให้รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ ใหม่อย่างเพียงพอต่อการ
ใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก คือ
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 ความสามารถของ CPU ขั้ น พื้ น ฐานที่ ร องรั บ การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศ เมื่อมีผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ
 ความสามารถของ CPU ในการประมวลผลและบริ ห าร
ทรัพยากร เมื่ อมี ผู้ใช้ง านแต่ล ะคนเรี ยกใช้งานระบบในแต่ละ
โมดูล (Module) ซึ่งจะมีการเรียกใช้ Service อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Service Dependencies)
 ความสามารถของ CPU ในการบริหารจัดการในส่วนของความ
ปลอดภัยข้อมู ล (Security) ความพร้อมใช้ง าน (Availability)
รองรับ การขยายตัว (Scalability) และงานประมวลผลอื่น ๆ
เพิ่มเติม (Latent Capacity)
๒) ความพร้อมใช้งาน (Availability) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายให้เ หมาะสมกั บ ความต้องการของ
ขสมก. อาทิ
 ระบบส ำรอง (Redundancy ) คือ ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ ข่ า ยส ารอง (Backup Server) เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศทดแทน กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก
(Primary Server) ไม่ ส ามารถใช้ ง านได้ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
แม่ข่ายสารองสามารถทางานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย
หลักได้ทันที โดยที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้อย่างปกติ
 กำรแบ่ ง ภำระกำรท ำงำน (Load Balancing) คื อ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารอง
รองรับภาระการใช้งานระบบสารสนเทศเท่า ๆ กัน
๓) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ซึ่ง เป็นแนวทางใน
การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับการบารุงรักษาและ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา
อาทิ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ (Monitoring)
การปรั บ ปรุ ง (Upgrade) ทั้ ง ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) และซอฟต์ แ วร์
(Software)
๔) ข้ อมู ล มีความปลอดภัย (Security) ซึ่ง เป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยคานึงถึง ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล
(Secure transport of data) และการก าหนด/มอบหมายสิ ท ธิ์ ข อง
ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Authentication of users) ซึ่ง
เครื่ อ งคอมพิว เตอร์แม่ ข่า ยต้ องท าการประมวลผล อาทิ โปรโตคอล
Secure Sockets Layer (SSL) Protocol การท าการเข้ า -ถอดรหั ส
ข้อมูล (Encrypt and Decrypt transported data)
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๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย
การออกแบบระบบเครื อ ข่ า ยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาโครงสร้ า งการเชื่ อ มต่ อ
ระบบเครือข่าย (Network Topology) ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพ (Performance) ความสามารถใน
การขยายตัว (Scalability) ความสามารถในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) ความสามารถในการ
บริห ารจัดการ (Manageability) ความสามารถในการใช้ง าน (Usability) ความสามารถในการปรับ ปรุ ง
(Adaptability) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็นหลักการพืน้ ฐานของการออกแบบระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน โดยมีผลการออกแบบ ดังนี้
๔.๔.๑ หลักการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology Design)
ส าหรั บ การออกแบบโครงสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ย (Network Topology Design) ของ
ระบบเครือข่ายของ ขสมก. เป็นการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบลาดับชั้น (Hierarchical Network
Design) และการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modular Network Design) ซึ่งสามารถอธิบาย
หลักการออกแบบได้ ดังนี้
๔.๔.๑.๑ การออกแบบโครงสร้ า งระบบเครื อ ข่ า ยแบบล าดั บ ชั้ น (Hierarchical
Network Design)
การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับ ชั้น เป็นการออกแบบ
ระบบเครือข่าย ที่อานวยความสะดวกให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนในการพัฒนา เลือกใช้อุปกรณ์ภายใน
ระบบ การตั้ ง ค่ า อุ ป กรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมตามหน้ า ที่ ก ารใช้ ง าน รวมทั้ ง ช่ ว ยอ านวยความสะดวกใน
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในระบบได้อีกด้วย การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบลาดับ ขั้น
ประกอบด้วย ๓ ลาดับชั้น (Layer) ได้แก่ Access Layer (ชั้นล่าง) Distribution Layer (ชั้นกลาง) และ Core
Layer (ชั้นบน) สามารถแสดงได้ดังภาพ ๔.๔-๑

ภาพ ๔.๔-๑ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบลาดับชั้น
(Hierarchical Network Design)
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๑) Access Layer เป็น ล าดับ ชั้นที่ อยู่ใกล้กั บ ผู้ใช้ง านที่ สุด เนื่องจากเป็น
ล าดั บ ชั้ น ที่ อุ ป กรณ์ เ ครื อ ข่ า ยต้ อ งรองรั บ การเชื่ อ มต่ อ กั บ เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานกับอุปกรณ์ เครือข่ายในชั้น Distribution หรือ
Core Layer โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ท างานอยู่ บ น Layer 2
เป็นต้น
๒) Distribution Layer เป็นลาดับชั้นที่รองรับจุดเชื่อมต่อจากชั้น Access
Layer ไปยังลาดับชั้น Core Layer โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ทางานในชั้น
นีต้ ้องสามารถทาฟังก์ชั่นในการค้นหาเส้นทาง (Routing) และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น InterVlan, Routing, ACLs (Access
Control List) เป็นต้น
๓) Core Layer เป็ น ล าดั บ ชั้ น ที่ ร องรั บ จุ ด เชื่ อ มต่ อ หลาย ๆ จุ ด จากชั้น
Distribution Layer โดยอุ ป กรณ์ ใ นชั้ น นี้ ต้ อ งเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ มี ขี ด
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและต้องรองรับการรับ ส่งข้อมูลจากชั้น Distribution ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔.๑.๒ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดู ล าร์ (Modula Network
Design)
การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ เป็นแนวทางในการแบ่ง
ระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อย โดยในแต่ละส่วนนั้นจะมีการกาหนดลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน การ
ออกแบบในลักษณะนี้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผน และจัดสรรอุปกรณ์ในแต่ละส่ วนให้สามารถทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะดังภาพ ๔.๔-๒

ภาพ ๔.๔-๒ ตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modular Network Design)
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๔.๔.๒ หลักการพื้นฐานของการออกแบบระบบเครือข่าย
เพื่อให้ระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้รับการออกแบบที่เหมาะสม โดยพิจารณาหลักการ
พื้นฐานที่ จ าเป็นของการออกแบบระบบเครือข่ายจากแนวทางปฏิบัติที่ ดีที่ สุด (Best Practices) ซึ่ง เป็น
การพิจารณาถึงคุณลักษณะการตอบสนองและการท างานของระบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถใน
การขยายตัว (Scalability) สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ประสิทธิภาพ (Performance) ความสามารถใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ความสามารถในการปรับปรุง
(Adaptability) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๔.๒.๑ ความสามารถในการขยายตัว (Scalability)
เป็นการพิจารณาถึงคุณลักษณะการทางานด้านการขยายตัวของระบบที่จะทา
การออกแบบจะต้องสามารถรองรับการขยายตัวได้ ในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้เองต้องมีความสอดคล้องกับทิ ศทาง
และความต้องการใช้งานของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถคาดคะเนอัตราการขยายตัวได้อย่างเหมาะสม
๔.๔.๒.๒ สภาพพร้อมใช้งาน (Availability)
กล่าวถึงระยะเวลาการให้บริการระบบแก่ผู้ใช้งาน โดยทั่วไปสภาพพร้อมใช้
งานสามารถกาหนดในรูปแบบ % ของเวลาที่ให้บริการได้ (Up Time) ต่อ ปี เดือน สัปดาห์ วัน หรือ ชั่วโมง
โดยเปรียบเทียบจากระยะเวลาทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น ระบบเครือข่ายให้บริการ ๒๔x๗ ซึ่งถ้าระบบเครือข่าย
ให้ บ ริ ก ารได้ (Up Time) ๑๖๕ ชั่ ว โมง จาก ๑๖๘ ชั่ ว โมงต่ อ สัป ดาห์ หมายความว่ าสภาพพร้อมใช้ง าน
(Availability) เท่ากับ ๙๘.๒๑% ซึ่งในหัวข้อนี้ปัจจัยที่จะต้องคานึงถึงประกอบด้วย
๑) เกณฑ์ของสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ในแต่ละบริการ
๒) การคานวณผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากระบบหยุดชะงัก (Down
Time)
๓) ระดับ ของบริก ารที่ รับ ได้ โดยคิดจากระยะเวลาเฉลี่ยในระหว่างเกิ ด
ปัญหา (MTBF: Mean Time Between Failure) และระยะเวลาเฉลี่ย
ในการแก้ไขปัญหา (MTTR: Mean Time to Repair) ซึ่งความสามารถ
ในการให้บ ริก ารได้ อย่างต่อเนื่องมีค่าเท่ากั บ Availability = MTBF /
(MTBF + MTTR)
๔.๔.๒.๓ ประสิทธิภาพ (Performance)
การพิจารณาคุณลักษณะการทางานด้านประสิทธิภาพของระบบให้สอดคล้อง
กับบริการ และการใช้งานภายในหน่วยงาน และระดับความต้องการใช้งาน ซึ่งจะกาหนดในรูปของตัวแปร
ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่
๑) Capacity (Bandwidth) ปริ ม าณข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน าส่ ง ผ่ า นระบบ
เครือข่ายได้มีหน่วยเป็น Bits Per Second (bps)
๒) Utilization % ของการใช้งานเครือข่าย
๓) Throughput ปริมาณของข้อมูลที่สามารถนาส่งไปยังปลายทางได้โดยไม่
มี Error ต่อหน่วยเวลา เป็น Seconds
๔) Offered Load ปริ ม าณรวมของข้ อมู ล ในทุ ก เครือ ข่ ายที่ พร้อมจะส่ง
พร้อมกันในหนึ่งช่วงเวลา
๕) Accuracy ปริม าณข้อมู ล ที่ นาส่ง ได้อย่างถูก ต้องเมื่ อเปรียบเที ย บกั บ
ปริมาณการจราจรข้อมูลทั้งหมด
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๖) Efficiency ก า ร วั ด ป ริ ม า ณ Effort ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ ก า รส ร้ า ง Data
Throughput
๗) Delay (Latency) ระยะเวลาระหว่าง frame ที่พร้อมจะส่งกับระยะเวลา
ที่ส่ง Frame ไปยังปลายทาง
๘) Delay Variation ช่วงเวลาที่ค่าของ Delay แตกต่างกัน
๙) Response Time ระยะเวลาระหว่างการร้องขอใช้บ ริ ก ารกั บ เวลาที่
ให้บริการทั้งนี้ ในการกาหนดค่าตัวแปรดังกล่าวโดยทั่วไปอาจจะต้องทา
การค านวณทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ บางครั้ ง ก็ ส ามารถอ้ า งอิ ง จาก
มาตรฐานความต้องการของบริการแต่ละประเภทเป็นตัวกาหนด เช่น
การบริ ก ารข้ อ มู ล เสี ย ง มี ค วามต้ อ งการด้ า น Bandwidth เท่ า กั บ
64Kbps ด้าน Delay Variable เป็นแบบคงที่ เป็นต้น
๔.๔.๒.๔ ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability)
การพิจารณาคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งสาคัญเพราะจะเป็นตัว
สนับสนุนการจัดการระบบเครือข่าย ให้สามารถบริการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งช่วย
ในการเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติ ตลอดจนเข้าถึงข้อผิดพลาด/ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สาหรับคุณสมบัติ
โดยทั่วไปของการบริหารจัดการเครือข่ายอ้างอิงตาม OSI Network Management Model ประกอบด้วย
๑) การบริการประสิทธิภาพ (Performance management) เป็นการวิเคราะห์
สภาพการจราจรข้อมูล และพฤติกรรมของระบบ Application เพื่อทาการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทางานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่กาหนดไว้
๒) การบริหารข้อผิดพลาด (Fault Management) เป็ นการตรวจจับ จ ากัด
พื้นที่ปัญหา และแก้ไขปัญหา ตลอดจนการรายงานปัญหาให้กับผู้ใช้และ
ผู้ดูแลระบบ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสการเกิดปัญหา
๓) การบริหารการตั้งค่าอุปกรณ์ (Configuration Management) การควบคุม
การจัดการ การตรวจสอบ และการจัดเก็บข้อมูลและโครงแบบของอุปกรณ์
ในระบบ
๔) การบริหารความมั่นคงปลอดภัย (Security Management) การเฝ้าระวัง
ทดสอบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การกาหนดนโยบายป้องกัน การ
บริหารจัดการรหัสผ่าน การจัดการกุ ญแจส าหรับการเข้ารหัส และการ
ตรวจสอบประเมินสถานภาพระบบ
๕) การบริหารบัญชีการใช้งาน (Accounting Management) การจัดเก็บบัญชี
การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ การคิดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และการควบคุม
ปริมาณการใช้งาน
๔.๔.๒.๕ ความสามารถในการใช้งาน (Usability)
ความสามารถในการใช้งานมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริหารแต่
ไม่เหมือนกันโดยตรง ความสามารถในการใช้งานเน้นในเรื่องความง่ ายในการใช้ทั้งในแง่ของผู้ใช้บริการ ผู้แล
ระบบ ความสามารถในส่วนนี้จะเป็นการเน้นเรื่องการอานวยความสะดวกในการทางานและการบริหารจัดการ
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๔.๔.๒.๖

ความสามารถในการปรับปรุง (Adaptability)
ในการออกแบบระบบเครือข่ายจ าเป็น ต้องพิจ ารณาถึง ความสามารถใน
การปรับปรุง (Adaptability) เพื่อให้ระบบที่มีการออกแบบมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการปรับเปลี่ ยน ทั้ง
ในแง่การขยายประสิทธิภาพ การรองรับบริการใหม่ การรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยในการปรับเปลี่ยนระบบ
จะต้องมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะระบบในส่วน Core Network ซึ่งถือว่าเป็น Tier-0 ระบบต้องรองรับ
การปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะเวลาหลายปี เพราะหากไม่รองรับจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม ดังนั้นอุปกรณ์
ที่ใช้จะต้องสนับสนุนการขยายตัว รองรับหลาย Protocol ลักษณะของอุปกรณ์ควรเป็น Modular Design
การปรับ เปลี่ยนสามารถท าได้โ ดยไม่ มี Down Time ดัง นั้นคุณสมบัติ Hot-Swap หรือ N+1 Redundant
ควรจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.๔.๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security)
การพิจารณาคุณลักษณะการทางานของระบบเครือข่ายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เป็นสิ่งสาคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งการออกแบบระบบเครือข่ายจาเป็นต้องตระหนัก
ถึง และรับประกั นด้านการรัก ษาความปลอดภัย ในการที่ จะออกแบบระบบรักษาความมั่ นคงปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ CIA โมเดล ซึ่งประกอบด้วย
๑) ความลับของข้อมูล (Confidentiality of Data) อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิในการเปิด
อ่านได้เท่านั้น
๒) บู ร ณภาพของข้ อ มู ล (Integrity of Data) อนุ ญ าตให้ เ ฉพาะผู้มี สิท ธิ ใ นการแก้ ไข/
ปรับเปลี่ยนได้เท่านั้นซึ่งจะต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน (Authenticity) ของผู้มีสิทธิ
๓) สภาพพร้อมใช้งานของระบบและข้อมูล (System and Data Availability) จะต้องมี
ความพร้อมในการให้บริการกับผู้มีสิทธิได้ตลอดเวลา
๔.๔.๔ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย
๔.๔.๔.๑ การพิสูจน์ตัวตน
ปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการวางแผนเพื่อนาระบบเครือข่ายไร้สายเข้ามาใช้งานซึ่ง
จาเป็นต้องมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยมีมาตรการการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายคือ
ผู้ใช้งานจาเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนด้วยโปรโตคอล WPA2 – Enterprise และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการ
ระบุ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ เมื่อมีการร้องขอเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย
จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับที่ใช้งานผ่าน
Active Directory
โดยหากพิจารณาถึงเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานแล้ว พบว่าสามารถใช้งาน
ร่วมกับแนวทางการพิสูจน์ตัวตนสาหรับการเข้าใช้งานเครือข่าย จะเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.1X ซึ่งเป็น
การทางานแบบ Client-Server-based Access Control โดยใช้ Authentication Protocol ซึ่งป้องกันไม่ให้
Client ที่ ไม่ ได้ผ่านการพิ สูจน์ตัวตนเข้าใช้งานเครือข่าย โดยหลัง ผ่านการพิสูจน์ตัวตน Switch จะก าหนด
VLAN และพอร์ตนั้น ๆ ให้สามารถใช้งานได้ โดยระหว่างการพิสูจน์ตัวตน IEEE 802.1X access control จะ
อนุญ าตเฉพาะโพรโตคอล Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) เท่ านั้นที่ ส ามารถ
ส่งผ่านข้อมูลได้
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ภาพ ๔.๔-๔ 802.1X Device Role
จากภาพ ๔.๔-๔ การทา Authentication จะประกอบด้วย
๑) Client เป็นอุป กรณ์ที่ขอเข้าใช้งานเครือข่าย และท าการร้องขอไปยัง
Switch โดย Workstation นั้น ๆ จะต้องสามารถทางานโดย 802.1Xcompliant client software เช่ น ที่ มี ใ นระบบปฏิ บั ติ ก าร Microsoft
Windows ได้
๒) Authentication server จะท าหน้ า พิ สู จ น์ ตั ว ตน (Authentication)
สาหรับ Client โดยจะแจ้งให้ Switch ทราบถึงผลการ Authentication
และแจ้ ง ว่ า Client มี Authorize ที่ จ ะเข้ า ใช้ ง านเครื อ ข่ า ยหรื อ ไม่
Switch นั้นทางานเหมือนเป็น Proxy โดย Server จะรองรับระบบการ
Authentication แ บ บ Remote Authentication Dial-In User
Service (RADIUS) ที่ ใ ช้ ง า น ร่ ว ม กั บ โ พ ร โ ต ค อ ล Extensible
Authentication Protocol (EAP)
๓) Switch หรื อ เรี ย กว่ า เป็ น Authenticator จะควบคุ ม การเข้ า ใช้ ง าน
พอร์ต โดยขึ้นอยู่กับสถานะของการ Authentication ของ Client นั้น
Switch จ ะ ท า ง า น เ ส มื อ น เ ป็ น Proxy ร ะ ห ว่ า ง Client แ ล ะ
Authentication Server โดยจะมี ค วามสามารถในการเป็น RADIUS
client เพื่อสามารถ Encapsulate และ Decapsulate เฟรมของ EAP ได้
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ภาพ ๔.๔-๕ Message Exchange
จากภาพ ๔.๔-๕ กระบวนการทา Message Exchange ระหว่างการ Authentication เป็น
ดังนี้
๑)

๒)

๓)

อุปกรณ์ Switch หรือ Host สามารถทาการเริ่มต้น Authentication ได้
โดยตามปกติ Switch จะส่งเฟรม EAP-request/identity ไปยัง Host
เพื่ อ ร้องขอ Identity หลัง จากนั้น Host จะตอบกลับ ด้วยเฟรม EAPresponse/identity
เมื่อ Host ส่ง Identity ให้กับ Switch แล้ว Switch จะเป็นตัวกลางใน
การส่ ง ผ่ า นเฟรม EAP ระหว่ า ง Host และ Authentication Server
จนกระทั่ ง การ Authentication ส าเร็ จ หรื อ ล้ ม เหลว หากการ
Authentication ส าเร็จ Switch จะตั้ง ค่าพอร์ตนั้นเป็น Authorized
และกาหนด VLAN ให้กับพอร์ตนั้น
การแลกเปลี่ยนเฟรม EAP นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ วิ ธี ก าร Authentication ที่
เลือกใช้ ตัวอย่างในภาพ ๔.๔-๕ เป็นการใช้งาน One-Time-Password
(OTP) ในการ Authentication กับ Radius

๔.๔.๕ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย
ในระบบเครือข่ายในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสาคัญกับการออกแบบคือ ระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบป้องกันการบุกรุก ต้องสามารถจัดการกับการโจมตีและบุกรุกที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างน้อย
ดังนี้
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๑) Unauthorized Access สามารถ Filter ได้ที่ IPS, Internet Gateway Router
๒) Application Layer Attacks ไม่ว่าจะเป็น ระบบปฏิบัติการ ตัวอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือว่า
Application ต้องมีการ Up-to-Date อยู่เสมอด้วย Feature Security Fixes ต่าง ๆ
ที่ IPS เป็นตัวจัดการ
๓) Virus and Trojan horse Attacks สามารถป้ อ งกั น ได้ โ ดยใช้ E-mail Content
Filtering หรือ Filter ที่ IPS
๔) IP Spoofing สามารถป้องกันได้ที่ Firewall/IPS ได้ทั้งสองทิศทาง
๕) Packets Sniffers สามารถจากัดการ Sniff ได้ด้วย Switch Infrastructure ควบคู่ไป
กับการใช้ Private VLAN รวมทั้งสามารถป้องกันได้ที่ IPS
๖) Trust Exploitation สามารถป้องกันการปลอมแปลงว่าตัวเองเป็น Management
Host ได้โ ดยใช้ Private VLAN โดยจะจัดวางตาแหน่งของ IPS ไว้ร องรับ การเชื่อม
ต่อมาจากแต่ละส่วน เพื่อทาการ Filter หรือ Drop Packet ต่าง ๆ ที่บุกรุกเข้ามาให้
เร็วที่ สุด อี ก ทั้ ง ยัง ช่วยลด Load การท างานของอุป กรณ์ต่าง ๆ ที่ เ ชื่อมต่ออยู่หลัง
Firewall/IPS แล้วจึงปล่อยให้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาทาการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
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๔.๕ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การนาเอาระบบไอซีทีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิด
การประยุกต์ใช้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด คือ บุคลากรของ ขสมก. ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบไอซีทีที่พัฒนาขึ้น โดยการพัฒนาทักษะบุคลากรของ ขสมก. ให้สามารถ
ใช้ง านและบริหารจัดการระบบไอซีที ได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการให้เกิ ดการเรียนรู้ ๔ ระดับตาม
แนวคิดของ James Brain Quinn (อ้างอิงในสานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ๒๕๔๘;๑๖) ดัง
ภาพ ๔.๕ – ๑

ภาพ ๔.๕ – ๑ การบริหารจัดการให้เกิดการเรียนรู้ใน ๔ ระดับตามแนวคิดของ James Brain Quinn
จากภาพ ๔.๕ – ๑ ขสมก. ควรมีการบริหารจัดการให้บุคลากรทั้งในส่วนของการใช้งานและ
บริหารจัดการระบบไอซีทีมีความรู้ใน ๓ ระดับแรก คือ
 Know – What หมายถึง การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฏี
เกี่ ย วกั บ ระบบไอซี ที ที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน ว่าใช้เทคโนโลยีอะไร มีการทางานอย่างไร
 Know – How หมายถึง การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบไอซีที ที่ นามาประยุกต์ใช้ในระดั บที่ มีความเชี่ยวชาญ
โดยสามารถถ่ายทอดการใช้งานให้กับบุคลากรรุ่นต่อรุ่นได้
 Know – Why หมายถึง การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบไอซีทีที่นามาประยุกต์ใช้ในเชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับการใช้งานระบบไอซีทีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
หาก ขสกม. สามารถพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ ง านระบบไอซี ที ที่ มี ก ารพั ฒ นาขึ้ น ตามแผน
ยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ถึง ๓ ระดับแรกจะส่งผลให้การ
ใช้งานระบบไอซีทีเกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาระบบไอซีทีจะสามารถตอบสนองความต้องการขอ ง
ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
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จากการวิเ คราะห์สถานภาพด้านการฝึก อบรมทั กษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน และความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. พบว่า
๑) ควรมี ก ารฝึก อบรมตามหลัก สูต รมาตรฐานต าแหน่ง วิช าชี พ และลั ก ษณะหน้าที่ ใน
การปฏิบัติงาน
๒) ควรสร้างบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งานให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อที่จะได้เป็น
ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ใช้งานได้
๓) กลุ่มผู้ดูแลระบบ ควรจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานตามตาแหน่งวิชาชีพ แต่ให้เน้นในเรื่อง
ของทฤษฎี และการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้นาความรู้มาใช้ในการกากับดูแลและบริหาร Outsourcing
๔) กลุ่มผู้บริหารควรส่งเสริมการสร้างความตระหนักและเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยี
ในการนามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มอื่น ๆ หันมา
พัฒนาตนเองและใส่ใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น
ดัง นั้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาทั กษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต้อง
ฝึกอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของ EUCIP (European
Certification of Informatics Professionals) ที่ปรับให้เข้ากับภาคราชการพลเรือน ได้ดังนี้
๔.๕.๑.๑
ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (บุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ในกลุ่มของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (บุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) จะ
แบ่ง ทั ก ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ จาเป็นต้องฝึกอบรม ออกตามตาแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ ๕ ระดับ ดังนี้
ตาราง ๔.๕- ๑ ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ จาเป็ นต้ อ งฝึ ก อบรมของผู้ ดูแ ลระบบสารสนเทศ
(บุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ๕ ระดับ
ระดับ
ตาแหน่ง
หลักสูตรการฝึกอบรม
ทรงคุณวุฒิ

ผู้อานวยการ

เชี่ยวชาญ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

 สมรรถนะทางการบริ ห าร ๖ ประการของข้ า ราชการ
พลเรือน อันได้แก่ สภาวะผู้นา วิสัยทั ศน์ การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง
และการสอนงานและการมอบหมายงาน
 หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และมองภาพองค์รวม (Analytical
and Conceptual Thinking)
 หลั ก สู ต รการตั ด สิ น ใจและแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ
(Decision Making and Problem Solving)
 หลักสูตรการให้คาปรึกษา (Consultation Skills)
 หลั ก สูต รสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรั บ นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ
 หลั ก สู ต รสมรรถนะทางการบริ ห าร ๖ รายการ ส าหรับ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๑๘

บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ระดับ

ตาแหน่ง

ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

ชานาญการ

หัวหน้างาน

หลักสูตรการฝึกอบรม
 หลั ก สู ตรความรู้ เ รื่องการออกแบบระบบ ICT ให้ เ ข้ ากั บ
พันธกิจองค์กร
 หลั ก สู ต รความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห าร ICT ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์
Solution Management, Staff Management แ ล ะ
Quality Management
 หลักสูตรความรู้เรื่องการประเมินความคุ้มค่าระบบ ICT
 หลักสูตรความรู้เรือ่ ง The Global Networked Economy
 หลั ก สู ต รความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห ารโครงการ (Project
Management)
 หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความสัมพันธ์ การนาเสนอ
และการสื่อสาร
 หลัก สูตรความรู้เรื่องกฎระเบี ยบและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(Legal and Ethical Issues)
 หลักสูตรความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรฐานงาน
ICT ของประเทศไทย
 หลักสูตรเรื่องสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Hardware, Computer Architectures and
Processors)
 หลักสูตรการบริหารระบบจัดการ (Operating Systems)
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร โ ค ร ง ข่ า ย แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร
(Communications and Networks)
 หลักสูตรการบริหารความปลอดภัย (Network Security)
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ร ะ บ บ ไร้ ส า ย ( Wireless and
Ubiquitous Computing)
 หลักสูตรการบริการและสนับสนุน ผู้ใช้ (Service Delivery
and Support)
 ห ลั ก สู ต รการบริ ห า รระบบสา รสน เทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System: GIS)
 หลั ก สูต รสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรั บ นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับชานาญการพิเศษ
 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Systems
Development Process and Methods)
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล ( Data
Management and Databases)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๑๙

บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ระดับ

ปฏิบัติการ

ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่/พนักงาน

หลักสูตรการฝึกอบรม
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
(Programming) รวมถึงการทดสอบ
 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการปฏิสัม พันธ์กั บ ผู้ ใ ช้
(User Interface and Web Design)
 หลั ก สูตรการออกแบบ ผลิต และตกแต่ง ภาพเคลื่อนไหว
(Animation)
 หลั ก สู ต ร IT Administration ทั้ ง ๔ ส่ ว น คื อ Hardware
Operating Systems Network และ IT Security
 หลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมใน
ภาคราชการพลเรือนที่จาเป็น
 หลั ก สูต รสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรั บ นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับชานาญการ
 หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Systems
Development Process and Methods)
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริ ห า ร ข้ อ มู ลแ ล ะ ฐา น ข้ อ มู ล ( Data
Management and Databases)
 ห ลั ก สู ต ร ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า โ ป ร แ ก ร ม
(Programming) รวมถึงการทดสอบ
 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการปฏิสัม พันธ์กั บ ผู้ ใ ช้
(User Interface and Web Design)
 หลัก สูตรการออกแบบ ผลิต และตกแต่ง ภาพเคลื่อนไหว
(Animation)
 หลั ก สู ต ร IT Administration ทั้ ง ๔ ส่ ว น คื อ Hardware
Operating Systems Network และ IT Security
 หลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมใน
ภาคราชการพลเรือนที่จาเป็น
 หลั ก สูต รสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรั บ นัก วิ ชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับชานาญการ

นอกจากหลักสูตรการอบรมตามตาแหน่งหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรมี
การอบรมหลักสูตรตามรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจจัดเป็ นหลักสูตรเฉพาะของลักษณะงาน อาทิ
ด้านการวางแผน ด้านปฏิบัติการ ด้านการประสานงาน และด้านการสนับสนุน โดยเน้นในเรื่องของทฤษฎี
และการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้นาความรู้มาใช้ในการกากับดูแลและบริหาร Outsourcing

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๒๐

บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

๔.๕.๑.๒

ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ในกลุ่มของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้สามารถนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
ตาราง ๔.๕- ๒ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต้องฝึกอบรมของกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
ลาดับที่
หลักสูตรการฝึกอบรม
๑
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Computer
Related Crime Act. B.E. 2550)
๒
โปรแกรมสานักงานขั้นพื้นฐาน (Basic Use of Office Application)
๓
การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วย Spreadsheet (Advanced Statistic analysis with
Spreadsheet)
๔
การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบือ้ งต้น (Basic Computer and
peripheral maintenance and repair)
๕
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น (Basic Use of Internet)
๖
การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile devices)
๗
การใช้งานระบบปฏิบัติการ (Operating System)
นอกจากหลัก สูตรที่ กล่าวมาข้างต้น ควรมี ก ารอบรมการใช้ง านโปรแกรม
ระบบงานภายในองค์กรให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ อีกทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานที่
มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้เป็นผู้แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ใช้งาน
๔.๕.๑.๓
ผู้บริหารงานทั่วไป
ในกลุ่ ม ของผู้ บ ริ ห ารงานทั่ ว ไปในองค์ ก ารมี ข้ อ เสนอแนะด้ า นหลั ก สู ต ร
การฝึ ก อบรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เ หมาะสมกั บ ลัก ษณะงานเพื่ อให้ ส ามารถน าความรู้ ม าใช้ใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้
ตาราง ๔.๕- ๓ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต้องฝึกอบรมของผู้บริหารงานทั่วไป
ลาดับที่
หลักสูตรการฝึกอบรม
๑
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Computer Related
Crime Act. B.E. 2550)
๒
กฎหมายคอมพิวเตอร์ และแนวนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ (ICT law And
policy of government)
๓
การบริหารจัดการโครงการสาหรับผูบ้ ริหาร (Project Management for Management)
๔
ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance)
๕
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management)
๖
การบริหารจัดการนวัตกรรมสาหรับผู้บริหาร (Innovation Management Course for
Executives)
๗
การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๒๑

บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

ลาดับที่
หลักสูตรการฝึกอบรม
๘
การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไร้สายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile devices)
๙
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สงิ่ แวดล้อม (Green ICT)
นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรมีการส่งเสริม และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีในการนามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์การเข้าสู่องค์การที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งมีบุคลากรและ
กระบวนการทางานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์การ
โดยการฝึก อบรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของบุคลากรภายในองค์การ
ควรจัดอย่างต่อเนื่อ งเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน และควรรณรงค์หรือมีมาตรการให้บุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อเป็นการต่อยอดและทบทวนความรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้ามา
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๔-๒๒

บทที่ ๕
ผลการออกแบบสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี ดิจิทัล ของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายใต้ แผนยุท ธศาสตร์ก ารใช้เ ทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อขับ เคลื่อน ขสมก. มุ่ ง สู่ก ารปฏิรูป ธุร กิ จ ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยการออกแบบจะคานึง ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทั ล เป้าหมายเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน ขสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการปรับปรุง เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับ
การทางานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย โดยสามารถสรุปการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้
ดังภาพ ๕-๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๕-๑

บทที่ ๕ ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาใหม่

ระบบไอซีทีในปัจจุบันทีป่ รับปรุง/พัฒนาใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบไอซีทีในปัจจุบัน

ภาพ ๕–๑ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ทีต่ ้องพัฒนาใน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
ภาพ ๕-๑ แสดงองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องดาเนินการพัฒนาในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
–๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดของการออกแบบในแต่ละส่วน ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๕-๒
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๑)

ช่องทางการใช้งานเทคโนโลยีดจิ ิทลั
การเข้าใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. สามารถใช้งานผ่านทั้งในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์
ลูกข่าย และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ขสมก. และในส่วนของบุคลากรของ ขสมก. สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ผ่านทางเว็บไซต์อินทราเน็ตของ ขสมก.
๒)

ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
เป็ น ระบบสารสนเทศที่ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ เ พื่อ สนั บ สนุ น การบริก ารประชาชน และ
ผู้ประกอบการ โดยในส่วนของการบริการผู้ประกอบการเป็นการเพิ่มช่องในการยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาต
เดินรถผ่านทางระบบอนุมัติสัญญา ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาผ่านทางระบบได้
ในส่วนของการบริการประชาชนเป็นการปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อยกระดับให้เป็น Contact Center
โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น เช่น ผ่านทาง Web Live Chat e-mail และ
โทรสาร (FAX) พร้อ มทั้ ง พั ฒ นาระบบ CRM (Customer Relation Management) สนับ สนุนการบริห าร
จั ด การทั้ ง ในส่ว นของการรั บ เรื่อ ง ติ ด ตามข้ อ มู ล การร้อ งเรี ยน และรั บ แจ้ ง ของหายบนรถโดยสารของ
Call Center 1348 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อรองรับ การจาหน่ายตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการทางานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม
๒.๒) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเดินรถ
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการเดินรถ และการปฏิบัติการ
เดินรถ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทดแทนระบบสารสนเทศในปัจจุบัน ได้แก่
ระบบการเดินรถที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนระบบเศรษฐกิจการเดินรถ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดทาเป้าหมายการเดินรถ การจัดทาตารางการเดินรถและ
ตารางรับงาน การสรุปรายจ่ายและรายได้ค่าโดยสาร การบริหารการจัดซื้อและการใช้งานน้ามันเชื้อเพลิงการ
ตรวจการเดินรถ และการบริหารงานอุบัติเหตุ และ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการอู่ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ในปัจจุบัน
๒.๓) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน ซึ่งเป็นการ
พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ ทดแทนระบบสารสนเทศในปัจจุบันที่ มีข้อจากัดด้านฟังก์ชั่นการทางาน และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) ในส่วนของ
งบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อมบารุง การติดตามแผนงาน/โครงการ การ
บริหารสัญญา การรับชาระเงิน และการบริหารบุคลากร ระบบคดี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการปรับปรุงระบบงานคดี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนา
ระบบจั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ๒) พั ฒ นาระบบจั ด ท ารายงานสนั บ สนุ น ผู้บ ริ ห าร (Business
Intelligent หรือ BI) เพื่อรองรับการจัดทารายงานเชิงสถิติ และเชิงวิเคราะห์สนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
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๓)

การบริหารจัดการข้อมูล
เพื่ อ ให้ ขสมก. มี ก ารบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก าหนดให้ ขสมก. พั ฒ นา
ระบบศูนย์กลางข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ๓ กลุ่มหลัก คือ
๓.๑) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการจัดทารายงานสาหรับผู้บริหาร (Data Mart) เป็นกลุ่มข้อมูล
ที่รองรับการจัดทารายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ ETL
เข้ามาสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง (Data Source)
๓.๒) กลุ่ ม ข้ อ มู ล หลั ก (Master Data) เป็ น กลุ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
ระบบสารสนเทศภายใน ขสมก. วัตถุประสงค์ของการกาหนดกลุ่มข้อมูลหลัก เพื่อลดปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูล
แบบ Point to Point ระหว่ า งระบบสารสนเทศ ซึ่ ง อาจจะไปกระทบกั บ การท างานในภาพรวมของ
ระบบสารสนเทศ รวมถึงลดปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อนในหลายแหล่งการปรับปรุงข้อมูลทาได้ไม่ครอบคลุม
ส่งผลให้เกิดข้อมูลไม่ตรงกัน
๓.๓) กลุ่ม ข้อ มู ล สาหรับ การเชื่อมโยงกั บหน่วยงานภายนอก เป็นกลุ่ม ข้อมู ลที่ต้องมีการ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานนอก ซึ่งจะทาการเชื่อมโยงผ่าน Information Gateway ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของ ขสมก. ได้โดยตรง
๔)

โครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) ประกอบด้วย
๔.๑) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
การออกแบบเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ย (Server) เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศใหม่ ตามสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ มีแนวทางการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย
ดังนี้
๑) มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน (Performance)
๒) ความพร้อมใช้งาน (Availability)
๓) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability)
๔) ข้อมูลมีความปลอดภัย (Security)
๑) มี ประสิทธิภาพเพีย งพอต่ อการใช้ งาน (Performance) ซึ่ง เป็นแนวทางใน
การกาหนดจานวน CPU สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ให้รองรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศ ใหม่อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลัก คือ
 ความสามารถของ CPU ขั้นพื้นฐานที่รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ
เมื่อมีผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ
 ความสามารถของ CPU ในการประมวลผลและบริหารทรัพยากร เมื่อมี
ผู้ใช้ง านแต่ล ะคนเรีย กใช้ง านระบบในแต่ล ะโมดูล (Module) ซึ่ง จะมี
การเรียกใช้ Service อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Service Dependencies)
 ความสามารถของ CPU ในการบริหารจัดการในส่วนของความปลอดภัย
ข้อมูล (Security) ความพร้อมใช้งาน (Availability) รองรับการขยายตัว
(Scalability) และงานประมวลผลอื่น ๆ เพิ่มเติม (Latent Capacity)
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๒) ความพร้อมใช้ งาน (Availability) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของ ขสมก. อาทิ
 ระบบส ำรอง (Redundancy ) คื อ ติ ด ตั้ ง เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่าย
สารอง (Backup Server) เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศทดแทน
กรณีเ ครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายหลัก (Primary Server) ไม่ ส ามารถใช้
งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารองสามารถทางานทดแทนเครื่อง
คอมพิ วเตอร์แม่ ข่ายหลัก ได้ทั นที โดยที่ ผู้ใช้ง านยัง คงสามารถใช้ ง าน
ระบบสารสนเทศได้อย่างปกติ
 กำรแบ่ ง ภำระกำรท ำงำน (Load Balancing) คื อ เครื่ องคอมพิ วเตอร์
แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสารอง รองรับภาระการใช้
งานระบบสารสนเทศเท่า ๆ กัน
๓) ความสามารถในการให้ บ ริ ก าร (Serviceability) ซึ่ ง เป็ น แนวทางใน
การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับการบารุงรักษาและตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา อาทิ ผู้ดูแลระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ (Monitoring) การปรับปรุง (Upgrade)
ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)
๔) ข้ อ มู ล มี ความปลอดภั ย (Security) ซึ่ ง เป็ นแนวทางในการออกแบบเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยโดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ในการส่ ง ข้ อ มู ล (Secure
transport of data) และการกาหนด/มอบหมายสิทธิ์ของผู้ใช้ง านในการเข้ าถึง
ระบบสารสนเทศ (Authentication of users) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้อง
ท าการประมวลผล อาทิ โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) Protocol
การทาการเข้า-ถอดรหัสข้อมูล (Encrypt and Decrypt transported data)
รวมถึ ง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยเสมื อ น (Server
virtualization) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่า ยได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ (Physical Server) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน โดยสามารถกาหนดจานวน CPU RAM และ
Hard disk ที่ต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย บริหารจัดการได้สะดวก
กว่าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Physical Server) หลายเครื่อง
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
มีรายละเอียด (ดังแสดงในภาพที่ ๕-๒ )
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ภาพที่ ๕–๒ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์
จากภาพสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแบบ 3-tier architecture คือ
๑) 1-tier (Database tier): เป็นการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายรองรับ การใช้ง าน
ฐานข้อมูล (Database Server) ซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก็บข้อมูลทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นจากระบบสารสนเทศ
๒) 2-tier (Application tier): เป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการใช้ง าน
ซอฟต์แวร์ (Application Server) ซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ประมวลผลการ
ใช้งานจากระบบสารสนเทศ
๓) 3-tier (Presentation tier): เป็ น การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยรองรั บ การ
แสดงผล อาทิ Web Server ซึ่ ง จะเป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยที่ จั ด การระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้
การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. ควรต้องดาเนินการปรับปรุงห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสนับสนุน (อาทิ ระบบไฟฟ้าสารอง ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุม
การเข้าถึง ระบบเฝ้าระวัง และแจ้ง เตือนเหตุ และระบบดับ เพลิง ) เพื่ อให้ส ามารถรองรับ การให้บ ริการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ให้บริการระบบสารสนเทศ ขสมก. ควรใช้บริการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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Cloud รวมถึงใช้เทคโนโลยี Virtualization ซึ่งเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยแนวทางการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนั้น ทั้งหมดที่จะนามาใช้งานจะเป็นลักษณะ Virtualization เพื่อให้ง่ายในการ
บริหารจัดการและมีความยืนหยุ่นสามารถปรับขยายตามการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้ อีกทั้งการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ให้มี ๒ ส่วนนี้จะช่วยให้การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ
ขสมก. สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากระบบหลักไม่ สามารถให้บริการได้ระบบส ารองจะสามารถ
ให้บริการแทนได้
๔.๒) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย
จากผลการศึก ษา วิเ คราะห์ส ถานภาพด้านการใช้ง านและการพัฒ นาระบบไอซีที
ขสมก. ในปัจ จุบัน รวมถึงหลักการออกแบบระบบเครือข่ายที่ก ล่าวไว้ในบทที่ ๔ นามาประยุก ต์ใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modular Network Design) ให้กั บ ระบบเครือข่ายของ
ขสมก. ดังภาพ ๕-๓ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายที่ได้รับการออกแบบและคุณลักษณะการ
ทางาน ดังนี้
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ภาพที่ ๕-๓ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
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๔.๒.๑)

Core Module
ทาหน้าที่เปรียบเสมือนแกนหลักของระบบเครือข่าย รองรับการเชื่อมต่อ
จากทุกส่วนเข้าหากัน ซึ่งประกอบด้วย Core Switch อย่างน้อย ๒ ชุด ในลักษณะ Modular Chassis รองรับ
การทางานแบบ Multilayer-Switch โดยคุณสมบัติหลัก ดังนี้
๔.๒.๑.๑) Virtualization เนื่องจากอุปกรณ์ Enterprise Core Switch
นี้ใช้ส าหรับการเชื่อมต่อเข้ามาจากทุก Module และต้อง
เป็นตัวกลางในการให้บ ริก าร จึง จะต้องมี คุณสมบัติ ข อง
Virtualization เพื่อความยืดหยุ่นต่อการขยายตัวในอนาคต
คุณสมบัตินี้เป็นการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ของ Switch เข้าหา
กั น โดยสามารถมองการท างานให้ เ ป็ น เสมื อน Logical
Switch เดี ย วกั น ได้ ท าให้ เ กิ ด ข้ อ ดี ใ นการใช้ ง านหลาย
อย่างเช่น
 การส่งข้อมูลเชื่อมต่อของตัวอุปกรณ์ระหว่าง Upstream
และ Downstream Switch มี จ านวนน้อยลงท าให้ล ด
ข้อมูล ของ Layer2/3 Control Protocol
 ช่วยอานวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ ให้สามารถ
จัดการ และกาหนดค่าต่าง ๆ ในอุปกรณ์
 สามารถสร้าง Link Aggregate ของพอร์ตเชื่อมต่อที่อยู่
ต่าง Chassis เพื่อเพิ่มความเป็น High Availability ได้
 ไม่ยุ่งยากในการกาหนดค่าต่าง ๆ สาหรับเลือกพอร์ตที่
ต้ อ งถู ก Block จากการท างานของ Spanning-Tree
Protocol แ ล ะ ส า ม า รถท า ใ ห้ พ อ ร์ ต Uplink หรื อ
Downlink ที่มีหลายพอร์ตสามารถทางานพร้อม ๆ กัน
อย่างสมบูรณ์
 เพิ่มความเร็ว และขนาดของ Backplane ในการทางาน
เป็นสองเท่าของ Switch ชุดเดียวที่ทางานแยกจากกัน
๔.๒.๑.๒) Backplane Capacity การเชื่อมต่อมายัง Core Module นี้
จะต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ ไม่ มี ปัญ หาคอขวด
เกิ ด ขึ้ น โดยมี Link 10 Gbps ที่ เ ชื่ อ มต่ อ มายั ง Core
Module ประมาณ 8 Links เท่ ากั บ 8x10x2 Gbps พอร์ต
ดังนั้นแบนด์วิธทั้งหมดที่ต้องรองรับการ Switch แบบ Wire
Speed คื อ ประมาณ 160 Gbps ประมาณการเผื่ อ การ
ขยายขนาดในอนาคต 2 เท่ า คือ 320 Gbps ดัง นั้นขนาด
ของ Backplane Capacity ของ Core Module นี้ ไม่ ควร
ต่ากว่า 500 Gbps
๔.๒.๑.๓) High Availability การเชื่ อ มต่ อ มายั ง Core Module นี้
จะต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ ไม่ มี ปัญ หาคอขวด
เกิดขึ้น โดยมีอุปกรณ์ 2 ชุด เชื่อมต่อไปยัง Downstream
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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Switches เป็ น แบบ Link Aggregate ของพอร์ ต ที่ อยู่ต่าง
Chassis กัน ซึ่งหากสายสัญญาณใยแก้วนาแสงเส้นใดเส้น
หนึ่งขาด ระบบจะยังสามารถทางานได้
๔.๒.๒) Campus Module
ในส่วนของ Campus Module นี้จะประกอบด้วยการทางาน ๒ ส่วนหลัก
คือ ๑. Campus Distribution Switch ซึ่ง ประกอบด้วยอุป กรณ์ Switch อย่างน้อย ๒ ชุด แบบ Modular
Chassis ที่เป็นแบบ Multilayer-Switch ที่รองรับการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ Access Switch ในแต่ละชั้น โดย
คุ ณ สมบั ติ ห ลั ก คื อ Virtualization, Backplane Capacity เช่ น เดี ย วกั น กั บ Switch ใน Core Module
๒. Access Switch โดยอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสามารถรองรับจานวนผู้ใช้มากที่สุด โดยประมาณจากผู้ใช้งานใน
แต่ละชั้น ซึ่งมีจานวนพอร์ต LAN แบบ 10/100/1000 เพื่อรองรับการเชื่อมต่อประมาณ 144 ports ต่อตัว
โดยได้ออกแบบไว้ให้เป็น ลักษณะ Stacking Switch ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มลดจานวน Access
Switch ในอนาคต นอกจากนี้ Switch ดังกล่าวจะต้องรองรับการทางานเพื่อ เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ เช่น IP
Phone ดังนั้นจึงจาเป็นต้องรองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet : PoE) เพื่อให้สามารถ
จ่ายกาลังไฟฟ้าไปยัง IP Phone ได้ รวมถึงสามารถจ่ายกาลังไฟฟ้าไปยัง Wireless Access Point หรืออุปกรณ์
บางประเภทใช้กาลังไฟฟ้ามากกว่า 12.95 Watts ได้ตาม IEEE 802.3at
๔.๒.๓) Public/DMZ และ Data Center Module
๔.๒.๓.๑) Public/DMZ เป็นส่วนที่ อยู่ร ะหว่าง Internal zone และ
External zoneโดย DMZ เป็นส่วนพิเ ศษส าหรับ อุป กรณ์
และ Server ที่ ไม่ มี ความส าคัญ มากนัก หรือไม่ สามารถใช้
งานร่ ว มกั บ Firewall ได้ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ที่ มี สิ ท ธิ์ ก ารใช้ ง าน
สามารถเข้าถึง ข้อมู ล แต่เ นื่องจากเป็นโซนที่ ยอมให้ ผู้ ใ ช้
สามารถเข้ า ใช้ ง านได้ จึง ต้ องแยกออกจาก Data Center
Module เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
๔.๒.๓.๒) Data Center Module เป็ น ส่ ว นส าคั ญ และเป็ นศู น ย์ร วม
ข้อมู ล ต่าง ๆ ท าหน้าที่ร องรับการเชื่อมต่อ และให้บริการ
สื่อสารความเร็วสูงแก่คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โดยข้อมูล
เหล่านี้จะต้องทางานได้ตลอด ๒๔ ชม.
๔.๒.๔) Wireless Module
ในส่วนนี้จ ะเป็นจุดติดตั้ง อุป กรณ์ Wireless Controller ซึ่ง รองรับ การ
บริหารจัดการควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ทั้งหมดภายในพื้นที่อาคาร
สานักงานใหญ่ ขสมก. โดยจาเป็น ต้องมีการพิจารณาจัดวางช่องสัญญาณแบบ dynamic เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวนของสัญญาณในช่วงคลื่นความถี่เดียวกัน และยัง จัดการพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ยังช่วยจัดการจานวน Access Point ให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย
๔.๒.๕) Internet Module
ในส่ ว นนี้ จ ะเป็ น จุ ด เชื่ อ มต่ อ หลั ก กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
เพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานภายในอาคารสานักงานใหญ่ ขสมก. ซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของ
การทางานประกอบด้วย
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๔.๒.๕.๑) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ได้แก่ Firewall/IPS
ซึ่ ง จะมี ก ารเชื่ อ มต่ อกั บ ระบบเครื อข่ า ยอิ นเตอร์ เ น็ ต และ
ท าหน้าที่ ป้องกันการบุกรุก และโจมตีจากภายนอก เพื่อให้
การท างานของ Firewall/IPS เป็นไปอย่างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
จะต้องมีความสามารถในการปรับแต่งลักษณะการเชื่อมต่อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการป้ องกั น ระบบเครื อข่ า ย โดนที่
อุ ป กรณ์ ดั ง กล่ า วควรจะมี ค่ า Throughput รองรั บ การ
ตรวจสอบข้ อ มู ล จากเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ น้ อ ยกว่ า
1 Gbps โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ๒ ชุด โดยที่
ชุดแรกจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ กระทรวง
คมนาคม และเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ใน
อนาคต
๔.๒.๕.๒) อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายโดย
การท า Network Load Balance โดยอุป กรณ์นี้ ท าหน้าที่
จัดการคุณภาพการให้บริการ (Quality of Services: QoS)
๔.๒.๕.๓) อุปกรณ์จัดสรรเส้นทาง (Router) เพื่อให้สามารถติดต่อไปยังผู้
ให้บริการ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือก
เส้นทางได้อย่างเหมาะสม และอุปกรณ์ที่จะนามาใช้สาหรับ
การเชื่อมต่อเหล่านี้ต้องสามารถเชื่อมต่อระบบขนาดใหญ่ ได้
เป็นอย่างดี
๔.๒.๖) Network Management Module
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายเป็นระบบที่มีความสาคัญ ทาหน้าที่ในการ
รับข้อมูลการจราจรสื่อสารจากอุปกรณ์ในแต่ละส่วน เพื่อนามาวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ครอบคลุ ม ฟั ง ก์ ชั่ น การบริ ห ารจั ด การตามแนวทางของ OSI Network Management หรื อ FCAPS ซึ่ ง
ประกอบด้วย
๔.๒.๖.๑) การบริ ห ารจั ด การเหตุ ขั ด ข้ อ ง ( Fault Management)
ท าหน้ า ที่ ติ ด ตาม ตรวจสอบ และเฝ้ า ระวั ง เหตุ ขั ด ข้ อ งที่
เกิ ดขึ้นในระบบ เพื่อนามาใช้ในการวิเ คราะห์และประมวล
เหตุขัดข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุขัดข้องที่เ กิ ด ขึ้น
(Root cause analysis)
๔.๒.๖.๒) การบริหารจัดการองค์ประกอบของเครือข่าย (Configuration
Management) ทาหน้าที่จัดการด้านการตั้งค่า เปลี่ยนแปลง
พารามิเตอร์ การทางานของอุปกรณ์ ในระบบโครงข่ายสื่อสาร
ขนาดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลระบบมากกว่า 1 คน ดังนั้น
ผู้ดูแลระบบต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากมีผู้ดูแล
ระบบท่านอื่นทาการแก้ไข เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ต่าง ๆ
ได้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๕-๑๑

บทที่ ๕ ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๔.๒.๖.๓) ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ก า ร ใ ช้ ง า น ( Accounting
Management) ทาหน้าที่จัดเก็บ สถิติการใช้งานและปริมาณ
การใช้ ง านในแต่ ล ะช่ ว งเวลาของผู้ เ ข้ า ใช้ ง านระบบ เช่ น
ช่องทางในการเข้าใช้งาน ช่วงเวลาในการใช้งาน ระบบที่เข้า
ใช้งาน รวมทั้งปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลอีกด้วย
๔.๒.๖.๔) การบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครือข่าย (Performance
Management) ทาหน้าที่ติดตามตรวจสอบสมรรถนะของการ
ให้ บ ริ ก ารตามระดั บ การให้ บ ริ ก ารที่ ก าหนด ไว้ (QoS)
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือน เมื่อประสิทธิภาพ
การทางานใกล้ถึงขีดจากัด
๔.๒.๖.๕) การบริ ห ารจั ด การด้ า นการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
(Security Management) ทาหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เข้าข่ายหรือละเมิดมาตรการด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และนาไปสู่การปรับแต่ง
ค่ า การท างานของอุ ป กรณ์ ใ ห้ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
๔.๒.๗) Cloud Module
ในส่วนนี้เป็นการแบ่งโซนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายสาหรับรองรับการใช้
งานบริการ Cloud Infrastructure ของผู้ให้บริการ โดย ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง
และไฟร์วอลล์ เพื่อรองรับการเชื่อมต่อและส่งผ่านข้อมูล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๕-๑๒

บทที่ ๖
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๖.๑ แนวคิดกาหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔
แนวคิด ในการก าหนดโครงการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ที่กล่าวไว้ในบทที่ ๓ มีขั้นตอนดังนี้
๑) พิจารณาเป้าหมาย และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
๒) พิจารณาเทคโนโลยีที่จะนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์
๓) พิจารณาข้อจากัดของระบบไอซีทีในปัจจุบันที่ ไม่สามารถทางานร่วมกับเทคโนโลยีที่จะนามา
ประยุกต์ใช้
๔) สรุ ป สิ่ ง ที่ ต้ อ งด าเนิ น การทั้ ง ในส่ ว นที่ เ ป็ น การพั ฒ นาระบบไอซี ที ใ หม่ เ พื่ อ เป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงระบบไอซีทีในปัจจุบันให้สามารถรองรับการท างานร่วมกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่จะเกิดขึ้น
๕) สรุปขอบเขตการดาเนินการที่ ความสอดคล้องหรือเกี่ ยวข้องกั น เพื่อกาหนดเป็น แผนงาน/
โครงการ
จากขั้นตอนการกาหนดโครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถแบ่ง ประเภทของแผนงาน/โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑) โครงการปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพเทคโนโลยีดิจิทัล : เป็น โครงการพัฒ นา/ปรับ ปรุง ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทั ล ที่ มี อ ยู่ในปัจ จุบัน
๒) โครงการเพิ่ มประสิทธิภาพระบบไอซีที : เป็นโครงการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทั ล ใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิท ธิภาพการให้บ ริก าร และการปฏิบัติง านของ ขสมก.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๒ การจัดลาดับความสาคัญ ของแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก.
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของแผนงาน/โครงการพั ฒ นาระบบไอซี ที ข อง ขสมก. ระยะ ๕ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มี วัตถุป ระสงค์ก าหนดแผนงาน/โครงการที่ จ ะดาเนินงานตามความเร่ ง ด่ ว นและ
ความสามารถในการขับเคลื่อน ขสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๓ รวมถึง ขสมก. สามารถแบ่งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบไอซีทีได้อย่างเหมาะ ซึ่งในการ
จัดลาดับความสาคัญได้มีการกาหนดเกณฑ์ในการจัดลาดับดังนี้
ตาราง ๖-๑ ปัจจัย และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.
ลาดับ ปัจจัยการพิจารณาเพื่อ
ประเด็นการพิจารณา
ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อ
ที่
จัดลาดับความสาคัญ
จัดลาดับความสาคัญ
ของแผนงาน/โครงการ
๑ เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
 เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา
เป้าหมาย
ดิจทิ ัลเป้าหมายตามแผนฟื้นฟูกิจการ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย
องค์การขนส่งมวลชน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
ระดับคะแนน ๒
 ไม่ได้เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย
ระดับคะแนน ๑
๒ ผลประโยชน์ที่พึงได้
เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
 มีประโยชน์ต่อภาพรวมของทั้ง
(Potential Benefits)
ดิจิทัลที่ผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ก่อให้เกิด
ขสมก. หรือผู้บริหาร
ประโยชน์ต่าหรือต่อผู้ใช้งานในวงแคบๆ มี
ระดับคะแนน ๓
ประโยชน์ปานกลาง มีประโยชน์ต่อ ขสมก.  มีประโยชน์ต่อประชาชน
หรือสาธารณะมากหรือในวงกว้าง
ระดับคะแนน ๒
 มีประโยชน์ต่อหน่วยงานสังกัด
สานักงานฯ ๑ สานัก/หน่วยงาน
ระดับคะแนน ๑
๓ ขึ้นอยู่กับโครงการอื่น
เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
 ไม่ขึ้นอยู่กับโครงการอื่น
(Dependent On
ดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับแผนงาน/โครงการอื่น
ระดับคะแนน ๒
Other Project)
(Dependent On Other Project) หรือไม่  ขึ้นอยู่กับโครงการอื่น
ระดับคะแนน ๑
หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้นสามารถสรุประดับคะแนนของแต่ละหัวข้อ ได้ดังนี้
 เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย = คะแนนเต็ม ๒
 ผลประโยชน์ที่พึงได้ (Potential Benefits) = คะแนนเต็ม ๕ เนื่องจากบางโครงการสามารถให้
ประโยชน์ได้ทั้งประชาชน และ ขสมก.
 ขึ้นอยู่กับโครงการอื่น = คะแนนเต็ม ๒

โดยสามารถสรุปโครงการพั ฒนาเทคโนโลยี ดิจิทั ล ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
รายละเอียดดังหัวข้อ ๖.๓

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเี พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี

หน้า ๖-๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564
๖.๓.๑ ยุ ทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัล เป้า หมาย และเทคโนโลยี ดิจิทัล สนับสนุ น
เพื่อขั บเคลื่อนยุ ท ธศาสตร์ข องแผนฟื้ นฟูกิจ การของ ขสมก. และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ตาราง 6.3-1 ผลการกาหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ประเภทแผนงาน/
ที่
โครงการ
1 โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
2560
เพิ่มประสิท ธิภาพ
อุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 โครงการจัดหาผูบ้ ริหารจัดการบัตรโดยสาร
2560
เพิ่มประสิท ธิภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ สาหรับรถโดยสารประจาทาง
3 โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อ
2561
เพิ่มประสิท ธิภาพ
ให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร
4 โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ
2561
ปรับปรุงประสิท ธิภาพ
5 โครงการพัฒนาระบบ CRM
2561
เพิ่มประสิท ธิภาพ
6 โครงการพัฒนาระบบอนุมัติสญ
ั ญา
2561
เพิ่มประสิท ธิภาพ
7 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชน
2562
ปรับปรุงประสิท ธิภาพ
กรุงเทพ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้
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๑)

โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตามที่ แ ผนฟื้ น ฟู กิ จ การองค์ ก ารขนส่ง มวลชนกรุ ง เทพ ฉบั บ ปรั บ ปรุง ครั้ง ที่ 3 ลงวันที่
30 ธั น วาคม 2557 โดยในยุ ท ธศาสตร์ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยได้ ก าหนดให้ ขสมก. จั ด ให้ มี ร ะบบบัต รโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็นการลดโอกาสการสูญ เสีย
รายได้จากการเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
ระบบโดยสารร่วม
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ได้มีการจัดตั้ง
ส านัก งานโครงการบริห ารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Office) ซึ่ ง เป็นหน่วยงานกลางใน
การก าหนดมาตรฐานกลางตั๋วร่วมส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ ส าหรับ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และ
รถโดยสารประจาทาง ให้สามารถใช้ตั๋วร่วมในการเดินทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket
ในรถโดยสาร ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบตั๋วร่วมของ
สนข. ซึ่ง ระบบตั๋วอิ เล็กทรอนิก ส์ (e-Ticket System) ส าหรับ รถโดยสารใหม่ จะต้องสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบ GPS ของ ขสมก. และระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหาร
การเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร ของ ขสมก. รวมถึง Central Clearing Housing ของ
ระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงรองรับแนวทางการออกบัตรตั๋วร่วมอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ขสมก.
เป็นผู้ออกบัตร e-Ticket เอง (Issuer) ขสมก. ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อออกบัตร e-Ticket (Co-Issuer)
รวมถึง ขสมก. ให้หน่วยงานอื่น ๆ ออกบัตรภายใต้รูปแบบของ ขสมก. (Co-Brand) โดยภาพรวมระบบตั๋ว
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) แสดงดังภาพ 6-1 ดังนี้

ภาพ 6-1 รวมระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๑.๒.๑ เพื่อจัดหา และติดตั้งระบบ e-Ticket ในรถโดยสารของ ขสมก. ทั้งหมด
๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ เพื่ อ ท าการเชื่ อ มโยงระบบ e-Ticket ของ ขสมก. กั บ ระบบ Central Clearing
Housing ของระบบตั๋วร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๔ เพื่อทาการเชื่อมโยงระบบ e-Ticket กับระบบ GPS และระบบสารสนเทศสนับสนุน
ปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหารองค์กร ของ ขสมก.
๑.๒.๕ เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการเก็บค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา
การรั่วไหล
๑.๒.๖ เพื่ อ นาข้อ มู ล การใช้ร ะบบ e-Ticket ของผู้โ ดยสาร มาวิเ คราะห์เ พื่อปรั บ ปรุ ง
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

๑.๓

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.๓.๑ เพื่ อ ด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารลดค่ า ใช้ จ่ า ย ของแผนฟื้ น ฟู กิ จ การ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
๑.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สามารถใช้บัตรตั๋วร่วม (Mangmoom Card)
กับ ขสมก. และเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น
๑.๓.๔ สามารถบริห ารจัดการการให้บ ริก ารรถโดยสารกั บประชาชนได้อย่างเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า

๑.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การด าเนิ น งาน โครงการเช่ า ระบบบั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์
มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
การดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน และแผนการ
จัดการคุณภาพ โดยรายละเอียดของแผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ
ขสมก.
๑.๔.๒ ดาเนินการสารวจจุดติดตั้งสาหรับอุปกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดทา
รายงานสรุปผลการสารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อน
ดาเนินการติดตั้งจริง
๑.๔.๓ ดาเนินการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
ของ ขสมก. ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดทารายงานสรุปผล
การเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๔.๔ ดาเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับ การใช้ร ะบบสารสนเทศของ
โครงการ พร้อ มทั้ งจัดท าเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๑.๔.๕

๑.๔.๖
๑.๔.๗

๑.๔.๘
๑.๔.๙
๑.๔.๑๐

สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล
การออกแบบการเชื่อมโยงข้อมู ล (Data Interface) ตามมาตรฐาน UML หรือ
มาตรฐานการพั ฒ นาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่ ง เป็นที่ ยอมรับในลัก ษณะ User
Interface ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนดาเนินการพัฒนาระบบ
ดาเนินการออกแบบการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างระบบ e-Ticket
และระบบ GPS และระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร ของ
ขสมก. รวมถึง Central Clearing Housing ของระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการวิเคราะห์ท างเลือกที่เหมาะสมในการออกบัตรโดยสารให้กับ ขสมก.
พิจารณาเลือก อาทิ Issuer, Co-Issuer, Co-Brand เป็นต้น
ดาเนินการออกแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่ เ กี่ ยวข้อ งตามที่ กาหนดไว้ในโครงการนี้ พร้อมทั้ ง จัดท าเอกสารการออกแบบ
การติดตั้งระบบ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้
๑.๔.๗.๑ ระบบบนรถโดยสาร จานวน 2,600 คัน ดังนี้

เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จานวนอย่างน้อย 2 ชุด/คัน

ระบบคอมพิ ว เตอร์ค วบคุ ม (Onboard Computer) จ านวน
อย่างน้อย 1 ระบบ/คัน

ระบบจอควบคุ ม ส าหรั บ พนั ก งานขั บ รถโดยสาร (Driver
Monitor & Control) จานวนอย่างน้อย 1 ระบบ/คัน

การเชื่อมโยงระบบ e-Ticket กับระบบ GPS ในรถโดยสาร

ดาเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบสารองไฟฟ้า จานวน
อย่างน้อย 1 ระบบ/คัน
๑.๔.๗.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับเขตการเดินรถ จานวนอย่างน้อย 8 เครื่อง
๑.๔.๗.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จานวนอย่างน้อย
24 เครื่อง
๑.๔.๗.๔ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สาหรับประมวลผลระบบบริหารจัดการ
ค่าโดยสาร จานวนอย่าน้อย 1 ระบบ ในลักษณะ Cloud Solution
๑.๔.๗.๕ ระบบบริหารจัดการค่าโดยสาร จานวนอย่างน้อย 1 ระบบ
๑.๔.๗.๖ ระบบรายงานสรุป ข้อมู ล การให้บ ริก าร (Business Intelligence)
จานวนอย่างน้อย 1 ระบบ
ดาเนินการพัฒ นาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ
ที่ได้รับอนุมัติจาก ขสมก.
ดาเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสารการออกแบบการติดตั้งระบบ ที่ได้รับอนุมัติจาก ขสมก.
ดาเนินการติดตั้งระบบ e-Ticket และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในรถโดยสารเพื่อการ
บริหารจัดการการจัดเก็บค่าโดยสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖
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๑.๔.๑๑ ดาเนินการจัดหา/ติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุป กรณ์สารองข้อมูล
ในลักษณะ Cloud เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
โดยต้องสามารถให้บริการ Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
๑.๔.๑๒ ดาเนินการนาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้
คณะกรรมการอนุมัติก่อนดาเนินการติดตั้งระบบจริง
๑.๔.๑๓ ดาเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อรองรับการใช้งาน
โครงการนี้
๑.๔.๑๔ ดาเนินการทดสอบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๔.๑๔.๑ ดาเนินการทดสอบการเชื่อมโยงของระบบ (System Integration
Test) และการทดสอบระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test)
ระบบสารสนเทศที่มีการติดตั้ง
๑.๔.๑๔.๒ ดาเนินการทดสอบการเชื่อมโยงระบบในโครงการนี้ กับระบบ Central
Clearing House (CCH) ของระบบตั๋วร่วม
๑.๔.๑๔.๓ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อย
ดังนี้

ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีขีดความสามารถรองรับ
การทางานของระบบสารสนเทศที่นาเสนอ ให้สามารถให้บริการ
ได้ตามปริมาณงาน และต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพร้อม
กั น ของผู้ ใ ช้ ง าน (Concurrent Users) ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 500
ผู้ใช้ง าน และต้องรองรับ จานวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000
ผู้ใช้งาน (Name Users) ในการทารายการมาตรฐานบนระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่อ งคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ส นับ สนุน ที่กาหนดไว้นั้น
เป็นการกาหนดคุณสมบัติขั้นต่าเท่านั้น ผู้ชนะการประกวดราคา
มีหน้าที่ออกแบบและนาเสนอคุณลักษณะเฉพาะของ Hardware
ให้เป็นไปตามความต้องการด้านประสิทธิภาพข้างต้น

ต้องจัดให้มี ก ารทดสอบประสิท ธิภาพ (Performance Test)
ของระบบสารสนเทศที่ มี ก ารติ ด ตั้ ง โดยทดสอบช่ ว งเวลา
การตอบสนอง (Response Time) ของระบบ โดยต้องสามารถ
ตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยท าการทดสอบที่ ขสมก.
ภายใต้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดียวกัน (LAN)
๑.๔.๑๔.๔ การฝึกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ขสมก.
มีความต้องการอย่างน้อย ดังนี้

ต้องท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศสาหรับ
ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานให้กับ ขสมก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จานวนทั้งหมด 460 คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และ
มีค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ และองค์ป ระกอบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ทั้งหมดที่ติดตั้งเป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและบริหารจัดการ
เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้
 การอบรมส าหรั บผู้บ ริห าร จ านวน 50 คน ในลั ก ษณะ
Class room Training
 การอบรมสาหรับผู้ดูแลระบบ จานวน 10 คน ในลักษณะ
Class room Training และ On the Job Training
 การอบรมสาหรับผู้ใช้งาน จานวน 400 คน ในลักษณะ
ของ On the Job Training
๑.๔.๑๔.๕ ต้องทาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
จานวน 80 คน (จากจานวนผู้ใช้งานทั้งหมด 400 คน) ให้มีความรู้
เพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้งาน ดูแล
รักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและองค์ประกอบ
ทั้ ง หมดที่ ติ ด ตั้ง ให้ กั บ เจ้าหน้ าที่ ขสมก. รุ่ น ต่ อ ไปได้ (Train the
Trainer)
๑.๔.๑๔.๖ ต้องจัดทาแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมัติก่อน
การดาเนินการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้

หัวข้อในการฝึกอบรม

เนื้อหาการฝึกอบรมโดยย่อ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ระยะเวลาการฝึกอบรม (จานวนชั่วโมง/วัน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรม
๑.๔.๑๔.๗ ต้องจัดทาคู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใช้งานระบบ) และคู่มือ
การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในรูป แบบของเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับ ขสมก.
๑.๔.๑๔.๘ ต้องจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานประจารถโดยสาร 2 รูปแบบดังนี้

คู่มือการปฏิบัติงานประจารถโดยสาร แบบ Quick Guide ในลักษณะ
แผ่นพับขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลือบพลาสติก

คู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงานประจารถโดยสาร ในลักษณะ
รูปเล่ม
๑.๔.๑๕ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าที่พักของผู้เข้าอบรม และต้องมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ให้เพียงพอ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๔.๑๖ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอกหรือทาซ้าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื่อใช้งานในกิจการ
ของ ขสมก. หากเอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรือทาซ้าได้ ขอให้
แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชัดเจนด้วย กรณีผู้เสนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบ
ขสมก. จะถือว่าผู้ชนะการประกวดราคาอนุญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรือทาซ้าเพื่อ
ใช้ ใ นกิ จ การของ ขสมก. ได้ ทั้ ง นี้ ห ากมี บุค คลภายนอกกล่า วอ้ างหรือใช้สิท ธิ์
เรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเอกสารและคู่มือที่ ขสมก. คัดลอกหรือ
ทาซ้าเพื่อใช้งานในกิ จการของ ขสมก. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว
โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ชาระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด
๑.๔.๑๗ เอกสารส่งมอบ (ต้องส่งมอบเอกสารจานวน 10 ชุดพร้อมเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์)
๑.๔.๑๘ เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล
๑.๔.๑๙ เอกสารการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน (Computer
and Network Configuration)
๑.๔.๒๐ เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ประจารถโดยสาร พร้อม Diagram ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๒๑ แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเชื่อมโยงระบบ คอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย (System Diagram)
๑.๔.๒๒ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน
(System Layout)
๑.๔.๒๓ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ประจารถโดยสาร
๑.๔.๒๔ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี้
๑.๔.๒๕ คู่มือการฝึกอบรม คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือการปฏิบัติงาน
๑.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการเช่ า ระบบบัต รโดยสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์พ ร้อ มอุป กรณ์
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๖

แผนการดาเนินงาน
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กิจกรรม
1
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3

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
ออกแบบและจัดหา
ระบบ GPS
ติดตั้งระบบ e-Ticket และ
GPS 2,600 คัน
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สรุปผลการทดสอบระบบ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแล
ระบบ
เช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
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เช่าใช้ระบบ e-Ticket สาหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน

๑.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 1,665,000,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่ า ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุ ป กรณ์
ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(คัน) หน่วย (บาท)
(บาท)
เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 2,600 10,673.08 333,000,000
(12 เดือน)
ราคารวม
333,000,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่ า ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุ ป กรณ์
ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(คัน) หน่วย (บาท)
(บาท)
เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 2,600 10,673.08 333,000,000
(12 เดือน)
ราคารวม
333,000,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 3 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่ าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(คัน) หน่วย (บาท)
(บาท)
เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 2,600 10,673.08 333,000,000
(12 เดือน)
ราคารวม
333,000,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 4 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่ าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2563
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(คัน) หน่วย (บาท)
(บาท)
เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 2,600 10,673.08 333,000,000
(12 เดือน)
ราคารวม
333,000,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 5 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่ าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2564
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(คัน) หน่วย (บาท)
(บาท)
เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 2,600
10,673 333,000,000
(12 เดือน)
ราคารวม
333,000,000
หมายเหตุ

๑.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๑.๘.๑
๑.๘.๒
๑.๘.๓
๑.๘.๔

ปี 2560 มีการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อทดสอบการใช้งาน
ปี 2561 ระบบ e-Ticket ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมที่สามารถใช้งานได้
ปี 2563 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร
ปี 2564 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
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๒)

โครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับรถโดยสารประจาทาง
๒.๑

หลักการและเหตุผล
ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30
ธันวาคม 2557 โดยในยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่ายได้กาหนดให้ ขสมก. จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
(e-Ticket) เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็นการลดโอกาสการสูญเสียรายได้จาก
การเก็ บ ค่าโดยสารไม่ ครบถ้วนและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง
ระบบโดยสารร่วม
จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 57 เรื่องแผนการดาเนินงานโครงการลงทุนพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558 มีมติ “ให้กระทรวงคมนาคมเร่งดาเนินการนาระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มา
ใช้ในการเชื่อมการเดินทางของประชาชนที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจาทาง และให้คานึงถึง
การให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการอานวยความสะดวก
ในการใช้บริการของผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย” โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ดาเนินการ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งสานักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกาหนดมาตรฐานกลางตั๋ว
ร่วมสาหรับระบบขนส่งสาธารณะ สาหรับ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และรถโดยสารประจาทาง ให้สามารถ
ใช้ตั๋วร่วมในการเดินทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket
ในรถโดยสารประจาทางตามแผนฟื้นฟู กิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นจึงจาเป็นต้องจัดหาระบบบริหารจัดการรายได้
และบริ ก ารช าระดุ ล (บริ ห ารจั ด การบั ต ร e-ticket) ส าหรั บ บั ต รโดยสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-ticket)
โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-ticket และเชื่อมโยงระบบบริหารรายได้กลาง (Central Clearing House
:CCH) ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม เพื่อคิดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วม
๒.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๒.๑ เพื่ อ จัดหาผู้ให้บริก ารในการบริห ารจัดการ, ผลิตและจัดจาหน่ายบัตร e-ticket
สาหรับ ขสมก.
๒.๒.๒ เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. และทาการ
เชื่อ มโยงกั บ ระบบ e-Ticket ของ ขสมก. เพื่อคิดอัตราค่าโดยสารและบริห าร
จัดการรายได้ให้กับ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒.๓ เพื่อทาการเชื่อมโยงระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศ
สนับสนุนบริหารการเดิ นรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร ของ
ขสมก. รวมถึงระบบ Central Clearing House ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของ
กระทรวงคมนาคม
๒.๒.๔ เพื่ อ บริห ารจัด การรายได้จ ากบัต ร e-ticket น าส่ ง ขสมก. โดยให้บ ริก ารผลิต
จาหน่ายบัตร และตรวจสอบบัญชี ของ ขสมก. และมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของ
กระทรวงคมนาคม
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๒.๓

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๒.๓.๑ เพื่ อ ดาเนินการตามยุท ธศาสตร์การลดค่าใช้จ่าย ของแผนฟื้นฟูกิจ การองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557
๒.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สามารถใช้บัตรตั๋วร่วม (Mangmoom Card)
กับ ขสมก. และเพิ่มจานวนผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น
๒.๓.๔ สามารถบริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารกับประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้บริการของลูกค้า

๒.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับรถโดยสาร
ประจาทางมีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๒.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
การดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน และแผนการ
จัดการคุณภาพ โดยรายละเอียดของแผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ
ขสมก.
๒.๔.๒ จัดทาแผนการประชาสัมพันธ์บัตร e-ticket โดยละเอียด ประกอบด้วย ประเภท
ของสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ระยะเวลา จ านวนกลุ่ ม เป้ า หมาย เป็ น อย่ า งน้ อ ย
เพื่ อ ส่ง เสริม การใช้ง านบัตร e-ticket ของ ขสมก. และต้องมี โ ลโก้ ของ ขสมก.
ร่วมด้วย
๒.๔.๓ จัดทาแผนการดาเนินการจาหน่ายบัตร e-ticket แทน ขสมก. โดยผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ รวมถึง สถานที่ ที่ ขสมก. ก าหนด พร้อมทั้ ง บริห ารจัดการ Stock บัตร
e-ticket ให้เพียงพอต่อความต้องการ
๒.๔.๔ จั ด ท าแผนการด าเนิ น การให้ บ ริ ก าร เติ ม เงิ น (Top Up) ลงในบั ต ร e-ticket
ประกอบด้วย ประเภทของช่องทางเติมเงิน และ จานวน อย่างน้อยดังนี้
๒.๔.๔.๑ ช่องทางของผู้เสนอราคา เช่น สาขา หรือ ATM หรือ EDC จานวนไม่
น้อยกว่า 200 จุด
๒.๔.๔.๒ สถานที่ที่คาดว่ามีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจาทางเป็นจานวนมาก
จานวนไม่น้อยกว่า 20 จุด อาทิ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ หมอชิต สายใต้ เป็นต้น
๒.๔.๔.๓ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ
๒.๔.๕ จัดทาแผนการดาเนินการให้บริการลูกค้า เช่น การตรวจสอบการใช้งาน การอายัด
บัตร การเปลี่ยนบัตร เป็นต้น
๒.๔.๖ ด าเนิ น การให้ บ ริ ก าร ผลิ ต จ าหน่ า ยบั ต ร e-ticket ตรวจสอบข้ อ มู ล ระหว่าง
ระบบ e-ticket และตรวจสอบบัญชีข อง ขสมก. รวมถึง ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ
ข้อมูลจากมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม
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๒.๔.๗ ดาเนินการจัดหาบัตร e-ticket ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วม คือ บัตรแบบ ISO/IEC
14443/A DESFire EV1 8K จ านวนไม่ น้อยกว่ า 500,000 ใบ ในลัก ษณะ
Co-Brand เพื่ อ แจกจ่ายให้กั บ ประชาชนทั่ วไปที่ ต้องการใช้บ ริก ารของ ขสมก.
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของบัตร e-ticket เพิ่มเติม
๒.๔.๘ ต้องสามารถบริหารจัดการบัตร e-ticket โดยออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมได้และ
ต้องสามารถโอนจานวนเงินที่ เหลือในบัตรเดิมไปยังบัตรใหม่ได้ ในกรณีที่บัตรเสีย
หรือบัตรชารุด การออกบัตรทดแทนจะขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทางธุรกิจ
ของ ขสมก. และมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงการคม
๒.๔.๘.๑ ต้องสามารถให้บริการการเติมเงินจะเป็นการเติมเงินแบบออฟไลน์
และออนไลน์ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ ศู น ย์ ก ลางระบบบริห ารจั ด การรายได้
เพื่ อ บั น ทึ ก มู ล ค่ า บั ต ร e-ticket ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผ่ า นเครื่ อ งอ่ า นบั ต ร
e-ticket
๒.๔.๘.๒ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ Web Application แ ล ะ Mobile Application
เพื่ อ รองรั บ การเติ ม เงิ น ในบั ต ร e-ticket และเก็ บ ข้ อ มู ล ไว้ ใ น
ศูนย์กลางระบบบริหารจัดการรายได้ เพื่อบันทึกมูลค่าบัตร e-ticket
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ผ่ า นเครื่ อ งอ่ า นบั ต ร e-ticket แบบออนไลน์ พร้ อ มทั้ ง
สามารถตรวจสอบสถานการณ์ใช้ง าน และยอดคงเหลือของบัตร
e-ticket ได้
๒.๔.๙ ดาเนินการจัดทาคู่มือการใช้งาน/การเติมเงินในบัตร e-ticket และดาเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมของผู้เสนอราคา
๒.๔.๑๐ รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติม
เงินผ่านตัวแทนจาหน่ายต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการของ ขสมก.
๒.๔.๑๑ รับ ผิดชอบในการตรวจสอบความถูก ต้อง ครบถ้วนและรวบรวมเอกสารในการ
ซื้อบัตร e-ticket ของประชาชน พร้อมจัดทารายงานสรุปให้ ขสมก. ทราบเป็น
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
๒.๔.๑๒ รั บ ผิ ด ชอบในการเปิ ด ใช้ ง านบั ต ร e-ticket (Activate) ประเภท บั ต รแบบ
ลงทะเบี ย น (Registered) บั ต รแบบส่ ว นบุ ค คล (Personalized) และบั ต ร
พนักงาน รวมถึงทาหน้าที่เติมเงิน แก้ไข อายัด ยกเลิกบัตร e-ticket พร้อมจัดทา
รายงานสรุปให้ ขสมก. ทราบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน
๒.๔.๑๓ ดาเนินการบริหารจัดการรายได้ กับระบบ e-ticket ของ ขสมก.
๒.๔.๑๔ ดาเนินการบริห ารจัดการรายได้ ของ ขสมก. กั บ ศูนย์บ ริห ารรายได้ก ลางของ
กระทรวงคมนาคม
๒.๔.๑๕ ต้อ งท ารายงานสรุปยอดรายการใช้ง านบัตร ตามช่วงเวลาของมาตรฐานกลาง
ตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างเวลา 02.00 น. - 01.59 น.ของวันถัดไป)
จากระบบ e-ticket ของ ขสมก. และทาการประมวลที่ระบบบริหารจัดการบัตร
e-ticket เพื่อชาระค่าบริการให้กับ ขสมก. เป็นรายวัน
๒.๔.๑๖ ต้องดาเนินการบริหารจัดการรายได้ของ ขสมก. และทาการโอนเงินเข้าบัญชีของ
ขสมก. ตามรายงานสรุปยอดการใช้งานบัตร ภายใน วันทาการถัดไป (T+1)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๔.๑๗ หากพบรายการผิดปกติ ไม่สามารถกระทบยอดได้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จาก ขสมก. เข้าร่วมดาเนินการตรวจสอบรวมกับผู้เสนอราคา
๒.๔.๑๘ ดาเนินการออกแบบ พัฒนาและติดตั้ง ระบบ บริห ารจัดการบัตร e-ticket ของ
ขสมก. เพื่อรองรับการใช้ในโครงการ ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
กากับ
๒.๔.๑๙ ดาเนินการออกแบบและติดตั้งการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
๒.๔.๑๙.๑ การเชื่อมโยงระบบ บริห ารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กั บ
ระบบ e-ticket เพื่อการบริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก.
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตร e-ticket
๒.๔.๑๙.๒ การเชื่อมโยงระบบ บริห ารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กั บ
ระบบศูนย์บ ริหารจัดการรายได้ก ลาง (Central Clearing House)
มาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม เพื่อการบริหารจัดการ
ตั๋วร่วม
๒.๔.๒๐ ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง ระบบสารสนเทศ ของผู้เสนอราคากับ
ระบบ e-ticket ของ ขสมก. จานวนอย่างน้อย 1 วงจร โดยมีความเร็วในการรับส่ง
ข้อ มู ล ไม่ น้อ ยกว่า 10 Mbps พร้อมกั บจัดให้มีเ ครือข่ายสารอง (Backup Link)
โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 Mbps
๒.๔.๒๑ ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องอ่านบัตร e-ticket แบบพกพา พร้อมค่าบริการ
สื่อ สารไร้สายสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการรายได้
จานวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด สาหรับ ขสมก. เพื่อเป็นตัวแทนในการจาหน่ายบัตร
e-ticket (Agent)
๒.๔.๒๒ ด าเนิ น การให้ บ ริ ก ารระบบ Call Center/Contact Center/Web site และ
Mobile Application ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารจ าหน่ า ย/เติ ม เงิ น /อายั ด /ยกเลิก
บัตร e-ticket ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการให้บริการ เป็นรายวัน
รายสัปดาห์ และรายเดือนให้กับ ขสมก.
๒.๔.๒๓ ดาเนินการให้บริการ Web Site และ Mobile Application โดยดูแลและปรับปรุง
ให้ทั นสมั ยตลอดระยะเวลาสัญ ญาโครงการ เพื่อประชาสัม พันธ์ สื่อสารข้อมูล
ให้ บ ริ ก าร รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ตรวจสอบการใช้ ง านบั ต ร e-ticket ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
๒.๔.๒๔ ต้องดาเนินการดูแล ปรับปรุงแก้ไข และบารุงรักษาระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
ต่างๆ ในโครงการนี้ ให้ส ามารถให้บริการบัตร e-ticket และการบริหารจัดการ
รายได้ได้อย่างต่อเนื่องทุกกรณี ตลอด 24 x 7 ชั่วโมง
๒.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการเช่ า ระบบบัต รโดยสารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์พ ร้อ มอุป กรณ์
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5
6
7
8

9

10

11

12

วางแผนการดาเนินงาน
แผนการประชาสัมพันธ์บัตร
e-ticket
แผนการดาเนินการจาหน่าย
บัตร e-ticket
แผนการดาเนินการให้บริการ
เติมเงิน (Top Up) ลงในบัตร
e-ticket
แผนการดาเนินการให้บริการ
ลูกค้า
ดาเนินการให้บริการ ผลิต
จาหน่ายบัตร e-ticket
เปิดใช้งานบัตร e-ticket
(Activate)
ออกแบบและติดตั้งการ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๒.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 100,820,262.08 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ
2560
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(ระบบ)
(บาท)
ค่าจ้างบริหารจัดการบัตรโดยสาร
12 4,200,844.25 50,410,131.04
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
ราคารวม
50,410,131.04
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 2 รายละเอี ยดงบประมาณส าหรั บโครงการจั ดหาผู้ บริ หารจั ดการบั ตรโดยสารอิ เล็ กทรอนิ กส์
ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(ระบบ)
(บาท)
ค่าจ้างบริหารจัดการบัตรโดยสาร
12 4,200,844.25 50,410,131.04
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket)
ราคารวม
50,410,131.04
หมายเหตุ

๒.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๒.๘.๑
๒.๘.๒
๒.๘.๓
๒.๘.๔

ปี 2560 มีการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อทดสอบการใช้งาน
ปี 2561 ระบบ e-Ticket ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบตั๋วร่วมที่สามารถใช้งานได้
ปี 2563 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร
ปี 2564 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓)

โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร
๓.๑ หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุท ธศาสตร์การใช้ไอซีทีเ พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่ ง สู่ก ารปฏิรูป ธุรกิจ ระยะ ๕ ปี
มีการกาหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไว้ห ลายระบบ ซึ่ง ระบบการให้บริการข้อมูลรถสาธารณะแก่ประชาชนผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นเป็นระบบ
ที่สาคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนชาวไทย และ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร
อี ก ทั้ ง ขสมก. ได้ พั ฒ นาระบบติ ดตามรถ (GPS Tracking System) เสร็ จ เป็น ที่ เ รีย บร้อย และ พร้ อมจะ
ให้บริการข้อมูลเหล่านั้นแก่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
ขสมก. จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนา Mobile Application ของหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมต่อ
กับระบบติดตามรถ เพื่อให้ข้อมูลแบบ Real Time Services ต่อประชาชน ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และ
Android และ สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในภาษาอังกฤษ และ จีน เป็นอย่างน้อย รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างของข้อมูลให้เป็นตามมาตรฐานสากล (General Transit Feed Specification) ที่สามารถรับและ
ส่งข้อมูลไปยังระบบขนส่งโดยสารอื่ น ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยในปัจจุบันมีประชาชนดาว์ นโหลด
แอพพลิเคชั่นของ ขสมก. ไปใช้ ง านแล้วมากกว่า 50,000 เครื่องซึ่งมีความจาเป็นต้องจัดเตรียมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการซึ่งจะมีมากขึ้นหลายเท่าตัวในอนาคต โดยการทางานของโมบายแอพพลิเคชั่น
เป็นดังภาพ

ภาพ 6-2 การทางานของ Mobile Application with GPS tracking

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๓.๒.๑ พัฒนา Mobile Application ของ ขสมก. ให้รองรับการทางานของระบบติดตาม
รถ (GPS Tracking System)
๓.๒.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลให้มีมาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นๆได้
๓.๒.๓ เพิ่มช่องทางการโดยสารให้ครอบคลุมมากขึ้น เช่น การต่อรถไฟฟ้า การต่อเรือ
๓.๒.๔ เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และ การแจ้งข้อมูล ข่าวด่วน ผ่าน Mobile
Application
๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเรียกใช้งานของประชาชนที่เพิ่มขึ้นมาก

๓.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๓.๓.๑ สามารถให้บริก ารข้อมูลการเดินทางได้แบบ Real Time Services พร้อมข้อมูล
การติดตามรถ (GPS Tracking)
๓.๓.๒ สามารถให้บริการข้อมูลการโดยสารรถสาธารณะและข้อมูลการโดยสารอื่น ๆ ได้
ภายในแอพพลิเคชั่นเดียว
๓.๓.๓ สามารถให้บริการข้อมูลการเดินทางในภาษาต่างประเทศได้
๓.๓.๔ สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
๓.๓.๕ สามารถแจ้งข่าวด่วน หรือ การปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถได้แบบทันที

๓.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร
มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๓.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาโมบายเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สัง กั ด
ขสมก.
๓.๔.๒ พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานแอพพลิเคชั่นสาหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (Mobile Application Standard)
๓.๔.๓ ออกแบบมาตรฐานและพัฒนา API บนโมบายแอปพลิเคชั่น เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
กลางในการทางานร่วมกันระหว่าง Mobile Application รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงการ
ทางานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของ ขสมก อย่างน้อยดังนี้
๓.๔.๓.๑ พั ฒ นามาตรฐาน API ระบบบน Mobile Application BMTA บน
ระบบ iOS และ Android ให้ส ามารถเชื่อมโยงมายัง ฐานข้อมูลของ
GPS ของทาง ขสมก. รวมทั้ ง พัฒ นาและปรับ ปรุง ระบบฐานข้อ มู ล
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ API ที่พัฒนาใหม่ เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้
สะดวก
๓.๔.๓.๒ พัฒนาระบบงานและรายงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สาหรับผู้ดูแลระบบ
ที่ส่วนกลาง
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๓.๔.๓.๓ พั ฒ นาระบบการแจ้ ง เตื อน (Push Notification API) เพื่ อ ให้ร ะบบ
สามารถส่งข้อความ Push Notification มายัง Mobile Application
BMTA ได้ เช่น เหตุการณ์สาคัญ ข่าวด่วน หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์
๓.๔.๓.๔ ดาเนินการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับการทางานของ Mobile
Application และการเชื่อมต่อไปยังระบบต่างๆผ่านเว็บเซอร์วิส
๓.๔.๔ พั ฒ นามาตรฐานการเชื่อมโยงกั บระบบแสดงผลสถานที่ท่ องเที่ ยว และสถานที่
สาคัญ
๓.๔.๔.๑ สามารถแสดงผลแนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วภายในกรุ ง เทพ และ
ปริมณฑลได้ โดยแสดงในรูปแบบรายการและรูปแบบแผนที่
๓.๔.๔.๒ สามารถแสดงผลการนาทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้
๓.๔.๔.๓ สามารถแสดงข้อมูลสายรถเมล์ที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่
สาคัญ
๓.๔.๔.๔ สามารถแสดงผลการนาทางได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง โดยแสดงเส้นทาง
ที่มีระยะใกล้ที่สุด
๓.๔.๕ ดาเนินการพั ฒ นาระบบ GPS Tracking บนระบบ BMTA Mobile Application
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๓.๔.๕.๑ พัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งาน โดยสามารถเชื่อมต่อระบบ GPS
บนรถโดยสารประจาทาง กับระบบต่างๆ
๓.๔.๕.๒ สามารถบอกตาแหน่งของรถโดยสารประจาทางได้
๓.๔.๕.๓ สามารถบอกระยะเวลาในการเดินทางของรถโดยสารประจาทางได้
๓.๔.๕.๔ สามารถบอกระยะทางของรถโดยสาร เมื่อต้องการทราบว่ารถโดยสาร
จะใช้ระยะทางเท่าใดจะถึงป้ายรถเมล์
๓.๔.๕.๕ สามารถบอกระยะเวลาของรถโดยสาร เมื่อต้องการทราบว่ารถโดยสาร
จะใช้เวลาเท่าใดจะถึงป้ายรถเมล์
๓.๔.๕.๖ สามารถแสดงสายรถเมล์ที่กาลังจะถึงป้ายที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน
๓.๔.๕.๗ สามารถค้นหาสายรถเมล์ที่ต้องการทราบตาแหน่งได้
๓.๔.๖ รองรั บ การท างานร่ว มกั บ ระบบ Location Tracking Services (GPS location
tracking) ได้
๓.๔.๖.๑ ระบบที่พัฒนาขึ้น จะต้องสามารถเรียกใช้ ค่า GPS แบบ Real-time ได้
๓.๔.๖.๒ ระบบสามารถระบุสายรถเมล์ที่กาลังจะ เข้า -ออก ในแต่ละป้าย โดย
สามารถระบุเวลาได้ว่า สายไหนกาลัง เข้าหรือออก จากป้ายนั้นๆ
๓.๔.๖.๓ ระบบสามารถค านวณสายรถเมล์ โดยสามารถระบุ ส ายรถเมล์ที่
ต้ อ งการค้ น หาได้ว่ า สายที่ ค้ น หา ณ ปั จ จุ บั น มี วิ่ ง อยู่ กี่ คั น และอยู่
ตรงไหนบ้าง
๓.๔.๖.๔ สามารถบอกความหนาแน่นของผู้ใช้บริการของสายรถเมล์ได้
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๓.๔.๗ ดาเนินการออกแบบ UI/UX ของ Mobile Application ของ BMTA ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
๓.๔.๗.๑ สามารถสร้างมาตรฐานการออกแบบที่ มี ที่ ม าชัดเจน และสามารถ
สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
๓.๔.๗.๒ การสร้ า งมาตรฐานการออกแบบ UI คื อ การก าหนดวิ ธี ก ารใช้ สี
ภาพกราฟิ ก และภาพสั ญ ลั ก ษณ์ ไ อคอน การก าหนดขนาดของ
สัญ ลัก ษณ์ไอคอนให้เ หมาะกั บ การใช้ง าน ความต้องการขั้นต่าของ
คุณภาพไฟล์ ก ราฟิก ที่ใช้ภายใน Mobile Application อาทิ รูปแบบ
Theme Graphic Icon Navigator Font/ Font size Captor Menu
ในรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น
๓.๔.๗.๓ การสร้างมาตรฐานการออกแบบ UX คือการก าหนดข้อแนะน าใน
การออกแบบวิธีก ารท างานของ Mobile Application ให้เ ป็นไปใน
แนวทางใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจการใช้
งานได้ง่ายมากขึ้น
๓.๔.๗.๔ ตรวจสอบและวิ เ คราะห์ Mobile Application ของ BMTA เพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุง UI/UX โดยไม่กระทบกับกระบวนการทางานหลัก
ของ Mobile Application
๓.๔.๗.๕ น าเสนอรายการปรั บ ปรุ ง UI/UX ของ Mobile Application ของ
ขสมก. ให้ หน่วยงาน พิจารณาอนุมัติก่อนดาเนินการ
๓.๔.๗.๖ ด าเนิ น การออกแบบ UI/UX ของ Mobile Application รวมทั้ ง
ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานส่วนกลางของ Mobile Application
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ UI/UXI ที่ออกแบบ และ
สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๔.๘ พัฒนามาตรฐานการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดังนี้
๓.๔.๘.๑ พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง BTS
1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้
2) สามารถเชื่อมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด
ปลายทาง
3) สามารถแสดงค่ า โดยสารทั้ ง หมดได้ และแสดงแบบแยกค่ า
โดยสารแต่ละประเภทได้
๓.๔.๘.๒ พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง MRTA
1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้
2) สามารถเชื่อมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด
ปลายทาง
3) สามารถแสดงค่ า โดยสารทั้ ง หมดได้ และแสดงแบบแยกค่ า
โดยสารแต่ละประเภทได้
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๓.๔.๘.๓ พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง Airport Link
1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้
2) สามารถเชื่อมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด
ปลายทาง
3) สามารถแสดงค่ า โดยสารทั้ ง หมดได้ และแสดงแบบแยกค่ า
โดยสารแต่ละประเภทได้
๓.๔.๘.๔ พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับระบบโดยสารทางเรือของกรมเจ้าท่า
1) สามารถแสดงท่าเรือที่เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางได้
2) สามารถเชื่ อ มโยงจุด ต่ อเรื อได้ ทั้ ง หมด ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ม ต้นถึง จุด
ปลายทาง
3) สามารถแสดงค่ า โดยสารทั้ ง หมดได้ และแสดงแบบแยกค่ า
โดยสารแต่ละประเภทได้
๓.๔.๙ พัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้
๓.๔.๙.๑ ระบบสามารถค้นหาสถานที่ปลายทางได้ในเมนูเดียว โดยแสดงผลทั้ง
ในรูปแบบแผนที่และรายละเอียดคาอธิบาย
๓.๔.๙.๒ ระบบสามารถเลือกจุดเริ่มต้นของผู้ใช้งานได้ ว่าต้องเลือกที่ตาแหน่ง
ปัจจุบัน หรือ สถานที่อื่นๆ
๓.๔.๙.๓ ร ะ บ บ สา ม าร ถค้ นห าข้ อ มู ล ป ลา ยท า ง จ า ก ป้ า ย ป ลายท าง
ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่สาคัญได้
๓.๔.๙.๔ ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยเลือกประเภทการเดินทางที่ต้องการ
เดินทางได้ เช่น ต้องการต่อ BTS, MRT หรือต่อเรือ
๓.๔.๙.๕ ระบบสามารถแสดงชื่ อ ของสถานที่ ที่ ค้ น หาในรู ป แบบ Auto
Complete
๓.๔.๙.๖ สามารถแสดงผลลัพธ์การค้นหาได้หลายรูปแบบ ได้แก่
1) การต่อรถโดยสารประจาทาง
2) การต่อรถโดยสารในรูปแบบการเดินไปยังป้ายปลายทาง
3) การต่อไปยังระบบการบริการขนส่งอื่น ๆ เช่น BTS MRT และ
Aip Port Link
๓.๔.๙.๗ ผลลัพธ์การค้นหา ต้องสามารถแสดงข้อมูลดังนี้
1) สายรถเมล์
2) ระยะทาง
3) ราคาค่าโดยสาร
4) จุดเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น BTS, MRT, เรือ หรือ การเดิ นข้ามถนน
การเดินไปยังสถานีอื่นๆ
๓.๔.๑๐ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Back Office Management)
๓.๔.๑๐.๑ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลรถโดยสารประจาทางที่สามารถรองรับการ
กรอกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน
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๓.๔.๑๐.๒ พัฒนาระบบจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้ามาเพิ่ม ข่าวสารที่ เ กี่ ยวข้องกั บ ขสมก. หรือการประชา
สัมพันธ์อื่นๆได้ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนี้
1) หัวข้อข่าวสารและประชาสัมพันธ์
2) รายละเอียดข่าวสารและประชาสัมพันธ์
3) ภาพประกอบ
4) พิกัดของสถานที่ที่มีการประชาสัมพันธ์
5) ไฟล์แนบ (ถ้ามี)
๓.๔.๑๐.๓ พั ฒ นาระบบจัดการราคา ให้ส ามารถกาหนดราคาค่าโดยสารได้ ทั้ง
ราคาเริ่มต้น และราคาสิ้นสุด ตามระยะทางที่ทาง ขสมก. กาหนด
๓.๔.๑๐.๔ พัฒนาระบบสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่สาคัญ ให้สามารถเพิ่มข้อมูลได้
เช่น ภาพประกอบ ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว พิกัดสถานที่ท่องเที่ยว สาย
รถเมล์ที่ผ่าน
๓.๔.๑๑ พัฒนาระบบร้องเรียนสาหรับประชาชน โดยมีฟังก์ชั่นการทางานอย่างน้อย ดังนี้
๓.๔.๑๑.๑ ระบบต้องสามารถเลือกหัวข้อเรื่องที่ต้องการเสนอแนะ ข้อคิดเห็นและ
ร้องเรียน ตามแต่ละประเภทได้ โดยต้องมี Dropdown List ให้เลือก
เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้
๓.๔.๑๑.๒ ระบบสามารถรองรับการส่งภาพถ่ายประกอบ อย่างน้อย 1 ภาพ
๓.๔.๑๑.๓ สามารถกรอกชื่อผู้ร้องเรียน อีเมล์ผู้ร้องเรียน หรือเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้ร้องเรียนได้
๓.๔.๑๑.๔ สามารถกรอกรายละเอีย ดของเรื่อ งที่ จ ะร้อ งเรี ย นในรู ป แบบของ
ข้อความลงไปได้
๓.๔.๑๑.๕ สามารถติดตามสถานการณ์ร้องเรียน โดยอ้างอิงจาก รหัสการร้องเรียน
เป็นต้น
๓.๔.๑๑.๖ สามารถร้องเรียนการใช้งานแอพพลิเคชั่น โดยแยกตามระบบปฏิบัติการ
ที่ร้องเรียน
๓.๔.๑๒ พัฒนาระบบการแสดงความถึงพอใจสาหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
๓.๔.๑๒.๑ สามารถแสดงคาถามสาหรับการประเมินความพึงพอใจสาหรับการใช้
งานแอพพลิเคชั่นได้ ไม่น้อยกว่า 4 คาถาม
๓.๔.๑๒.๒ สามารถตอบคาถามในการประเมิ นความพึงพอใจในรูปแบบการให้
คะแนน คือ ระดับ 1-5 เป็นต้น
๓.๔.๑๓ พัฒนาระบบแสดงข่าวสาร / การประชาสัมพันธ์
๓.๔.๑๓.๑ สามารถแสดงข้อมูลข่าวสาร / การประชาสัมพันธ์ได้
๓.๔.๑๓.๒ สามารถแสดงข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง ภาพ ข้ อ ความ และพิ กั ด ของสถานที่
ที่ต้องการประชาสัมพันธ์
๓.๔.๑๓.๓ สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้งานได้ รูปแบบ Push
Notification
๓.๔.๑๓.๔ สามารถแสดงข่ า วการประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมตามสถานที่
ที่ผู้ใช้งานเดินทางผ่านได้ ในรูปแบบ Push Notification
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๓.๔.๑๔ พัฒนาระบบเชื่อมโยงกับ Social Network กับแอพพลิเคชั่น ขสมก.
๓.๔.๑๔.๑ สามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Social Network ได้ เช่น Facebook Twitter
๓.๔.๑๔.๒ สามารถแชร์ข้อมูลได้จากทุกหน้าบน Application
๓.๔.๑๔.๓ สามารถแชร์ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และลิงค์สาหรับดาวน์โหลด
Application
๓.๔.๑๔.๔ สามารถแชร์ข้อมู ล ในรูป แบบของ Routing เพื่อให้ผู้ใช้ง านคลิก ไป
ค้นหาใน Application ได้
๓.๔.๑๕ ข้อกาหนดอื่นในการพัฒนา Mobile Application
๓.๔.๑๕.๑ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน GTFS
(General Transit Feed Specification) โดยต้องไม่กระทบกับระบบเดิม
๓.๔.๑๕.๒ กระบวนการพัฒนา BMTA Mobile Application ระยะที่ 3 จะต้อง
ไม่กระทบกับระบบการทางานของ BMTA Mobile Application ที่ใช้
ง า น อ ยู่ เ ดิ ม ที่ อ า จ จ ะ มี ผลท า ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง BMTA Mobile
Application ไปแล้ว
๓.๔.๑๕.๓ ระบบการจั ด การข้ อ มู ล หรื อ การบริ ห ารระบบเดิ ม ของ Mobile
Application นั้น ๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา และใช้
งานได้เป็นอย่างดีกับ Mobile Application ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว
๓.๔.๑๖ จั ด เตรี ย มเครื่ อ งเซอร์ ฟ เวอร์ (Database Server และ Mobile Application
Server) และ ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้เพียงพอต่อการเรียกใช้บริการจาก
ประชาชน เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมติดตั้งและทดสอบการใช้งาน
๓.๔.๑๗ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล
๓.๔.๑๘ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล
๓.๔.๑๙ บารุงรักษาระบบ ระยะเวลา ๑ ปี หลังการส่งมอบระบบงาน
๓.๕
รถโดยสาร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูลการเดิน
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน
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๓.๖

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
๑

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล
ออกแบบ UI / UX โมบายแอพพลิเคชั่น
พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
ติดตั้งและทดสอบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๓.๗

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สัปดาห์
๒
๓

๔

หลังจากการใช้งานจริง ๖ เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ รายละเอีย ดงบประมาณส าหรับ พัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้ อมูล การเดิน
รถโดยสารปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท)
อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๑) ค่าพัฒนาโปรแกรม
๑
๓,๕๐๐,๐๐๐
๓,๕๐๐,๐๐๐
๒) ค่าเช่าเซอร์ฟเวอร์และค่า
๑
๖๐๐,๐๐๐
๖๐๐,๐๐๐
ช่องทางอินเทอร์เน็ต
๓) ค่าบริหารโครงการ
๔๐๐,๐๐๐
ราคารวม
๔,๕๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ

๓.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ตัวชี้วัด
๓.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. มีโมบายแอพพลิเคชั่นสาหรับให้บริการประชาชน โดย
เชื่อมต่อกับระบบติดตามรถ (GPS Tracking System)
๓.๘.๒ มียอดดาว์นโหลดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง
๓.๘.๓ ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้บริการ พอใจในการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่นของ
ขสมก.
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๔)

โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ
๔.๑ หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถของ ขสมก. ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
ไอซีทีเข้ามาสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลด้านปฏิบัติการเดินรถจากทั้ง 8 เขตการเดินรถ
เข้าสู่ส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาเพื่อลดการใช้เอกสาร และลดการนาเข้าข้อมูลด้วยระบบมือ (Manual) ที่อาจจะทาให้เกิดความ
ผิดพลาดของการนาเข้าข้อมูล โดยเริ่มจากกระบวนการจัดทาเป้าหมายการเดินรถ ตารางการเดินรถ ตารางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประจารถโดยสาร การจ่ายงานให้กับพนักงานประจารถโดยสาร การตรวจสอบสภาพรถ
โดยสาร (ก่อนและหลังปฏิบัติการเดินรถ) การเติมน้ามันเชื้อเพลิง การปล่อยรถโดยสารจากท่า การกากับและ
ตรวจการเดินรถ (นายตรวจและสายตรวจ) การบริหารอุบัติเหตุ การบริหารค่าโดยสาร การบริหารข้อมูลรถโดยสาร
(รถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจ และสายตรวจ) รวมถึง
ระบบต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ ขสมก. ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
ระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Plan: ERP) ระบบบริหารบุคลากร
ระบบอนุมัติสัญญา ระบบบริหารจัดการอู่ ระบบงานคดี และรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิงของ ปตท. ระบบของกรมการขนส่งทางบก
โดยระบบมีการทางานดังภาพ 6-2

ภาพ 6-3 รวมระบบการเดินรถ
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๔.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๔.๒.๑ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเดินรถรองรับ การนาเข้า ประมวลผล และจัดเก็ บ ข้อมู ล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการเดินรถ เช่น การจัดทาเป้าหมาย
การเดินรถ ตารางการเดินรถ ตารางการปฏิบัติงานของพนักงานประจารถโดยสาร
การจ่ายงานให้กับพนักงานประจารถโดยสาร การตรวจสอบสภาพรถโดยสาร (ก่อน
และหลังปฏิบัติการเดินรถ) การเติมน้ามันเชื้อเพลิง การปล่อยรถโดยสารจากท่า
การกากับและตรวจการเดินรถ (นายตรวจและสายตรวจ) การบริหารอุบตั ิเหตุ การบริหาร
ค่าโดยสาร การบริหารข้อมูลรถโดยสาร
๔.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการเดินรถให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ
ขสมก. ที่มีในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคต และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๓ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการเดิน รถให้ ร องรับ การใช้ ง านบนอุ ป กรณ์ ไ ร้ ส าย (Mobile
Device) เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลรถโดยสาร บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและ
การปฏิบัติงานของนายตรวจ และสายตรวจพิเศษได้

๔.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๔.๓.๑ สามารถวางแผนงบประมาณ และวางแผนการเดินรถได้ใกล้เคียงกับการปฏิบัตงิ านจริง
๔.๓.๒ ลดการใช้ใบเที่ยวของพนักงานขับรถ (พขร.) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.)
๔.๓.๓ ลดระยะเวลาและกระดาษในการจัดทาเอกสารสรุปการรับงานของพนักงานขับรถ
(พขร.) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.)
๔.๓.๔ สามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตงิ านของนายตรวจและสายตรวจพิเศษได้

๔.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบการเดินรถ มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๔.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหารการเดินรถ
และกระบวนการปฏิบัตงิ านด้านการเดินรถของ ขสมก.
๔.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
การเดินรถ และกระบวนการปฏิบัตงิ านด้านการเดินรถของ ขสมก. ในปัจจุบัน
๔.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔.๔ จัดทารายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบการเดินรถ
๔.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการเดินรถ
๔.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับ
ระบบต่าง ๆ
๔.๔.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานภาพทางกายภาพของแต่ละเขตการเดินรถ
๔.๔.๘ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทีร่ องรับการ
ใช้งานระบบการเดินรถ
๔.๔.๙ จัดทารายงานผลการออกแบบระบบการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๒๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๔.๔.๑๐ พัฒนาระบบการเดินรถ ตามผลการออกแบบระบบ
๔.๔.๑๑ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบการเดินรถ
๔.๔.๑๒ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบการเดินรถบนเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ขสมก.
กาหนด
๔.๔.๑๓ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบการเดินรถ
๔.๔.๑๔ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบการเดินรถ
๔.๔.๑๕ นาระบบไปสูก่ ารใช้งานจริง
๔.๔.๑๖ ติดตามประเมินผลการนาระบบไปสู่การใช้งานจริง
๔.๔.๑๗ บารุงรักษาระบบการเดินรถ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน
๔.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบการเดินรถ
หน่วยงานหลัก: สานักบริหารการเดินรถ และเขตการเดินรถ
หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1
ศึกษา วิเคราะห์ผลการ
ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารการเดิน
รถ และปฏิบัติการเดินรถ
ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ติดตั้งและทดสอบระบบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๔.๗

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5
6
7
8

9

10

11

12

หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 34,832,000 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๒๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบการเดินรถ ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท)
อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑.๑) คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
104
21,000
2,184,000
๑.๒) จอ LCD ขนาด 50 นิ้ว
24
35,000
840,000
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
72
43,800
3,153,600
๓) เครื่องสารองไฟฟ้า 800 VA
72
3,200
230,400
๔) เครื่องอ่านบัตร Smart Card
24
15,000
360,000
๕) ค่าพัฒนาระบบการเดินรถ
1
15,000,000
15,000,000
๖) ค่าบารุงรักษาระบบ
3
3,266,000
9,789,000
ปีที่ 2 3 และ 4
๗) ค่าบริหารโครงการ
3,266,000
ราคารวม
34,832,000
หมายเหตุ

๔.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๔.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบการเดินรถรอง
๔.๘.๒ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕)

โครงการพัฒนาระบบ CRM
๕.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ขสมก. มีศูนย์ Call Center 1348 ให้บริการประชาชน เช่น ตอบคาถามเส้นทาง
การเดิ น รถ ของหายได้ คื น หรื อ รั บ แจ้ ง ข้ อ ร้อ งเรี ย น แต่ ร ะบบในปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ส ามารถบริห ารจั ดการ
ความสัมพันธ์กับประชาชนผู้สอบถามข้อมูลหรือผูร้ ้องเรียนได้อย่างครบวงจร เช่น การจัดเก็บข้อมูลประชาชนผู้
สอบถามหรือร้องเรียน ประวัติการติดต่อ การติดตามเรื่องที่ประชาชนสอบถามหรือร้องเรียน ประกอบกับใน
ปัจจุบันรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ Call Center มุ่งเน้นยกระดับให้เป็น Contact Center ที่มีช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ผ่านทาง เว็บไซต์ของหน่วยงาน Web Chat E-Mail หรือ Fax ดังนั้นเพื่อเป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ ขสมก. ทั้งในส่วนของการให้บริการข้อมูลด้านการเดินทางภายใน
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การรับและติดตามเรื่องร้องเรียน การรับและติดตามเรื่องของหาย และเรื่องอื่น ๆ
ขสมก. จึง ได้ก าหนดโครงการจัดซื้อ โปรแกรมระบบด้าน Customer Relationship Management: CRM
CRM เพื่อรองรับการยกระดับการให้บริการของศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยมี
การทางานดังภาพ 6-4

ภาพ 6-4 รวมระบบ CRM

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๕.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบ Customer Relationship Management สาหรับรองรับการจัดเก็บ
และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามภารกิจหน้าที่ของ Call Center ของ ขสมก.
๕.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบ Contact Center เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน Call Center
1348 ของ ขสมก. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
๕.๒.๓ เพื่อนาข้อมูลของผู้ใช้บริการไปพัฒนาการให้บริการ หรือจัดทากิจกรรมพิเศษเพื่อ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถโดยสาร และเพิ่มรายได้ให้แก่ ขสมก.

๕.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ขสมก. มีช่องทางการให้บริการประชาชนสาหรับแจ้งของหาย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น
และระบบ CRM สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้าน Call Center 1348 มากยิ่งขึ้น
๕.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบ CRM มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๕.๔.๑ สารวจ และศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหารการเดินรถ และ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านการเดินรถ
๕.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบ CRM จากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบ CRM
๕.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับ
ระบบ Call Center ของ ขสมก. และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๔.๕ พัฒนาระบบ CRM ตามผลการออกแบบระบบ
๕.๔.๖ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบของระบบ CRM
๕.๔.๗ ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ
๕.๔.๘ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ CRM
๕.๔.๙ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ CRM
๕.๔.๑๐ บารุงรักษาระบบ CRM ระยะ 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน

๕.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบ CRM
หน่วยงานหลัก: ศูนย์ Call Center 1348
หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ศึกษากระบวนการทางาน
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
พัฒนาระบบเพิ่มเติม
ติดตั้งระบบ CRM
ทดสอบระบบ
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๕.๗

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5
6
7
8

9

10

๕.๘

12

หลังจากใช้งานจริง 6 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 4,000,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบ CRM ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม
(เดือน/ หน่วย (บาท)
(บาท)
ชุด)
๑) ซอฟต์แวร์
๑.๑) การพัฒนาระบบ CRM
1
2,500,000 2,500,000
๒) ค่าบารุงรักษาปีที่ 2 3 และ4
3
375,000 1,125,000
๓) ค่าบริหารโครงการ
375,000
ราคารวม 4,000,000
หมายเหตุ

11

อ้างอิง

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๕.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบ CRM สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของศูนย์ Call
Center 1348
๕.๘.๒ ร้อยละ 50 ของประชาชน ผู้รับบริการ พึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์ Call
Center 1348

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖)

โครงการพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา
๖.๑ หลักการและเหตุผล
จากนโยบายด้านที่ 10 จากทั้งหมด 11 ด้านของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา
กล่าวถึงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในส่วนของการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการที่หลากหลาย การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริก ารร่วมแบบ ณ จุดเดียว (One Stop
Service) และระบบรัฐบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
ขสมก. มีบริการให้อนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ เช่น การขอเข้าร่วม
การเดินรถ การขอเพิ่มรถในเส้นทางการเดินรถ การขอเพิ่มเส้นทางการเดินรถ โดย ขสมก. เป็นหน่วยงานรับ
เรื่อง และส่ง เรื่อ งต่อ ไปยังกรมการขนส่ง ทางบกเพื่อพิจ ารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมั ติ อนุญ าต เมื่อ
ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติ อนุญาตให้เข้าร่วมการเดินรถจาก ขสมก. ต้องดาเนินการขอจดทะเบียนเป็น
ประเภทรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง เมื่อได้รับเลขทะเบียนต้องทาการรายงานข้อมูล
ให้ ขสมก. รับทราบอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน
พร้อมทั้ง ขสมก. ไม่ได้รับการรายงานผลการจดทะเบียนจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดข้อจากัดในการตรวจ
กากับการเดินรถ และการจัดทาใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถอานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการในการติดต่อเพื่อขอรับบริการได้แบบไม่จากัดสถานที่และเวลา
ขสมก. จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนาระบบอนุมตั ิสัญญา เพื่อให้บริการผู้ประกอบการรถเอกชน
ร่วมบริการในการยืนคาขออนุมัติสัญญามายัง ขสมก. ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบอนุมัติสัญญา
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของกรมการขนส่ งทางบก เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการอนุมัติ
อนุญาต และผลการจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสามารถ
ติดตามและสอบถามสถานะผลการอนุมัติ อนุญาตได้จากระบบทันที โดยระบบมีการทางานดังภาพ 6-3

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔



ข้อมูลผลการ
อนุมัติ อนุญาต

ภาพ 6-5 รวมระบบอนุมัติสัญญา
๖.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๖.๒.๑ เพื่ อ พั ฒ นาระบบอนุมั ติสัญญาให้บ ริการผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริก ารใน
รูปแบบของ e-Service ในการยื่นคาขออนุมัติ อนุญาต และตรวจสอบผลการอนุมัติ
อนุญาตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
๖.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ
กรมการขนส่งทางบก

๖.๓

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๖.๓.๑ ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสามารถยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาตได้แบบไม่
จากัดสถานที่และเวลาในการให้บริการของ ขสมก.
๖.๓.๒ อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ โดยสามารถขออนุมั ติ
อนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการติดต่อเพียงช่องทางเดียว
๖.๓.๓ ขสมก. มีข้อมูลรถเอกชนร่วมบริการอย่างครบถ้วน

๖.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบอนุมัตสิ ัญญา มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๖.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหารการเดินรถ
๖.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหาร
การเดินรถ ในปัจจุบัน
๖.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖.๔.๔ จัดทารายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบอนุมัติสัญญา

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบอนุมัติสัญญา
๖.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมต่อกับ
ระบบต่าง ๆ
๖.๔.๗ ศึก ษา วิเ คราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่รองรับ
การใช้งานระบบการเดินรถ
๖.๔.๘ จัดทารายงานผลการออกแบบระบบอนุมัติสัญญา
๖.๔.๙ พัฒนาระบบการเดินรถ ตามผลการออกแบบระบบ
๖.๔.๑๐ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบอนุมัติสัญญา
๖.๔.๑๑ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบการเดินรถบนเครื่ องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่
ขสมก. กาหนด
๖.๔.๑๒ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบอนุมัติสัญญา
๖.๔.๑๓ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบอนุมัติสัญญา
๖.๔.๑๔ นาระบบไปสู่การใช้งานจริง
๖.๔.๑๕ ติดตามประเมินผลการนาระบบไปสู่การใช้งานจริง
๖.๔.๑๖ บารุงรักษาระบบอนุมัติสัญญา ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน
๖.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบอนุมัตสิ ัญญา
หน่วยงานหลัก: สานักบริหารการเดินรถ
หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1
ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานด้าน
บริหารการเดินรถ
ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ติดตั้งและทดสอบระบบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๖.๗

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 6,525,000 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท)
อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๑) ค่าพัฒนาระบบอนุมัติสญ
ั ญา
1
4,500,000
4,500,000
๒) ค่าบารุงรักษาระบบ
2
675,000
1,350,000
ปีที่ 2 และ 3
๓) ค่าบริหารโครงการ
675,000
ราคารวม
6,525,000
หมายเหตุ

๖.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๖.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบอนุมัติสัญญารองรับการให้บริการผู้ประกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการ
๖.๘.๒ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๗)

โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๗.๑ หลักการและเหตุผล
ตามแผนยุท ธศาสตร์การใช้ไอซีทีเ พื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่ ง สู่ก ารปฏิรูป ธุรกิจ ระยะ 5 ปี
มีการกาหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไว้หลายระบบ ดังนั้นเพื่อ ให้สามารถบริการจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากร ขสมก. ได้อย่าง
เป็นระบบ กล่าวคือ บุคลากรของ ขสมก. สามารถเห็นระบบสารสนเทศที่ตนเองสามารถใช้งานได้โดยเข้ าใช้งาน
จากหน้าเว็บไซต์ของทาง ขสมก. เพียงช่องทางเดียว รวมถึงสามารถจัดการพื้นที่การใช้งานระบบสารสนเทศ
และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้แบบเป็นส่วนตัว เช่น การบริการจัดการตารางการทางาน/ตารางนัดหมาย
การดูจ ดหมายอิเล็ก ทรอนิก ส์ รวมถึง ขสมก. ได้มีก ารพัฒ นาระบบอนุมัติสัญญาให้บริก ารผู้ป ระกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการในการยื่นขออนุมัติ อนุญาตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. ได้ ดังนั้นหาก ขสมก. มีการ
บริหารจัดการพื้นที่ในส่วนของการใช้งานระบบสารสนเทศในแต่ละผู้ประกอบการฯ โดยผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบและทราบสถานะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การครบอายุสัญญา ใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ
เฉพาะรายของแต่ละผู้ประกอบการได้ จะท าให้สามารถอานวยความสะดวกและเพิ่ ม ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากขึ้น
ขสมก. จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานใหม่ ให้อยู่ในรูปแบบของเว็ป ท่ า
(Web Portal) ทั้ ง ในส่วนเว็บ ไซต์อิ นเตอร์เน็ต และเว็บ ไซต์อินทราเน็ต เพื่อให้ ร องรับการให้บ ริการระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ประกอบการฯ และบุคลากรของ ขสมก. และสามารถรองรับ
การทางานร่วมกับระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงรองรับมาตรฐานการพัฒนาเว็บ ไซต์ภาครัฐ
ที่จัดทาขึ้นโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จาเป็นต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก.
และพัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานภายในสังกัด ขสมก. โดยการทางานของ เว็ปท่า (Web Portal) เป็นดัง
ภาพ 6-5

ภาพ 6-6 การทางานของเว็บท่า (Web Portal) ของ ขสมก.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๗.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๗.๒.๑ ปรับปรุงเว็บไซต์อินทราเน็ตของ ขสมก. ให้เป็นช่องทางกลางในการประชาสัมพันธ์
ทั้ ง ในส่วนของตารางงานของผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คาสั่ง
ประกาศ และการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดขององค์กร รองรับการใช้งานของ
บุคคลภายในองค์การ
๗.๒.๒ ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของ ขสมก. ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง
ขสมก. และประชาชน ทั้งในส่วนของการสืบค้นเส้นทางการเดินรถ การร้องเรียน
การแจ้งของหาย
๗.๒.๓ พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเว็บไซต์ ของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศภายในของ
ขสมก. ในรูปแบบของ Web Portal

๗.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
มีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ ขสมก.

๗.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการดาเนินงาน

อย่างน้อย ดังนี้

๗.๕

๗.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก.
๗.๔.๒ ศึก ษา วิเ คราะห์ม าตรฐานการพัฒ นาเว็บไซต์ภาครัฐ ที่ จัดท าขึ้นโดยส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๗.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของ ขสมก. ในปัจจุบัน
๗.๔.๔ ออกแบบเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานภายใต้ สัง กั ด ขสมก. ทั้ ง ในส่ ว นของเว็ บ ไซต์
อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์อินทราเน็ต
๗.๔.๕ ออกแบบเว็บ ไซต์ของ ขสมก. ให้เ ป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒ นาเว็บ ไซต์
ภาครัฐ ที่จัดทาขึ้นโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ทั้งในส่วน
ของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์อินทราเน็ต
๗.๔.๖ พัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก.
๗.๔.๗ พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก.
๗.๔.๘ นาเสนอและจัดส่งเว็บไซต์ต้นแบบ (Prototype)
๗.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้ง านเว็บ ไซต์บ นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายที่ ขสมก.
จัดเตรียมไว้
๗.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการเว็บไซต์
๗.๔.๑๑ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๓๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๗.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการ
พัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ
ออกแบบเว็บไซต์
พัฒนาเว็บไซต์
ติดตั้งและทดสอบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๗.๗

ปีงบประมาณ 2562
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 12,439,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ข ององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท)
อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๔) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก.
1
8,025,000
8,025,000
๕) ค่าบารุงรักษาระบบ ปีที่ 2
2
1,605,000
3,210,000
และ ปีที่ 3
๖) ค่าบริหารโครงการ
1,204,000
ราคารวม
12,439,000
หมายเหตุ

๗.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๗.๘.๑ ภายในปี 2562 ขสมก. มีเว็บไซต์อินทราเน็ต และ เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้บริการ
๗.๘.๒ ร้อยละ 50 ของประชาชนและบุคลากรของ ขสมก. พอใจในการใช้งานเว็บไซต์
ของ ขสมก.

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2: เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการ และ
รองรับการให้บริการ
ตาราง 6.3-2 ผลการกาหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ที่
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
2560
ทรัพยากร (ERP) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
2 โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์ และ
2560
อุปกรณ์ต่อพ่วง
3 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2560
4 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและความมั่นคง
2560
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 1
5 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่
2560-2564
ข่ายสาหรับทดแทนระบบ antivirus e-Mail
AD (เพิ่ม License E-mail)
6 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
2561
ต่อพ่วง
7 โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล
2560-2564
8 โครงการจัดซื้อ Line Printer
2560
9 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพและความมั่นคง
2561
ปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 2
10 โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์
2561
11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่
2561
12 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ
2562
อิเล็กทรอนิกส์
13 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร
2562
อิเล็กทรอนิกส์
14 โครงการปรับปรุงระบบงานคดี
2563

ประเภทแผนงาน/
โครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจ จุบันองค์ก รขนส่งมวลชนกรุง เทพ (ขสมก.) ได้มี การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
งานทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
บุคลากร โดยมีการเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวเมื่อปี 2541 ซึ่งในปัจจุบันระบบดังกล่าวมีข้อจากัดทั้งในส่วนของ
ฟั ง ก์ ชั่ น การท างานที่ ไม่ ร องรับ ความเปลี่ย นแปลงและความต้อ งการใช้ง านที่ เ พิ่ม ขึ้น เทคโนโลยี ที่ ใช้ใน
การพัฒนาระบบมีข้อจากัดด้านการขยายตัว รวมถึงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายของระบบงานฯ หมดอายุการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
ขสมก. มีนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource
Planing: ERP) ซึ่ง ประกอบด้วย ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารสัญญา ระบบบริหาร
จั ด การบุ ค ลากร (Human Resource Management: HRM) ระบบพั ฒ นาบุ ค ลากร (Human Resource
Development: HRD) ระบบเงินเดือน และระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self-Service (ESS))
ใหม่ทดแทนการทางานของระบบในปัจจุบัน
๑.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนกลาง
และเขตการเดินรถ
๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูล และ
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑.๓

ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก.
๑.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด การองค์กร
จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
๑.๔.๑ ศึกษาผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการติดตามแผนงาน/โครงการ
จัดซื้อจัดจ้าง บริหารบุคลากร บริหารสัญญา และการซ่อมบารุง
๑.๔.๒ ศึกษาความต้องการใช้งานระบบเพิ่มเติม
๑.๔.๓ ศึกษาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๔ ออกแบบระบบ ERP
๑.๔.๕ ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๑.๔.๖ จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์รองรับการใช้งานระบบ ERP
๑.๔.๗ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือรองรับการใช้งานระบบ ERP
๑.๔.๘ พัฒนาและติดตั้งระบบ ERP
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๔.๙ ติดตั้งและทดสอบระบบ ERP
๑.๔.๑๐ อบรมการใช้งานระบบ ERP
๑.๔.๑๑ นาระบบไปใช้งานจริง
๑.๔.๑๒ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ระยะที่ 2
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

ศึกษาผลการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน
ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
จัดซื้อลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์
ระบบ ERP
พัฒนาและติดตั้งระบบ
ทดสอบระบบ
อบรมการใช้งาน

๑.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมูลค่า 74,500,000 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๑) ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2 ชุด
370,000
740,000
๒) ค่าพัฒนาระบบ ERP
1 ชุด
45,000,000
45,000,000
๓) ค่าพัฒนาระบบ HRM
1 ชุด
15,000,000
15,000,000
๔) ค่าซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ
5,200,000
5,200,000
ฐานข้อมูล
๕) ค่าบริหารโครงการ
8,560,000
ราคารวม
74,500,000
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๑.๘

ตัวชี้วัด
๑.๘.๑ ตัวชี้วัด: ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบบริหารจัดการทรัพยากร รองรับการบริหาร
จัดการภายในองค์การ
๑.๘.๒ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒)

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๒.๑ หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่รองรับการใช้งานของ
บุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย และบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อ
การบารุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความล้าสมัยทาให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก
ดังนั้นทาง ขสมก. จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) และเครื่อง
สแกนเนอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การทางานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองต่อการทางานได้อย่างทันท่วงที
๒.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๒.๑ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครือ่ งเดิม
๒.๒.๒ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานองค์การ
๒.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบารุงรักษา

๒.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึ ก (Multi Printer) ทดแทนของเดิม ที่ล้าสมั ย ไม่มี ประสิท ธิภาพในการใช้งานหรือไม่
สามารถใช้งานได้
๒.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการดาเนินงานอย่างน้อย

ดังนี้
๒.๔.๑ จั ดท าแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่ ง ประกอบไปด้วย กิ จ กรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม
๒.๔.๒ ดาเนินการสารวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของ ขสมก.
๒.๔.๓ ดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามจานวนที่ระบุไว้
๒.๔.๔ ดาเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๔.๕ ดาเนินการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามที่ติดตั้งไว้
๒.๔.๖ ดาเนินการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ต่อพ่วงเดิม ที่ ได้มี ก ารติดตั้ง
ทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่ที่ทาง ขสมก. กาหนดไว้
๒.๔.๗ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมทั้งหมดที่มี
การขนย้าย
๒.๔.๘ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ทั้งหมดที่มี
การติดตั้งให้กับ ขสมก. พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่ อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินของ
องค์การต่อไป
๒.๔.๙ ลิขสิท ธิ์ก ารใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ ผู้เ สนอราคานามาใช้ง าน จะต้องมี ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อดาเนินการตามขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ และลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทั้งหมดต้องจดทะเบียนในนาม ขสมก.
๒.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างน้อย 1 ปีนับจากที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงวดสุดท้าย
๒.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตัง้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม
จัดทาสรุปรายการเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมและวาง
แผนการติดตั้งทดแทน
ดาเนินการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ทดแทน
พร้อมจัดเก็บของเดิม
จัดทาสรุปรายการเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ เพือ่
จัดเก็บเป็นทะเบียน
ทรัพย์สิน
ดาเนินการทดสอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่
สรุปผลการทดสอบระบบ
๒.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการปี 2460 แผนการมีมูลค่า 36,500,000 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย (PC)
506
46,872
23,718,000
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) 20
44,392
888,000
๓) เครื่องสารองไฟฟ้า
506
3,844
1,946,000
๔) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
89
28,520
2,539,000
๕) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา
148
9,052
1,340,000
๖) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี
3
19,840
60,000
๗) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer)
2
9,424
19,000
๘) เครื่องสแกนเนอร์
20
35,960
720,000
๙) ค่าติดตั้งอุปกรณ์
5,270,000
ราคารวม 36,500,000
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๒.๘

ตัวชี้วัด
๒.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์
ต่อพ่วง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓)

โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๓.๑ หลักการและเหตุผล
ขสมก. มีแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน และการให้บริการ
แก่ประชาชน ตามกรอบการดาเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปีงบประมาณ 2560-2564 ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการดาเนินงานเพื่อจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว
๓.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ที่ จ ะมี
การพัฒ นาตามกรอบการดาเนินงานของแผนแม่ บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีง บประมาณ
2560-2564
๓.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ระบบคอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งแม่ ข่ า ยส าหรั บ ระบบสารสนเทศต่ า ง ๆ ของ ขสมก.

๓.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๓.๔.๑ จั ด ท าข้ อ ก าหนดส าหรั บ การจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ม่ ข่ า ยส าหรั บ ระบบ
สารสนเทศของ ขสมก.
๓.๔.๒ ดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสาหรับระบบสารสนเทศของ ขสมก.
๓.๔.๓ ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาการใช้บริการ

๓.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๔๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

จัดทาข้อกาหนด
จัดหาผู้ให้บริการ
ใช้บริการ และตรวจสอบคุณภาพ
การบริการระบบ

๓.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 5,850,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
หน่วย (บาท)
(บาท)
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
1 ชุด
4,972,500 4,972,500
๒) ค่าบริหารโครงการ
877,500
ราคารวม 5,850,000
หมายเหตุ:

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๔)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 1
๔.๑ หลักการและเหตุผล
ขสมก. ได้มีการดาเนินงานจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับรองรับการใช้งาน
สื่อสารข้อมูล และการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้งาน โดยระบบเครือข่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย สายสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์สลับสัญญาณ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
จากสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่าระบบสายสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างชั้น และระหว่างอาคารมีข้อจากัดในการขยายระบบทั้งในด้านของความเร็ว และจานวนการเชื่อมต่อ
รวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีการทางานเพียงชุดเดียว ซึ่งเสี่ยงต่อการหยุดให้บริการของระบบโดยรวม
นอกจากนี้อุปกรณ์บางส่วนเกิดข้อบกพร่อง/ชารุดเสียหาย ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี ซึ่งอาจ
ไม่สามารถรองรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตได้ในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการให้บริการได้อ ย่างต่อเนื่อง จึง จาเป็นต้องมีก ารดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
ทั้งในส่วนของระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
๔.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๔.๒.๑ ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สลับสัญญาณหลัก (Core Switch) และอุปกรณ์สลับสัญญาณ
(Distribution Switch) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการ
๔.๒.๒ ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Access Switch) เพื่อรองรับจานวนผู้ใช้ที่เพิ่ม
มากขึ้น
๔.๒.๓ ปรั บ ปรุ ง สายสั ญ ญาณ และเพิ่ ม เติ ม อุ ป กรณ์ ร ะบบเครื อข่ ายส าหรั บ ผู้ใช้ ง าน ณ
สานักงานใหญ่ ขสมก. ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ระบบเครือข่าย ณ สานักงานใหญ่ และอาคารข้างเคียง มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งาน
สามารถทางานได้อย่างต่อเนื่อง
๔.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพระบบเครือข่ าย ระยะที่ 1 มี ก ารดาเนินงาน

อย่างน้อย ดังนี้
๔.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม
๔.๔.๒ ดาเนินการสารวจพืน้ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ในบริเวณอาคารสานักงานใหญ่
ขสมก. อาคาร ฝรร. และอาคารสานักงานแทพย์
๔.๔.๓ ดาเนินการออกแบบระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ ที่ จ ะดาเนินการปรับ ปรุง พร้อมนาเสนอให้ ขสมก. พิจ ารณาก่อน
ดาเนินการติดตั้งจริง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๔.๔.๔ ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบดังต่อไปนี้
๔.๔.๔.๑ สายสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ณ สานักงานใหญ่
๔.๔.๔.๒ ระบบเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย Core Switch, Distribution Switch
และ Access Switch ติดตั้งทีส่ านักงานใหญ่
๔.๔.๔.๓ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) ติดตั้งที่สานักงานใหญ่
๔.๔.๕ ดาเนินการปรับ แต่ง ระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด
๔.๔.๖ ดาเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ดาเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงทาการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
๔.๔.๗ ดาเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดทาเอกสารการติดตั้ง
ระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ As-Build
Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
๔.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 1
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๔.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
จัดหาอุปกรณ์ Core,
Distribution, Access switch,
Firewall และอุปกรณ์อื่น ๆ
ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber
Optic, Patch Cord และ UTP
ติดตั้งอุปกรณ์ Core,
Distribution, Access
switch, Firewall และ
อุปกรณ์อื่น ๆ
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลังติดตั้ง
ทดสอบระบบ
สรุปผลการทดสอบระบบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๔.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 19,902,642.00 บาท

ตาราง 1 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อ ข่ า ย ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
(บาท)
๑) อุปกรณ์ Core Switch
2
1,022,400 2,044,800
๒) อุปกรณ์ Distribution Switch
2
1,036,100 2,072,200
๓) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Fotigate
2
1,764,700 3,529,400
(Firewall)
๔) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย SonicWall
6
161,500
969,000
(Firewall)
๕) อุปกรณ์ Access Switch
21
232,900 4,890,900
๖) อุปกรณ์ Edge Switch
8
118,700
949,600
๗) อุปกรณ์ Load Balance ที่สานักงานใหญ่
2
591,900 1,183,800
๘) ค่าบริหารโครงการ/ค่าดาเนินการติดตัง้
1,103,900
ระบบ/อุปกรณ์
ราคารวม 16,743,600
ราคารวม VAT 17,915,652
หมายเหตุ

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 2 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อ ข่ า ย ระยะที่ 1
ปีงบประมาณ 2564
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
(เดือน/ชุด) หน่วย (บาท)
(บาท)
๑) ค่าบารุงรักษาระบบ
1 ปี
1,986,990
ราคารวม 1,986,990
๔.๘

ตัวชี้วัด
๔.๘.๑ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสามารถรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต
๔.๘.๒ ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕)

โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ Antivirus e-Mail AD
(เพิ่ม License e-Mail)
๕.๑ หลักการและเหตุผล
ขสมก. ได้ติดตั้งและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ Antivirus
e-Mail AD ซึ่ง เป็นระบบที่ มีความสาคัญ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร จัดเก็ บ ระบบ Antivirus และบริหาร
จัดการทรัพยากร อาทิ ผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และมีโอกาส
ที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถใช้งานได้ จึงควรมีการจัดซื้อทดแทนเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ Antivirus e-Mail
AD ทดแทนอุปกรณ์เดิม
๕.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ Antivirus e-Mail AD มีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ Antivirus
e-Mail AD (เพิ่ม License e-Mail) มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๕.๔.๑ จัดท าแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิ จกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสีย่ ง
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม
๕.๔.๒ ดาเนินการสารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ตามที่โครงการระบุไว้
๕.๔.๓ ดาเนินการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะดาเนินการปรับปรุง พร้อมนาเสนอให้ ขสมก.
พิจารณาก่อนดาเนินการติดตั้งจริง
๕.๔.๔ ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตัง้ ระบบดังต่อไปนี้
๕.๔.๔.๑ เครื่องแม่ข่ายสาหรับระบบ Antivirus e-Mail AD พร้อมซอฟต์แวร์
๕.๔.๔.๒ ดาเนินการปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้ส ามารถใช้ง านระหว่างอุปกรณ์เ ดิม และ
อุ ป กรณ์ใหม่ ทั้งหมดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่ง หากต้องมีการจัดหา
อุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
จัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด
๕.๔.๔.๓ ด าเนิ นการทดสอบระบบ/อุป กรณ์ ที่ ด าเนินการติดตั้ง ใหม่ ทั้ ง หมด
รวมถึงทาการทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๕.๔.๔.๔ ดาเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดทาเอกสาร
การติ ดตั้ งระบบ (System Configuration & Installation Document)
และแบบ As-Build Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้ง
แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
๕.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทนระบบ
Antivirus e-Mail AD (เพิ่ม License e-Mail)
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ
๕.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
จัดหาเครื่องแม่ข่ายสาหรับ
Antivirus, e-Mail, AD
ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายสาหรับ
Antivirus, e-Mail, AD
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สรุปผลการทดสอบระบบ

๕.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 14,000,000 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายสาหรับทดแทน
ระบบ Antivirus e-Mail AD (เพิ่ม License e-Mail) ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิง
หน่วย (บาท)
(บาท)
๑) เครื่องแม่ข่ายสาหรับ e-Mail
2 ชุด
4,121,650
8,243,300
๒) เครื่องแม่ข่ายสาหรับ Antivirus และ Active
2 ชุด
530,000
1,060,000
Directory
๓) อุปกรณ์อเี มล์ Gateway
2 ชุด
119,900
239,800
๔) ซอฟต์แวร์ Antivirus
1 ชุด
802,500
802,500
๕) ซอฟต์แวร์ e-Mail และ Active Directory
1 ระบบ 2,954,400
2,954,400
๖) ค่าดาเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
1 งาน
700,000
700,000
ราคารวม 14,000,000
หมายเหตุ:

๕.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๕.๘.๑ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้ระบบ
๕.๘.๒ มีเครื่องแม่ข่ายสาหรับรองรับการทางานระบบ Antivirus e-Mail AD
๕.๘.๓ เครือ่ งแม่ข่ายสาหรับระบบ Antivirus e-Mail AD มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ
มากขึ้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖)

โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๖.๑ หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่รองรับการใช้งานของ
บุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย และบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อ
การบารุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความล้าสมัยทาให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก
ดัง นั้นทาง ขสมก. จึง มี ความจ าเป็นที่ จ ะต้องเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (PC) เครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ แ บบพกพา (Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) และเครื่อง
สแกนเนอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การทางานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองต่อการทางานได้อย่างทันท่วงที
๖.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๖.๒.๑ เพื่อเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม
๖.๒.๒ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานองค์การ
๖.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบารุงรักษา

๖.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องสารอง
ไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึ ก (Multi Printer) ทดแทนอุป กรณ์เ ดิม ที่มีข้อจากัดด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
หรือไม่สามารถใช้งานได้
๖.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการดาเนินงานอย่างน้อย

ดังนี้
๖.๔.๑ จั ดท าแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่ ง ประกอบไปด้วย กิ จ กรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม
๖.๔.๒ ดาเนินการสารวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่ วง
ของ ขสมก.
๖.๔.๓ ดาเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิ ดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามจานวนที่ระบุไว้
๖.๔.๔ ดาเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูก ข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ ชนิดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๔.๕ ดาเนินการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ า (UPS) เครื่ อ งพิ ม พ์ แ บบ Dot Matrix Printer
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก
(Multi Printer) ตามที่ติดตั้งไว้
๖.๔.๖ ดาเนินการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุป กรณ์ต่อพ่วงเดิม ที่ ได้มี ก ารติดตั้ง
ทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่ที่ทาง ขสมก. กาหนดไว้
๖.๔.๗ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมทั้งหมดที่มี
การขนย้าย
๖.๔.๘ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ทั้งหมดที่มี
การติดตั้งให้กับ ขสมก. พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินของ
องค์การต่อไป
๖.๔.๙ ลิขสิท ธิ์ก ารใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ ผู้เ สนอราคานามาใช้ง าน จะต้องมี ลิขสิทธิ์
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อดาเนินการตามขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ และลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทั้งหมดต้องจดทะเบียนในนาม ขสมก.
๖.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปต่าง ๆ ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างน้อย 1 ปีนับจากที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงวดสุดท้าย
๖.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตัง้
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม
จัดทาสรุปรายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม
และวางแผนการติดตัง้
ทดแทน
ดาเนินการติดตั้ง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่
ทดแทน พร้อมจัดเก็บ
ของเดิม
จัดทาสรุปรายการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่
เพื่อจัดเก็บเป็นทะเบียน
ทรัพย์สิน
ดาเนินการทดสอบ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่
สรุปผลการทดสอบระบบ
๖.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการปี 2461 แผนการมีมูลค่า 24,133,812 บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๕๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 1 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กร ณ์ ต่ อ พ่ ว ง
ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย (PC)
300
46,872
14,061,600
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) 10
44,392
443,920
๓) เครื่องสารองไฟฟ้า
300
3,844
1,153,200
๔) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer
24
28,520
684,480
๕) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ดา
32
9,052
289,664
๖) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer)
2
9,424
18,848
๗) เครื่องสแกนเนอร์
3
35,960
107,880
๘) ค่าติดตั้งระบบ
3,351,918
๙) ค่าดอกเบี้ย 9%
1,508,363
๑๐) ค่า MA 15%
2,513,939
ราคารวม
24,133,812
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๖.๘

ตัวชี้วัด
๖.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์
ต่อพ่วง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๗)

โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล
๗.๑ หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บั น ระบบเครือ ข่ า ยสื่อ สารได้ เ ข้ า มามี บ ทบาทในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น และในการ
ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการให้ความสาคัญของประเทศต่าง ๆ ที่มุ่งนาระบบเครือข่ายข้อมูล ต่าง ๆ มาใช้
ภายในหน่วยงาน เพื่ อ เพิ่ มความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และการติดตามข้อมู ลข่าวสาร
ที่ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
ขสมก. ได้มุ่งเน้นการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานภายในองค์ก ร พร้อ มทั้ ง ได้นาแนวการบูร ณาการตามแนวคิดรัฐบาลอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ม าใช้
เพื่อพัฒนาการดาเนินงาน และการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการภายในองค์กร และ
การเพิ่ม คุณภาพและความรวดเร็ว ในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ ประชาชน ดัง นั้น ขสมก. จึง มี ความ
จาเป็นต้องดาเนินการจัดหาบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลมาใช้งาน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของบุคลากร และรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ
๗.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๗.๒.๑ เพื่อการเช่าบริการสื่อสารข้อมูลสาหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีเสถียรภาพ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๗.๒.๒ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ผ่านระบบของ ขสมก.

๗.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ขสมก. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และสามารถให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๗.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๗.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการดาเนินงาน
๗.๔.๒ ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
๗.๔.๓ ดาเนินการปรับ แต่ง ระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด
๗.๔.๔ ดาเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ดาเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงทาการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้ง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
๗.๔.๕ ดาเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด
๗.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๗.๖

แผนการดาเนินงาน

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

4

ปีงบประมาณ 2562
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

4

ปีงบประมาณ 2563
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

กิจกรรม
1

2

3

วางแผนการดาเนินงาน
จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สรุปผลการทดสอบระบบ
เช่าใช้งานระบบ

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้งานระบบ Internet
MPLS และ Backup
ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้งานระบบ Internet
MPLS และ Backup
ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud

กิจกรรม
1

2

3

เช่าใช้งานระบบ Internet
MPLS และ Backup
ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2564
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

เช่าใช้งานระบบ Internet
MPLS และ Backup
ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud

๗.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 15,660,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
อ้างอิง
(วงจร) (บาท/เดือน)
(บาท/ปี)
๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
1
21,000
252,000
(สานักงานใหญ่)
๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
19
9,500 2,166,000
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ
การเดินรถ)
๓) โครงการเช่าบริการ link Internet
1
9,500
114,000
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเชื่อมต่อ Cloud
2
25,000
600,000
ราคารวม 3,132,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
อ้างอิง
(วงจร) (บาท/เดือน)
(บาท/ปี)
๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
1
21,000
252,000
(สานักงานใหญ่)
๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
19
9,500 2,166,000
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ
การเดินรถ)
๓) โครงการเช่าบริการ link Internet
1
9,500
114,000
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเชื่อมต่อ Cloud
2
25,000
600,000
ราคารวม 3,132,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 3 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
อ้างอิง
(วงจร) (บาท/เดือน)
(บาท/ปี)
๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
1
21,000
252,000
(สานักงานใหญ่)
๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
19
9,500
2,166,000
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ
การเดินรถ)
๓) โครงการเช่าบริการ link Internet
1
9,500
114,000
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเชื่อมต่อ Cloud
2
25,000
300,000
ราคารวม
3,132,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 4 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2563
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย
ราคารวม
อ้างอิง
(วงจร) (บาท/เดือน)
(บาท/ปี)
๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
1
21,000
252,000
(สานักงานใหญ่)
๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
19
9,500
2,166,000
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ
การเดินรถ)
๓) โครงการเช่าบริการ link Internet
1
9,500
114,000
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเชื่อมต่อ Cloud
2
25,000
300,000
ราคารวม
3,132,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 5 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ปีงบประมาณ 2564
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม อ้างอิง
(วงจร) (บาท/เดือน)
(บาท/ปี)
๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
1
21,000
252,000
(สานักงานใหญ่)
๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS
19
9,500 2,166,000
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ
การเดินรถ)
๓) โครงการเช่าบริการ link Internet
1
9,500
114,000
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเชื่อมต่อ Cloud
2
25,000
๖00,000
ราคารวม 3,132,000
หมายเหตุ

๗.๘

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๗.๘.๑ ระบบเครือข่ายมีความพร้อมใช้งาน (Availability)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๘)

โครงการจัดซื้อ Line Printer
๘.๑ หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบัน Line Printer ที่รองรับการใช้งานของบุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย
และไม่สามารถใช้ง านได้อย่างเต็มประสิท ธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อการบารุงรัก ษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความ
ล้าสมัยทาให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก
ดังนั้นทาง ขสมก. จึงมีความจาเป็นที่จะต้องจัดซื้อ Line Printer เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่
เพื่อให้การทางานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองต่อการทางานได้อย่าง
ทันท่วงที
๘.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๘.๒.๑ เพื่อจัดซื้อ Line Printer ทดแทนเครื่องเดิม
๘.๒.๒ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานองค์การ
๘.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบารุงรักษา

๘.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
มี Line Printer เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดพิมพ์รายงาน

๘.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดซื้อ Line Printer มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๘.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการดาเนินงาน
โครงสร้างบริห ารจัดการ ผลลัพธ์ก ารดาเนินงาน แผนบริห ารจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม
๘.๔.๒ ดาเนินการสารวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง Line Printer ของ ขสมก.
๘.๔.๓ ดาเนินการจัดซื้อ Line Printer ตามจานวนที่ระบุไว้
๘.๔.๔ ดาเนินการติดตั้ง Line Printer ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
๘.๔.๕ ดาเนินการทดสอบ Line Printer ตามที่ติดตั้งไว้
๘.๔.๖ ดาเนินการขนย้าย Line Printer เดิม ที่ได้มีการติดตั้งทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่
ที่ทาง ขสมก. กาหนดไว้
๘.๔.๗ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการ Line Printer เดิมทั้งหมดที่มีการขนย้าย
๘.๔.๘ ดาเนินการจัดทาสรุปรายการ Line Printer ใหม่ทั้งหมดที่มีการติดตั้งให้กับ ขสมก.
พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินขององค์การต่อไป
๘.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องรับประกัน Line Printer ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างน้อย
3 ปีนับจากที่คณะกรรมการตรวจรับงวดสุดท้าย

๘.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อ Line Printer
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๘.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตัง้ Line
Printer เดิม
จัดทาสรุปรายการ Line
Printer และวางแผนการ
ติดตั้งทดแทน
ดาเนินการติดตั้ง Line
Printer ใหม่ทดแทน
พร้อมจัดเก็บของเดิม
จัดทาสรุปรายการ Line
Printer เพื่อจัดเก็บเป็น
ทะเบียนทรัพย์สิน
ดาเนินการทดสอบ Line
Printer ใหม่
สรุปผลการทดสอบ
๘.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมูลค่า 1,3980,400 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการจัดซื้อ Line Printer ปีงบประมาณ 2560
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) Line Printer
2
608,000
1,216,000
๒) ค่าติดตั้ง 15-20%
182,400
ราคารวม
1,398,400
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๘.๘

ตัวชี้วัด
๘.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้ Line Printer
๘.๘.๒ การพิมพ์รายงานจาก Line Printer มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๙)

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 2
๙.๑ หลักการและเหตุผล
ขสมก. ได้มีการดาเนินงานจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับรองรับการใช้งาน
สื่อสารข้อมูล และการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้งาน โดยระบบเครือข่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย สายสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อ อุปกรณ์สลับสัญญาณ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย
จากสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่าระบบสายสัญญาณสาหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างชั้น และระหว่างอาคารมีข้อจากัดในการขยายระบบทั้งในด้านของความเร็ว และจานวนการเชื่อมต่อ
นอกจากนี้อุปกรณ์บางส่วนเกิดข้อบกพร่อง/ชารุดเสียหาย ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี ซึ่งอาจ
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตได้ในอนาคต
ดังนั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และรองรับการให้บริการได้อ ย่างต่อเนื่อง จึง จาเป็นต้องมีก ารดาเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
เพื่อรองรับการเชื่อมต่อร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาผ่านเครือข่ายไร้สาย และการปรับปรุงระบบเครือข่าย
ในแต่ล ะเขตการเดินรถ รวมถึง ปรับ ปรุง ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้ส ามารถใช้งานได้ทั้ง ในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 24 กลุ่ม
๙.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๙.๒.๑ เพิ่มเติมระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย และอุปกรณ์ไร้สายที่สานักงานใหญ่
และเขตการเดินรถ 8 เขต
๙.๒.๒ ปรับปรุงเพิ่มเติม Access Switch ของเขตการเดินรถ 8 เขต

๙.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
ขสมก. มีการปรับปรุง Access Switch และระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพรองรับ
การใช้งานจากผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ ตรวจสอบการ
ใช้งานของผู้ใช้และรองรับการขยายตัวของระบบเครือข่ายในอนาคต
๙.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 มีการดาเนินงานอย่างน้อย
ดังนี้
๙.๔.๑ จัดทาแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้ว ย กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม
๙.๔.๒ ดาเนินการสารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งอาณาบริเ วณ
สานักงานใหญ่ ขสมก. และเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต
๙.๔.๓ ดาเนินการออกแบบระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิ วเตอร์ ที่ จ ะดาเนินการปรับปรุง พร้อมนาเสนอให้ ขสมก. พิจ ารณาก่อน
ดาเนินการติดตั้งจริง

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๙.๔.๔ ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบดังต่อไปนี้
๙.๔.๔.๑ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สายที่สานักงานใหญ่
๙.๔.๔.๒ ระบบเครือข่ายไร้สายที่สานักงานใหญ่
๙.๔.๔.๓ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สายของเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต
๙.๔.๕ ดาเนินการปรับ แต่ง ระบบเครือข่าย และระบบรัก ษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด
๙.๔.๖ ดาเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ดาเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงทาการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม
๙.๔.๗ ดาเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดทาเอกสารการติดตั้ง
ระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ As-Build
Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน
๙.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย ระยะที่ 2
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๙.๖

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2560
เดือน
9
10 11 12

1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5
6
7
8

9

10

11

12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
จัดหาสายสัญญาณ Fiber Optic และ UTP, ระบบบริหาร
จัดการและอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
ติดตั้งสายสัญญาณ UTP HQ
ติดตั้งระบบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Access point) HQ
ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic และ UTP 8 เขต
ติดตั้งระบบอุปกรณ์ Access Switch และอุปกรณ์เครือข่าย
ไร้สาย (Wi-Fi) 8 เขต
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
ติดตั้งระบบบริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless
Controller)
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สรุปผลการทดสอบระบบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๖๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๙.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 12,378,600 บาท

ตาราง 1 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบเครื อ ข่ า ย ระยะที่ 2
ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ชุด) หน่วย (บาท)
๑) ระบบสายสัญญาณของเขตการเดินรถ
8
331,000
2,648,000
๒) อุปกรณ์ Access Switch ที่เขตการเดิน
62
66,200
4,104,400
รถ ทั้ง 8 เขต
๓) อุปกรณ์ Access Point ที่เขตการเดินรถ
120
6,200
744,000
ทั้ง 8 เขต
๔) อุปกรณ์ Access Point ที่สานักงานใหญ่
22
6,200
136,400
๕) อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย
2
2,072,900
4,145,800
ไร้สายทีส่ านักงานใหญ่
๖) ค่าดาเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
600,000
ราคารวม 12,378,600
ราคารวม VAT 13,245,102
หมายเหตุ

๙.๘

หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
๙.๘.๑ มีระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบการบริหารเครือข่าย และระบบการบริหารจัดการ
อุปกรณ์ไร้สาย ในอาคารสานักงานใหญ่
๙.๘.๒ มีระบบสายสัญญาณของเขตการเดินรถใหม่ ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ติดตั้งที่
กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 24 กลุ่มงาน และอุปกรณ์ VPN ติดตั้งที่สานักงานใหญ่
๙.๘.๓ ระบบเครือข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ต้องมีการดาเนินการภายหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะที่ 1

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๐)

โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์
๑๐.๑ หลักการและเหตุผล
ขสมก. ได้ ด าเนิ น การติ ด ตั้ง ระบบโทรศั พ ท์ พื้ นฐานขึ้ น ใช้ ง านเพื่ อติ ด ต่ อสื่อ สารระหว่าง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ โดยระบบและอุปกรณ์โทรศัพท์
พื้นฐานเดิมที่มีการติดตั้งใช้งาน ณ สานักงานใหญ่ และเขตการเดินรถเป็นแบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งติดตั้ง
และใช้งานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความชารุด และบางส่วนไม่
สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ เนื่องจากผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตรุ่นดังกล่าวแล้ว
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านระบบโทรศั พ ท์ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขสมก. จึ ง ควรมี
การปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล ซึ่งรองรับการทางานและเชื่อมโยงระหว่าง ขสมก. สานักงานใหญ่
และเขตการเดิ น รถ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยทางไกลที่ ไ ด้ จั ด หามาใช้ ง านส าหรั บ รั บ -ส่ ง ข้ อ มู ล ของ
ระบบสารสนเทศ ซึ่งช่วยค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายทางไกลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้
๑๐.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ของสานักงานใหญ่ และ เขตการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
๑๐.๓ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๑๐.๓.๑ ระบบโทรศั พ ท์ ข องส านั ก งานใหญ่ และ เขตการเดิ น รถมี เ สถี ย รภาพและ
ประสิทธิภาพ
๑๐.๓.๒ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
๑๐.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์ แบบดิจิตอลมีการดาเนินงานอย่างน้อย
ดังนี้
๑๐.๔.๑

๑๐.๔.๒
๑๐.๔.๓
๑๐.๔.๔
๑๐.๔.๕

จัดท าแผนการดาเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิ จกรรม ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การดาเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม
ดาเนินการสารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ตามที่โครงการระบุไว้
ดาเนินการออกแบบระบบโทรศัพท์ แบบดิจิตอลที่ จ ะดาเนินการ นาเสนอให้
ขสมก. พิจารณาก่อนดาเนินการติดตั้งจริง
ดาเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบดังต่อไปนี้
๑๐.๔.๔.๑ ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลของสานักงานใหญ่
๑๐.๔.๔.๒ ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลของเขตการเดินรถ
ดาเนินการทดสอบระบบ/อุป กรณ์ ที่ ดาเนินการติดตั้งใหม่ ทั้ งหมด รวมถึง ทา
การทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๐.๔.๖

ด าเนิ น การสรุ ป ผลการติ ด ตั้ ง ระบบ/อุ ป กรณ์ ทั้ ง หมด พร้ อ มจั ด ท าเอกสาร
การติ ดตั้ ง ระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ
As-Build Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน

๑๐.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน
๑๐.๖ แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

วางแผนการดาเนินงาน
สารวจและออกแบบจุดติดตั้ง
ระบบ/อุปกรณ์
จัดหาระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล
ติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์
สรุปผลการทดสอบระบบ

๑๐.๗ งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 1,875,600 บาท
ตาราง 1 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบโทรศั พ ท์ แ บบดิ จิ ต อล
ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม อ้างอิง
(เดือน/
(บาท)
(บาท)
ชุด)
๑) ตู้สาขาและอุปกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ ณ
1 ชุด
672,000
672,000
สานักงานใหญ่
๒) ตู้สาขาและอุปกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ ณ
8 ชุด
46,700
373,600
สานักงานเขตการเดินรถ
๓) ค่าวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
1 ปี
620,000
620,000
๔) ค่าดาเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
210,000
ราคารวม 1,875,600
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง 2 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบโทรศั พ ท์ แ บบดิ จิ ต อล
ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม อ้างอิง
(เดือน/
(บาท)
(บาท)
ชุด)
๑) ค่าวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
1 ปี
620,000
620,000
ราคารวม
620,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 3 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบโทรศั พ ท์ แ บบดิ จิ ต อล
ปีงบประมาณ 2563
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม อ้างอิง
(เดือน/ หน่วย (บาท)
(บาท)
ชุด)
๑) ค่าวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
1 ปี
620,000
620,000
ราคารวม
620,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตาราง 4 รายละเอี ย ดงบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง ระบบโทรศั พ ท์ แ บบดิ จิ ต อล
ปีงบประมาณ 2564
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม อ้างอิง
(เดือน/ หน่วย (บาท)
(บาท)
ชุด)
๑) ค่าวงจรเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่าย
1 ปี
620,000
620,000
ราคารวม
620,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

๑๐.๘ ตัวชี้วัด
๑๐.๘.๑ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้ใช้งานมีความพึ่งใจในการใช้งานมีระบบโทรศัพท์
๑๐.๘.๒ ค่าโทรศัพท์ลดลงร้อยละ 5

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๑)

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่ที่ใช้ในการจอดรถจานวน 22 แห่ง (อ้างอิงจานวนอู่จอดรถจากแผนฟื้นฟู
กิจการ ฉบับปรับปรุงครั้ง 3) ซึ่งในแต่ละอู่มีขนาด และจานวนการจอดรถโดยสารที่แตกต่างกัน ในแต่ละวัน
นายท่ าอู่ต้องท าการสารวจการจอดรถโดยสาร และจัดท าเป็ นแผนผังการจอดรถนาส่งต่อธุรการกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดลาดับการจ่ายรถโดยสารให้กับ พขร.
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระงานของนายอู่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ
จอดรถภายในอู่ โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานในการจดบันทึก รวมถึง ใช้ป ระโยชน์จากอุปกรณ์ GPS ที่ ติดบนรถ
โดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขสมก. จึงได้กาหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ เพื่อรับข้อมูลตาแหน่ง
รถที่จอดในบริเวณอู่จอดรถมาจัดทาเป็นผังการจอดรถ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบการเดินรถในส่วนของ
ตารางการออกรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายงานให้กับ พขร. ได้โดยลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยระบบมีการทางานดังภาพ 6-6

ภาพ 6-7 การทางานระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการอู่ สนับ สนุนการบริหารจอดรถ และการจัดล าดับรถออก
ปฏิบัติงานในแต่ละวันได้
๑๑.๓ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๑๑.๓.๑ สามารถบริหารรถโดยสาร ในช่วงเวลาการรับงานและปล่อยรถโดยสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๑.๓.๒ ลดระยะเวลา และบุคลากรในการตรวจสอบและจัดทาตารางการจอดรถโดยสาร
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๑.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑๑.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดการอู่ในปัจจุบัน
๑๑.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอู่
ของ ขสมก.
๑๑.๔.๓ สารวจพื้นอู่ เพื่อใช้ในการจัดทาแผนที่จอดรถโดยสาร
๑๑.๔.๔ ศึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการเดินรถ
๑๑.๔.๕ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม
๑๑.๔.๖ ออกแบบระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๔.๗ ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการอู่และระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
๑๑.๔.๘ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๔.๑๑ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการอู่
๑๑.๔.๑๒ บารุงรักษาระบบบริหารจัดการอู่ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน
๑๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบริหารจัดการอู่
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๑.๖ แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2561
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ
สารวจอู่จอดรถ
ออกแบบระบบ
ดาเนินการพัฒนาและติดตั้ง
ทดสอบระบบ
ฝึกอบรม

๑๑.๗ งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมูลค่า 8,207,000 บาท
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ ปีงบประมาณ 2561
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) ค่าพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่
1 ระบบ 5,000,000
5,000,000
๒) ค่าสารวจพื้นที่
22 อู่
30,000
660,000
๓) ค่าบารุงรักษาระบบปีที่ 2 และ 3
3
849,000
1,698,000
๔) ค่าบริหารโครงการ 15%
849,000
ราคารวม
8,207,000
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๑๑.๘ ตัวชี้วัด
๑๑.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบบริหารจัดการอู่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
๑๑.๘.๒ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๒)

โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๑ หลักการและเหตุผล
องค์ ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ เป็ น หน่ว ยงานรัฐวิ ส าหกิ จ มี ภ ารกิ จ และขอบเขตความ
รับผิดชอบในการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และจังหวัด ใกล้เคียง ซึ่ง ขสมก. นั้นต้องมีการ
รับ-ส่ง หนังสือ และเอกสาร การติดต่อกันภายในระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการทางานระบบสารบรรณเดิมนั้นยังไม่
ครอบคลุมถึงระดับรายบุ คคลของ ขสมก. ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบ หรือติดตามรายบุคคลได้ ดังนั้นจึงมี
การจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ เพื่อแก้ไขช่องว่างในการปฏิบัติงานรับ -ส่งเอกสาร
การลงนามหนังสืออนุมัติ และติดตามหนังสือได้ถึงระดับหัวหน้างาน ซึ่งช่วยให้สามารถทาให้ลดภาระงาน ที่
ซับ ซ้อน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติง าน และลดการใช้ก ระดาษที่ เ กินความจ าเป็น โดยมี ก ารท างานของ
ระบบดังภาพ 6-7

ภาพ 6-8 รายละเอียดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
๑๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และวางแผนรองรับการรับ- ส่งหนังสือ
ไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. ในอนาคต
๑๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก
เป็นต้น)
๑๒.๒.๓ เพื่อใช้ระบบสารสนเทศรองรับการรับ -ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน ขสมก.
ติดตามหนังสือไปถึงระดับหัวหน้างาน และลงนามหนังสืออนุมัติผ่านระบบได้
๑๒.๓ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทดแทนระบบทีใ่ ช้งานเดิม
ของ ขสมก. ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตาม และตรวจสอบสถานะของหนังสือได้
๑๒.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑๒.๔.๑ สารวจ และศึกษา วิเคราะห์กระบวนการงานสารบรรณภายใน ขสมก.
๑๒.๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการงานสารบรรณให้รองรับการประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณ
๑๒.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมต่อ
กับระบบต่าง ๆ
๑๒.๔.๖ พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามผลการออกแบบระบบ
๑๒.๔.๗ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๘ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๙ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๑๐ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๒.๔.๑๑ บารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบ
ระบบงาน
๑๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานหลัก: สานักแผนงาน
หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๒.๖ แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1

2

3

4

ศึกษากระบวนการทางาน
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ออกแบบระบบ
สแกนเอกสาร
ปรับปรุงและทดสอบระบบ
ติดตั้งระบบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

ปีงบประมาณ 2562
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน

๑๒.๗ งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 10,000,000 บาท
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน ราคาต่อ ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ หน่วย (บาท)
ชุด)
๑) ซอฟต์แวร์
1.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
1.1.1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบสาร
1
1,200,000
1,200,000
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.1.2) ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ 624
10,000
6,240,000
สารสนเทศ
๒) ค่าฝึกอบรม
2.1) หลักสูตรผู้ใช้งาน
30
30,000
900,000
2.2) หลักสูตรผู้ดูแลระบบ
1
30,000
30,000
๓) ค่าบริหารโครงการ
1,630,000
ราคารวม 10,000,000
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

๑๒.๘ ตัวชี้วัด
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๗๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๓)

โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๑ หลักการและเหตุผล
องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิส าหกิ จ มี ภารกิ จ และขอบเขตความ
รับผิดชอบในการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งภารกิจความรับผิดชอบ
หลัก ซึ่งต้องมีการจัดเก็บเอกสารเป็นปริมาณมากต่อวัน และต้องมีการเรียกดูเอกสาร เพื่อนาเอกสารไปใช้ ใน
การดาเนินการปฏิบัติการเดินรถ หรือภารกิจหน้าที่ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารสัญญา หรือหน่วยงานอืน่
ๆ ที่ต้องการนาเข้าเอกสาร เพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการดาเนินงานย้อนหลังหลายปี ทาให้ การค้นหา
เอกสารยุ่งยาก และใช้เวลานาน ซึ่งระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เดิ มนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้ อ งการผู้ ใ ช้ ง านได้ ค รบถ้ ว น จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง โครงการพั ฒ นาระบบจั ด เก็ บ เอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ใหม่
เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการทางานของระบบดังภาพ 6-8

กลุ่มงานปฏิบัตกิ ารเดิน

ภาพ 6-9 การทางานของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๑๓.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๒.๒ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ แก้ไข และสืบค้นเอกสารที่มีปริมาณมาก

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๓.๓

ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๑๓.๓.๑ มี ร ะบบจัดเก็ บ เอกสารอิ เ ล็ก ทรอนิก ส์ รองรับ การจัดเก็ บ เอกสารในรูป แบบ
อิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก.

๑๓.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการดาเนินงานอย่าง
น้อย ดังนี้
๑๓.๔.๑ สารวจ และศึกษา วิเคราะห์กระบวนการทางานภายในของ ขสมก.
๑๓.๔.๒ ปรับ ปรุง กระบวนการท างานในการจัดเก็ บ เอกสารให้รองรับการประยุก ต์ใช้
ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการนาเอกสารเข้าระบบย้อนหลัง
๑๓.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลหรือเชื่อมต่อ
กับระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบองค์ความรู้ของ ขสมก.
๑๓.๔.๗ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามผลการออกแบบระบบ
๑๓.๔.๘ นาเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๔.๑๑ จัดทาคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
๑๓.๔.๑๒ บารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบ
ระบบงาน

๑๓.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานหลัก: ทุกหน่วยงาน
หน่วยงานสนับสนุน: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๓.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
1

2

3

4

ศึกษากระบวนการทางาน
ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ออกแบบระบบ
สแกนเอกสารเดิม
ปรับปรุงและทดสอบระบบ
ติดตั้งระบบ
ฝึกอบรม
นาระบบไปใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๑๓.๗

ปีงบประมาณ 2562
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า 10,000,000 บาท

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562
รายการ
จานวน ราคาต่อ ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ หน่วย (บาท)
ชุด)
๑) ซอฟต์แวร์
1.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ
2.1.1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบสาร
1
1,200,000
1,200,000
บรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.1.2) ค่าลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ 624
10,000
6,240,000
สารสนเทศ
๒) ค่าฝึกอบรม
2.1) หลักสูตรผู้ใช้งาน
30
30,000
900,000
2.2) หลักสูตรผู้ดูแลระบบ
1
30,000
30,000
๓) ค่านาเอกสารเข้าระบบย้อนหลัง
1
400,000
400,000
๔) ค่าบริหารโครงการ
1,230,000
ราคารวม 10,000,000
หมายเหตุ

๑๓.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพึงพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๔)

โครงการปรับปรุงระบบงานคดี
๑๔.๑ หลักการและเหตุผล
งานคดีเ ป็นงานหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของส านัก กฏหมาย โดยในปัจ จุบัน ขสมก.
มีงานคดีที่ต้องดาเนินการเป็นจานวนมากในแต่ละวัน ซึ่งงานคดีเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และ
เนื่องจากในแต่ละวันมีจานวนคดีความที่ต้องดาเนินการมาก อาจทาให้นิติกรเกิดข้อผิดพลาดในการดาเนินการได้
ดัง นั้น ขสมก. จึง มี ร ะบบงานคดีเพื่อใช้ในการดาเนินการด้านคดีความเกิดความรวดเร็วและเป็นแบบแผน
เดียวกันมากยิ่งขึ้น
โดยในปัจจุบัน ขสมก. ได้จัดจ้าง Outsource ให้พัฒนาระบบงานคดีสาหรับใช้ภายในองค์การ
แต่เนื่องจากในอนาคตงานคดีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงควรมีการปรับปรุงระบบงาน
เพิ่มเติม
๑๔.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อปรับปรุงระบบงานคดีที่มีอยู่เดิมให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ
๑๔.๓ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๑๔.๓.๑ ระบบงานคดีมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น
๑๔.๓.๒ สามารถออกรายงานทีผ่ ู้ใช้งานต้องการได้ตรงความต้องการมากยิ่งขึ้น
๑๔.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการปรับปรุงระบบงานคดี มีการดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑๔.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานคดีเดิม เพือ่ มองหาจุดที่ควรปรับปรุง
๑๔.๔.๒ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม
๑๔.๔.๓ ออกแบบระบบงานคดีใหม่ ประกอบด้วยระบบย่อยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๔.๔.๓.๑ หน้า Login
๑๔.๔.๓.๒ หน้าหลัก
๑๔.๔.๓.๓ ส่วนค้นหาคดี
๑๔.๔.๓.๔ ส่วนรายละเอียดคดีทกี่ าลังดาเนินการ
๑๔.๔.๓.๕ ส่วนสร้างหรือนาเข้าคดีใหม่
๑๔.๔.๓.๖ ส่วนสรุปคดีที่บุคลากรเคยดาเนินการทัง้ หมด
๑๔.๔.๓.๗ ส่วนสรุปรายการคดีทงั้ หมดขององค์การเป็นรายเดือน ปี
๑๔.๔.๓.๘ ข้อกาหนดการใช้งาน
๑๔.๔.๓.๙ ถามตอบปัญหาต่าง ๆ
๑๔.๔.๔ นาเสนอระบบงานคดีใหม่
๑๔.๔.๕ ดาเนินการพัฒนาและติดตัง้
๑๔.๔.๖ ทดสอบระบบ
๑๔.๔.๗ จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงระบบงานคดี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: สานักกฏหมาย
๑๔.๖ แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1

2

3

4

ปีงบประมาณ 2563
เดือน
5 6 7 8

9

10 11 12

ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานคดีเดิม
รวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพิ่มเติม
ออกแบบระบบงานคดีใหม่
ดาเนินการพัฒนาและติดตั้ง
ทดสอบระบบ
ฝึกอบรม

๑๔.๗ งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมูลค่า 2,335,000 บาท
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการปรับปรุงระบบงานคดี ปีงบประมาณ 2563
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) ค่าปรับปรุงระบบงานคดี
1 ชุด 2,000,000
2,000,000
๒) การฝึกอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ
3
10,000
30,000
๓) ค่าบริหารโครงการ 15%
305,000
ราคารวม
2,335,000
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
๑๔.๘ ตัวชี้วัด
๑๔.๘.๑ ภายในปี 2563 ขสมก. มีระบบงานคดีรองรับความต้องการใช้งาน
๑๔.๘.๒ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เพิ่มศักยภาพในการบริการ และบริหารจัดการ โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือสาคัญ
ตาราง ๖.๓-๓ ผลการกาหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีตามยุทธศาสตร์ที่ ๓
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ประเภทแผนงาน/
ที่
โครงการ
๑ โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนด
๒๕๖๓
เพิ่มประสิทธิภาพ
มาตรฐานข้อมูลของ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
๒ โครงการพัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลของ
๒๕๖๔
เพิม่ ประสิทธิภาพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑)

โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ข้อมูลสารสนเทศในยุคปัจจุบันถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า เนื่องจากสามารถนามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน และวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ แต่หากองค์กรมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เหล่านั้นไม่มีประสิทธิภาพทาให้ข้อมูลสารสนเทศไม่มีคุณภาพ อาทิ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความถูกต้อง องค์กรจะ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้ ปัจจุบันจึงได้มีการกาหนดหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ
Data Governance ขึ้น เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งในส่วนของ
การกาหนดนโยบาย กระบวนการ เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความพร้อมใช้ ถูกต้อง
และปลอดภัย
เพื่ อ ให้ ขสมก. มี แ นวทางการบริห ารจั ดการข้ อ มู ล สารสนเทศตามหลัก การของ Data
Governance รองรับการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อให้บริการประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัด ขสมก. สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริห าร และรองรับการเชื่อมโยงกับหน่ว ยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขสมก. จึงกาหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์เ พื่อกาหนดแนวทางการบริหารข้อมูล และ
ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร
และกลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๑.๒.๑ เพื่อกาหนดกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๒ เพื่ อ ก าหนดนโยบาย และกระบวนการในการบริ ห ารจั ด การกลุ่ม ข้อมู ล หลัก
(Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้ บริหาร และ
กลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒.๓ เพื่ อ ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก. เพื่อจัดเก็บกลุ่ม
ข้อ มู ล หลัก (Master Data) กลุ่ม ข้อมู ลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๓

เป้าหมายโครงการ
มีแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของทั้ง ขสมก. ที่เป็นมาตรฐาน

๑.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์ก าร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกอบด้วย
๑.๔.๑ จัดทารายงานขั้นต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและแผนงาน
๑.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุน
การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๔.๓ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ก ระบวนการบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ข้ อ มู ล หลั ก (Master Data)
กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลสาหรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน
๑.๔.๔ วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก.
๑.๔.๕ จัดทางบประมาณสาหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก.
๑.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ คือ
หน่วยงานหลัก : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๑.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนด
กลุ่ม
ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่มข้อมูล
วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
จัดทางบประมาณสาหรับการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง

๑.๗

๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือน
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ งบประมาณสาหรับโครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
(บาท)
ชุด)
(บาท)
๑) ค่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญ กาหนดมาตรฐานข้อมูล
๑.๑) ผู้จัดการโครงการ
๓
๑๔๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
๑.๒) ผู้เชี่ยวชาญระบบฐานข้อมูล
๓
๑๔๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

รายการ
๑.๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
จานวน ๑ คน
๑.๔) นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
จานวน ๒ คน
๑.๕) นักวิเคราะห์ระบบ
จานวน ๔ คน
๑.๖) เลขานุการโครงการ
จานวน ๑ คน
๒) ค่าบริหารโครงการ
หมายเหตุ

๑.๘

จานวน
(เดือน/
ชุด)

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

ราคารวม
(บาท)

๓

๑๔๐,๐๐๐

๔๒๐,๐๐๐

๕

๑๔๐,๐๐๐

๑,๔๐๐,๐๐๐

๕

๑๐๐,๐๐๐

๒,๐๐๐,๐๐๐

๓

๒๕,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

รวมราคา

๗๖๕,๐๐๐
๕,๕๐๐,๐๐๐

อ้างอิง

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ตัวชี้วัด
ภายในปี ๒๕๖๓ แนวทางในการบริห ารจัดการข้อมู ล ในภาพรวมของทั้ ง ขสมก. ที่ เ ป็น

มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ให้ ขสมก. มี ร ะบบฐานข้อมู ลกลางตามผลการศึกษาเพื่อกาหนดแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร และ
กลุ่มข้อมูลสาหรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขสมก. จึงได้กาหนดให้มีการดาเนินงาน
พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลของ ขสมก. ตามผลการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก.
๒.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๒.๑ เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้อมู ลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึก ษา วิเ คราะห์เ พื่อ
กาหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก.
๒.๒.๒ เพื่ อ พั ฒ นาการเชื่อมโยงข้อมู ลระหว่างระบบฐานข้อมู ลกลางของ ขสมก. และ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบจัดทารายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร

๒.๓

เป้าหมายโครงการ
๒.๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยง และข้อมูลเพื่อ
การจัดทารายงานสนับสนุนผู้บริหาร
๒.๓.๒ มีระบบจัดทารายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร

๒.๔

ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการพัฒ นาระบบฐานข้อมู ลกลางขององค์ก ารขนส่ง มวลชน
กรุงเทพ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ จัดทารายงานขั้นต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและแผนงาน
๒.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก.
ที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานจากผู้บริหาร
๒.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศในปัจจุบันของ ขสมก.
๒.๔.๖ ออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง
๒.๔.๗ พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
๒.๔.๘ พั ฒ นาการเชื่อ มโยงข้อมูลระหว่างระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๔.๙ พัฒนาระบบจัดทารายงานสนับสนุนผู้บริหาร
๒.๔.๑๐ จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการทางานของระบบฐานข้อมูลกลาง
๒.๔.๑๑ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนการทางานของระบบฐานข้อมูลกลาง
๒.๔.๑๒ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบรายงานสาหรับผู้บริหาร (BI)
๒.๔.๑๓ ติดตั้ง และทดสอบระบบฐานข้อมูลกลาง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๘๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์ก ารขนส่ง มวลชน

กรุงเทพ คือ
หน่วยงานหลัก : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน
๒.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ศึกษา วิเคราะห์
ระบบสารสนแทศในปัจจุบัน
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
พัฒนาการเชื่อมโยง
ติดตั้งและทดสอบระบบ
ฝึกอบรมการใช้งาน
นาระบบไปสู่การใช้งานจริง
การประเมินผลการใช้งาน

๒.๗

๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เดือน
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

หลังจากการใช้งานจริง ๖ เดือน

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๕๓,๕๐๖,๐๐๐บาท

ตาราง ๑ งบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายการ
จานวน
ราคาต่อหน่วย ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
(บาท)
๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒
สาหรับระบบฐานข้อมูลกลางของ
๒
๓๓๐,๐๐๐
๖๖๐,๐๐๐
ขสมก.
๑.๒) ตู้สาหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์
๑
๒๓,๐๐๐
๒๓,๐๐๐
และอุปกรณ์ แบบที่ ๒ (ขนาด 42U)
๒) ซอฟต์แวร์
๒.๑) ซอฟต์แวร์ทที่ าหน้าเป็น Web
๑
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
Service Gateway
๒.๒) ซอฟต์แวร์สาหรับบูรณาการข้อมูล
๑
๕,๐๐๐,๐๐๐
๕,๐๐๐,๐๐๐
(ETL)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

รายการ

๓)
๔)
๕)
๖)

จานวน
(เดือน/ชุด)

๒.๓) ซอฟต์แวร์ทที่ าหน้าเป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล
๒.๔) ซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบรายงาน
สาหรับผู้บริหาร (BI)
ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง
ค่าพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล
ค่าพัฒนาระบบรายงานสาหรับผู้บริหาร
ค่าบริหารโครงการ

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

๑

๕,๐๐๐,๐๐๐

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑
๑
๑

๙,๙๐๐,๐๐๐
๖,๖๐๐,๐๐๐
๓,๓๐๐,๐๐๐

๙,๙๐๐,๐๐๐
๖,๖๐๐,๐๐๐
๓,๓๐๐,๐๐๐
๘,๐๒๓,๐๐๐
๕๓,๕๐๖,๐๐๐

รวมราคา
หมายเหตุ

๒.๘

ราคารวม (บาท) อ้างอิง

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ตัวชี้วัด
๒.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล และ
การจัดทารายงานสนับสนุนผู้บริหาร
๒.๘.๒ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีระบบรองรับการจัดทารายงานสนับสนุนการวางแผน
และการตัดสินใจของผู้บริหาร
๒.๘.๓ ร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารพึงพอใจในการใช้งานระบบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔: บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยหลักธรรมาภิบาล
ตาราง ๖.๓-๔ ผลการกาหนดโครงการเพื่อบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ที่ ๔
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ประเภทแผนงาน/
ที่
โครงการ
๑ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ
๒๕๖๒
เพิ่มประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหาร
๒๕๖๓
เพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit
๒๕๖๔
เพิ่มประสิทธิภาพ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑)

โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ขสมก. มีการจัดตั้งสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน
ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา และบริ ห ารจั ดการระบบไอซีที ข อง ขสมก. ซึ่ ง ในปั จ จุบั น ขสมก. ได้ มี
การประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบ
ไอซีทีในอนาคตให้รองรับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศจาเป็นต้องมี
การสร้างระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสมกับการให้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก. อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการระบบไอซี ทีของ ขสมก.
๒.๙ วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อศึกษา วางขอบเขตและจัดทาระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสมกับ
การให้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก.
๒.๑๐ เป้าหมายโครงการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสม และ
รองรับการให้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑๑ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย
๒.๑๑.๑ จั ด ท ารายงานขั้ นต้ น ซึ่ ง ระบุถึ ง รายละเอีย ดขอบเขตงาน ผลลั พธ์ ข องงานและ
แผนงาน
๒.๑๑.๒ ศึกษา และวางขอบเขต (SLA Scope of work) ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ขสมก. ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000
๒.๑๑.๓ ดาเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. เพื่อจัดทา
ระบบบริ ห ารการระดั บ การให้บ ริก าร (Service Level Agreement: SLA) และ
รายละเอียดการให้บริการ (Service Catalogs) รวมถึงการให้คาปรึกษาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 20000 โดยมีขอบเขตการดาเนินงานดังนี้
๒.๑๑.๓.๑ ให้คาปรึกษาในการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ
(SLA Committee) และคณะทางานในการจัดทาระบบบริหารจัดการ
ระดับการให้บริการ (SLA Operation Team)
๒.๑๑.๓.๒ ด าเนิ น การร่ ว มกั บ ที ม งานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
เพื่ อ ตรวจสอบระบบจั ด การระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level
Agreement) รวมทั้งร่วมพัฒนารายงานการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit Report)
๒.๑๑.๓.๓ ดาเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ
คณะทางานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ และ
ผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ให้มีความรู้ในเนื้อหาของ ISO/IEC
20000
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๑๑.๔ ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ ในการกาหนด
และพั ฒ นานโยบายการบริ ห ารจั ด การระดั บ การให้ บ ริ ก าร (Service Level
Agreement Policy) และแผนการบริ ห ารจัด การระดั บ การให้ บ ริก าร (Service
Level Agreement Plan)
๒.๑๑.๕ ดาเนินการร่วมกับคณะทางานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ
ในการพัฒนาเอกสารแสดงรายละเอียดการให้บริก าร (Service Catalogue) และ
การให้คาปรึกษาการพัฒนา หรือปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ (Service Level
Agreement)
๒.๑๑.๖ ดาเนินการร่วมกับคณะทางานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ
ในการให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการ (Process) และพัฒนา
เอกสารประกอบการปฏิ บัติ ง านของกระบวนการจัด การตามมาตรฐานสากล
ISO/IEC 20000
๒.๑๑.๗ ดาเนินการประชุมร่วมกับคณะทางาน เพื่อสรุปผลการดาเนินงานของระบบบริหาร
จัดการระดับการให้บริการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ
๒.๑๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ
หน่วยงานหลัก : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน : ๒.๑๓ แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน
(Plan)
ศึกษา และวางขอบเขต (SLA
Scope of work)
ฝึกอบรมความรู้ด้าน มาตรฐาน
ISO/IEC 20000
กาหนดและพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการระดับการ
ให้บริการ

๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เดือน
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

๒.๑๔ งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง ๑ งบประมาณส าหรับ โครงการประยุ ก ต์ใ ช้ มาตรฐานด้ า นการบริก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายการ
จานวน ราคา(บาท)
ราคารวม
อ้างอิง
(เดือน/
(บาท)
ชุด)
๗) ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ กาหนดมาตรฐาน
ISO20000
๑.๓) ผู้จัดการโครงการจานวน ๒ คน
๕.๔
๑๐๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐
๑.๔) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
๑.๘
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๒,๐๐๐
จัดการการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน ๑ คน
๑.๕) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
๑.๘
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๒,๐๐๐
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ จานวน ๑ คน
๑.๖) นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
๕.๔
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
จานวน ๒ คน
๑.๗) วิศวกรระบบอาวุโส
๘.๑
๑๐๐,๐๐๐
๑,๖๒๐,๐๐๐
จานวน ๒ คน
๑.๘) เลขานุการโครงการ
๓.๖
๒๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
๘) ค่าบริหารโครงการ
๖๖๖,๐๐๐
รวมราคา
๔,๕๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒.๑๕ ตัวชี้วัด
ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีแนวทางการบริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒)

โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๒.๑ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสารร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องและรวดเร็ว
ทั้งในงานด้านการบริการและงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่ง ขสมก. ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่
เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ ใ นการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขีด
ความสามารถในการให้บริการประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ก็ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่นการโจรกรรมข้อมูล
การดัดแปลงหรือปลอมแปลงข้อมูล การแพร่หนอนและไวรัสคอมพิวเตอร์การบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
ซึ่งอาจสร้างความความเสียหายมูลค่ามหาศาลเนื่องจากความสาคัญของข้อมูลมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่นคงของบุคคลและองค์กร จากผลกระทบดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งถือ
ว่าเป็นหน่วยงานรับโดยตรงที่กากับดูแลการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ จึงได้มีการจัดทาแผนแม่บท ICT Security แห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ของประเทศ โดยแผนดังกล่าวพัฒนาภายใต้กรอบตามมาตรฐานด้าน ICT Security
ของสากล คือ ISO27001
ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองรับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ของประเทศ และเป็น
การสร้างภู มิ คุ้มกันต่อ ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่ อาจมี ผลต่อความ
เสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ ขสมก.จึงเห็นควรที่จัดทานโยบายและก าหนด
รูปแบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001
๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
เพื่อจัดทานโยบายและกาหนดรูปแบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
ของ ขสมก. ตามแนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน
ISO27001
๒.๓ เป้าหมายโครงการ
ขสมก. มีกระบวนการด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น
มาตรฐาน
๒.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
ขอบเขตการดาเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วย
๒.๔.๑ จัดทารายงานขั้นต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและ
แผนงาน
๒.๔.๒ ศึกษา โครงสร้าง ภารกิจหน้าที่และสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๔.๓ กาหนดขอบเขตของระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS Scope) ของ
ขสมก.
๒.๔.๔ จัดทานโยบายระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS Policy) ที่เหมาะสม
กับ ขสมก.
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๒.๔.๕ กาหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approach)
๒.๔.๖ ประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Risk
Assessment) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรวมทั้งจัดทารายงานการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment Report)
๒.๔.๗ กาหนดแนวทางลดและควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitigation) เลือกมาตรการ
ควบคุม (Selection Controls) และจัดทาแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk
Treatment Plan)
๒.๔.๘ จัดทานโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT
Security Policy) ของ ขสมก.
๒.๔.๙ จัดทาแผนสร้างความต่อเนื่องให้กบั ธุรกิจ (Business Continuity Plan) ตามนัย
ของ ISMS
๒.๔.๑๐ จัดทาคาประกาศของขอบเขตการนาไปใช้งาน (Statement of
Applicability :SOA)
๒.๔.๑๑ จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพือ่ สร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒.๔.๑๒ จัดฝึกอบรมการนาระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปใช้ (ISMS
Rollout Training)
๒.๔.๑๓ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผูบ้ ริหารของ ขสมก. เพื่อให้ทราบความสาคัญ
และแนวทางการจัดทานโยบายและการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
๒.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ คือ
หน่วยงานหลัก : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม
การวางแผนการดาเนินงาน
(Plan)
การจัดทานโยบายและรูปแบบ
การบริหาร ICT Security (DO)
การตรวจสอบและนานโยบาย
ICT Security ไปใช้ (Check
& Act)

๒.๖

๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือน
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ งบประมาณส าหรั บ โครงการจั ด ท ากระบวนการบริ ห ารจัด การความมั่นคงปลอดภั ย ของ
สารสนเทศในกระบวนการการออกรางวัลและกระบวนการจ่ายรางวัล (ISO27001) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายการ
จานวน ราคา(บาท)
ราคารวม
อ้างอิง
(เดือน/
(บาท)
ชุด)
๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ กาหนดมาตรฐาน
ISO27001
๑.๑) ผู้จัดการโครงการจานวน ๒ คน
๕.๔
๑๐๐,๐๐๐
๕๔๐,๐๐๐
๑.๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
๑.๘
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๒,๐๐๐
จัดการการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน ๑ คน
๑.๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
๑.๘
๑๔๐,๐๐๐
๒๕๒,๐๐๐
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ จานวน ๑ คน
๑.๔) นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส
๕.๔
๑๐๐,๐๐๐
๑,๐๘๐,๐๐๐
จานวน ๒ คน
๑.๕) วิศวกรระบบอาวุโส
๘.๑
๑๐๐,๐๐๐
๑,๖๒๐,000
จานวน ๒ คน
๑.๖) เลขานุการโครงการ
๓.๖
๒๕,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
๒) ค่าบริหารโครงการ
๖๖๖,๐๐๐
รวมราคา
๔,๕๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒.๗

ตัวชี้วัด
ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก.มีแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็น
มาตรฐาน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓)

โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit
๓.๑ หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อความรวดเร็วและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้ว การควบคุมและการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) เป็นอีกเรื่อง
สาคัญที่จาเป็นต้องดาเนินการควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านอุปกรณ์และด้านข้อมูล
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในด้านสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ และช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจาก
ระบบสารสนเทศ
ผู้ตรวจสอบภายในได้มี การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เ ครื่องมื อเข้ามาสนับสนุนการตรวจสอบ
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การประยุกต์ใช้กระบวนการการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่เป็น
มาตรฐานยังไม่ครอบคลุม ดัง นั้นเพื่ อ ให้การตรวจสอบทางด้านไอทีของสานัก งานฯ มี ความครอบคลุมทุก
ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดทาโครงการจัดทากระบวนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Audit) ขึ้น เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบไอทีตามมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและมีประสบการณ์ กาหนดกระบวนการตรวจสอบทางด้านไอทีที่เป็นมาตรฐานให้กับ
ขสมก.
๓.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
๓.๒.๑ ให้มีผู้เชี่ยวชาญดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และกาหนดกระบวนการตามมาตรฐาน
ในการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ให้ ขสมก.
๓.๒.๒ ให้มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit)
ภายใน ขสมก.
๓.๓ เป้าหมายโครงการ
๓.๓.๑ มีกระบวนการด้านการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) มีความครอบคลุมและเป็น
มาตรฐาน
๓.๓.๒ มี ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญและประสบการณ์ ด้ า นการตรวจสอบไอที
ให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ภายใน ขสมก.
๓.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit มีขอบเขต ดังนี้
๓.๔.๑ ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดทาแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ที่มี
ความครอบคลุมสอดคล้อง หรือ ตรงตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในด้าน IT
พร้อมทั้งฝึกอบรมการตรวจตามกระบวนการในลักษณะ On the Job training
๓.๔.๒ จัดทารายงานขั้นต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงาน ปัญหา
อุ ป สรรคหรือ ข้อ จากั ดต่างๆ ตลอดจนแผนงาน เพื่อให้เ กิ ดความเข้าใจที่ ตรงกัน
ระหว่างที่ปรึกษาฯ กับสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
๓.๔.๓ สารวจรวบรวม และวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศทั้งหมดภายใน ขสมก.
๓.๔.๔ วางแผนและจัดทาแผนการตรวจสอบ โดยกาหนดประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต/ข้อบังคับในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ กาหนด
ผู้ตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๙๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓.๔.๕ วางแผนและจัดทาแผนการปฏิบัติงาน กาหนดเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบ รวมถึงการ
ออกแบบสอบถามต่ า งๆ เช่ น Check List , Questionnaire ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้หลักฐานครบถ้วน หรือใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ
๓.๔.๖ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ขสมก. (ตัวแทน
ของระบบงาน)
๓.๔.๗ ประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อน ผลกระทบและข้อปฏิบัติในการลดความเสี่ยง/จุดอ่อน
ตามที่ ได้จ ากการสัมภาษณ์ในข้อ ๓.๔.๖ และก าหนดข้อปฏิบัติในการตรวจสอบ
ทางด้านไอที (IT Audit) ที่ตรงตามหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน
๓.๔.๘ จัดทาร่างรายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ การสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่ ตรงตามหรือสอดคล้องกั บมาตรฐาน ของ
ขสมก.
๓.๔.๙ จัดประชุมเพื่อนาเสนอผลการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ความเสี่ยง/จุดอ่อน
ผลกระทบและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการลดความเสี่ ย ง/จุ ด อ่ อ น และข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่ ตรงตามหรือสอดคล้องกั บ มาตรฐาน ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและให้ข้อคิดเห็น
๓.๔.๑๐ นาข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมใน ข้อ ๔.๙ มาดาเนินการปรับปรุงร่างรายงานข้อ
ปฏิบัติในการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ให้เป็นรายงานข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ฉบับสมบูรณ์ ที่มีความครอบคลุมสอดคล้อง หรือ
ตรงตามมาตรฐาน และส่งมอบให้แก่ ขสมก.
๓.๔.๑๑ หลังการส่งมอบ คณะที่ปรึกษาต้องร่วมกับ ขสมก. ในการติดตามการปฏิบั ติง าน
ตรวจสอบด้านไอที และจัดทารายงานผลการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) โดย
มีรายละเอียดที่สาคัญ เช่น ผลการติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านไอที ปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจากัดต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เป็นระยะเวลา ๑
ปี
๓.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit คือ
หน่วยงานหลัก : ฝ่ายตรวจสอบ
หน่วยงานสนับสนุน : สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๓.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เดือน
๕ ๖ ๗ ๘

๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

จัดตั้งทีมงาน
สารวจและวิเคราะห์ระบบงาน
สารสนเทศ
วางแผนและกาหนดขอบเขต
สัมภาษณ์
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป
มาตรฐานการ ITAudit
ประชุมชี้แจง/อธิบายการทา
IT Audit
จัดทามาตรฐาน IT Audit
การติดตามและประเมินผล

๓.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมลู ค่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit ปีงบประมาณ
๒๕๖๔
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิ
(เดือน/
หน่วย
(บาท)
ง
ชุด)
(บาท)
๑) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ กาหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในด้านไอที
๑.๑) ผู้จัดการโครงการ
๙.๖
๑๐๐,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
๑.๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและ
๔.๘
๑๔๐,๐๐๐
๖๗๒,๐๐๐
พัฒนาระบบสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
๑.๓) ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
๔.๘
๑๔๐,๐๐๐
๖๗๒,๐๐๐
ความปลอดภัยสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
๑.๔) ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและ
๙.๖
๑๐๐,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐
พัฒนาระบบสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๑

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit ปีงบประมาณ
๒๕๖๔
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม
อ้างอิ
(เดือน/
หน่วย
(บาท)
ง
ชุด)
(บาท)
๑.๕) ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการความ
๙.๖
๑๐๐,๐๐๐
๙๖๐,๐๐๐
ปลอดภัยสารสนเทศ
จานวน ๑ คน
๑.๖) เลขานุการโครงการ
๙.๖
๒๕,๐๐๐
๒๔๐,๐๐๐
จานวน ๑ คน
๒) ค่าฝึกอบรมด้านตรวจสอบภายใน
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐
๓) ค่าบริหารโครงการ
๗๓๖,๐๐๐
รวมราคา ๕,๕๐๐,๐๐๐
หมายเหตุ

๓.๘

ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

ตัวชี้วัด
๓.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีกระบวนการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ที่มีความ
ครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐาน
๓.๘.๒ ภายในปี ๒๕๖๔ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในมีประสบการณ์
ความรู้ และความเข้าใจในการตรวจสอบภายในทางด้านไอที (IT Audit)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๒

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๖.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕: พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลทีให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้การเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยั่งยืน
ตาราง ๖.๓-๕ ผลการกาหนดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ที่ ๕
ลาดับ
ชื่อแผนงาน/โครงการ
ปีงบประมาณ
ประเภทแผนงาน/
ที่
โครงการ
๑ โครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหาร
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพิ่มประสิทธิภาพ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ
๒๕๖๒
เพิ่มประสิทธิภาพ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๓

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.

โครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๑ หลักการและเหตุผล
จากเป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การขนส่ง
มวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศขององค์การ มีความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่ม พูน และพั ฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ใช้ง านระบบสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สาร รวมถึง ผู้บ ริห ารขององค์ก าร ให้มี ความรู้ท างด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื่อสาร มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้งานและสามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ โดยรายชื่อหลักสูตรแสดงดังตาราง ๑

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๔

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง ๑ รายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลาดับ
ที่

รายชื่อหลักสูตร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑

๒
๓

๔

การบริหารจัดการ
โครงการสาหรับ
ผู้บริหาร (IT
Project
Management)
หลักสูตรนวัตกรรม
ใหม่เชิงกลยุทธ์ใน
การบริหารธุรกิจ
Strategic IT
Governance,
Information
Security and
Cyber security
Management for
Executives
Introduction to
ISO/IEC 27001
Information
Security

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
(สานัก/กอง/
งาน)

ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ใช้งาน บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ
หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
งาน
วางแผนและ
ปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี และเครือข่าย
สารสนเทศ



๒๕๖๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔













แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)













หน้า ๖-๑๐๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ลาดับ
ที่

๕
๖
๗

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

รายชื่อหลักสูตร
ผู้บริหาร

Management
Systems
Change
Management
ITIL 2011
เทคนิคการแก้ไข
ปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง
การบริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย
IT Project
Outsourcing
การบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์
พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(Computer

ผู้บริหาร
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
(สานัก/กอง/
งาน)





ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ใช้งาน บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ
หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
งาน
วางแผนและ
ปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี และเครือข่าย
สารสนเทศ



























๒๕๖๔







๒๕๖๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓



แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)































หน้า ๖-๑๐๖

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ลาดับ
ที่

รายชื่อหลักสูตร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
สานัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
(สานัก/กอง/
งาน)

ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ใช้งาน บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบ
หัวหน้ากลุ่ม
กลุ่มงาน
กลุ่มงาน
งาน
วางแผนและ
ปฏิบัติการ
พัฒนาระบบ คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี และเครือข่าย
สารสนเทศ

๒๕๖๐

ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

๒๕๖๔

Related Crime
Act. B.E. 2550)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๗

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๒

วัตถุประสงค์โครงการ
๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศให้กบั บุคลากรขององค์การ ให้สามารถ
ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๒ เพื่อยกระดับผู้บริหารของ ขสมก. ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
๑.๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบอย่างทั่วถึง
๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ
๑.๓.๑ มี ห ลั ก สู ต รอบรมด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศส าหรับ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน ผู้ บ ริ ห ารและ
เจ้าหน้าที่สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑.๓.๒ มี ห ลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศสาหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
องค์การ
๑.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๑.๔.๑ จัดท าแผนการฝึก อบรม ซึ่ง ประกอบไปด้วย กิ จ กรรม ระยะเวลาการฝึก อบรม
ผลลัพธ์การฝึกอบรม วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม
๑.๔.๒ กาหนดรายชื่อหลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรม พร้อมบุคลากรที่ต้องเข้าฝึกอบรม
๑.๔.๓ ดาเนินการฝึกอบรม
๑.๔.๔ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
๑.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: สานักพัฒนาบุคลากร

๑.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
๑

๒

๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เดือน
๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙

๑๐ ๑๑ ๑๒

จัดทาแผนการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรม
ติดตามและประเมินผล
การฝึกอบรม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๘

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

๑.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการปี ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๒,๐๑๔,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการแผนการปี ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการแผนการปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑๖๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการแผนการปี ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณดาเนินการแผนการปี ๒๕๖๔ มีมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ รายละเอีย ดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้ งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายการ
จานวน
ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/ชุด)
หน่วย
(บาท)
๑) หลักสูตรการอบรม
การบริหารจัดการโครงการสาหรับ ๑ กลุ่ม ๒ ท่าน ๑๔๗,๐๐๐
๑๔๗,๐๐๐
ผู้บริหาร (IT Project
Management)
Strategic IT Governance,
๑ กลุ่ม ๒ ท่าน ๕๕๘,๐๐๐
๕๕๘,๐๐๐
Information Security and
Cybersecurity Management for
Executives
เทคนิคการแก้ไขปัญหาเครื่อง
๒ กลุ่ม กลุม่ ละ ๒๗๕,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
๑๑ ท่าน
การบริหารจัดการระบบเครือข่าย
๒ กลุ่ม กลุม่ ละ ๒๗๕,๐๐๐
๕๕๐,๐๐๐
๑๑ ท่าน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
๑ กลุ่ม ๑๑
๔๔,๐๐๐
๔๔,๐๐๐
ท่าน
การบริหารจัดการระบบ
๑ กลุ่ม ๑๑
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
คอมพิวเตอร์
ท่าน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด ๖ กลุ่ม กลุม่ ละ
๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer
๕๐ ท่าน
Related Crime Act. B.E. 2550)
ราคารวม
๒,๐๑๔,๐๐๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๐๙

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง ๒ รายละเอีย ดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้ งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๒) หลักสูตรการอบรม
หลักสูตรนวัตกรรมใหม่เชิงกลยุทธ์ในการ
๓ กลุ่ม ๓๒๔,๐๐๐
๙๗๒,๐๐๐
บริหารธุรกิจ
กลุ่มละ
๑๘ ท่าน
Change Management
๓ กลุ่ม ๑๔๔,๐๐๐
๔๓๒,๐๐๐
กลุ่มละ
๑๘ ท่าน
IT Project Outsourcing
๑ กลุ่ม
๒๗,๐๐๐
๒๗,๐๐๐
๔ ท่าน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer
Related Crime Act. B.E. 2550)

๖ กลุ่ม
กลุ่มละ
๕๐ ท่าน

๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ราคารวม

๑,๕๕๑,๐๐๐

ตาราง ๓ รายละเอีย ดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้ งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) หลักสูตรการอบรม
Introduction to ISO/IEC 27001
๒ กลุ่ม
๒๔,๐๐๐
๔๘,๐๐๐
Information Security Management
กลุ่มละ
Systems
๒๐ ท่าน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
๖ กลุ่ม
๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer
กลุ่มละ
Related Crime Act. B.E. 2550)
๕๐ ท่าน
ราคารวม
๑๖๘,๐๐๐

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๑๐

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔

ตาราง ๔ รายละเอีย ดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้ งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายการ
จานวน ราคาต่อ ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) หลักสูตรการอบรม
ITIL 2011
๒ กลุ่ม ๕๕๐,๐๐๐
๑,๑๐๐,๐๐๐
กลุ่มละ
๒๐ ท่าน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
๖ กลุ่ม
๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer
กลุ่มละ
Related Crime Act. B.E. 2550)
๕๐ ท่าน
ราคารวม
๑,๒๒๐,๐
๐๐
ตาราง ๕ รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายการ
จานวน ราคาต่อ ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) หลักสูตรการอบรม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิด
๖ กลุ่ม
๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer
กลุ่มละ
Related Crime Act. B.E. 2550)
๕๐ ท่าน
ราคารวม
๑๒๐,๐๐๐
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
๑.๘

ตัวชี้วัด
๑.๘.๑ ร้อยละ ๕๐ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การเข้ารับการฝึกอบรม
๑.๘.๒ ร้ อ ยละ ๕๐ ของผู้ ป ฏิ บัติ ง าน ผู้ บ ริห ารและเจ้าหน้ า ที่ ข ององค์ ก ารที่ เ ข้ารับ การ
ฝึกอบรมผ่านการประเมิน
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๒.

โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒.๑ หลักการและเหตุผล
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์ก าร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์ก ารอย่างต่อเนื่อง
ส่ง ผลให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ ส ามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิง
แข่งขันได้สูงสุด
จากประโยชน์ดังกล่าว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญใน
การจัดการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์ก ารระยะยาว
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์การที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขสมก.
จึง ได้ก าหนดให้มี โ ครงการพั ฒ นาระบบองค์ความรู้ของ องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพขึ้น ทั้ ง นี้เ พื่อให้มี
การศึกษา วิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่ ชัดเจนและสามารถท าให้
สาเร็จได้จริง โดยโครงการนี้จะให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานแรกในการนาเข้าองค์ความรู้ต่าง ๆ
เข้าสู่ระบบ
๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๒.๑ เพื่อจัดทามาตรฐานการจัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์การ
๒.๒.๒ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้จากการดาเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผูร้ ู้ได้
๒.๒.๓ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ การแบ่งปันและการเรียนรู้รว่ มกันของบุคลากร
และช่วยให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
๒.๒.๔ เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๒.๒.๕ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเพือ่ สนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM)
๒.๒.๖ เพื่อออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาระบบที่
กาหนดโดยสามารถนาไปพัฒนาได้ทันที
๒.๓ ประโยชน์ทจี่ ะได้รบั
๒.๓.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ของ ขสมก. ที่ได้
จากการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้องและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถนาความรู้จากระบบไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓.๓ มี แ นวทางในการพั ฒ นาระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ ( Knowledge
Management: KM) ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การที่
ชัดเจน
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๒.๓.๔ มีผลการออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge Management:
KM) ที่สามารถนาไปพัฒนาได้ทันที
๒.๔ ขอบเขตการดาเนินงานโครงการ
การดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการ
ดาเนินงานอย่างน้อย ดังนี้
๒.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกาหนดและจัดกลุม่ องค์ความรูท้ ี่เหมาะสมกับบุคลากรของ
ขสมก.
๒.๔.๒ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการในการท า Knowledge Management ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ตั ว แทนจากทุ ก ส านั ก เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการในด้ า นองค์ ค วามรู้ โดยมี
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้นาในการดาเนินการ
๒.๔.๓ กาหนดมาตรฐานการจัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ
๒.๔.๔ จั ด สั ม มนาน าเสนอมาตรฐานการจั ด เก็ บ /จัด หมวดหมู่ อ งค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้จัดท า
เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและปรับปรุงเป็นลาดับถัดไป
๒.๔.๕ รวบรวมข้อ มู ล องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ มี อยู่ในปัจ จุบัน และจัดหมวดหมู่ ให้อยู่ตาม
มาตรฐานที่กาหนด
๒.๔.๖ ออกแบบระบบเพื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ (Knowledge Management: KM)
ส าหรับ สนับ สนุนการปฏิบัติง านและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร
ขสมก. ประกอบด้วยระบบย่อยสาหรับการจัดการความรู้ดังต่อไปนี้
๒.๔.๖.๑ ส่วนคลังความรู้ (Knowledge Repository)
๒.๔.๖.๒ ส่วนแผนที่ผู้เชี่ยวชาญ (Knowledge Expert Map)
๒.๔.๖.๓ ส่วนการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Portal)
๒.๔.๖.๔ ส่วนถามตอบปัญหาต่าง ๆ (FAQs)
๒.๔.๖.๕ ส่วนชุมชนสาหรับการแลกเปลีย่ นความรู้ (Knowledge Community)
๒.๔.๖.๖ ส่ ว นสรุ ป และประเมิ น ผลการใช้ ง านระบบการจั ด การความรู้
(Reporting)
๒.๔.๖.๗ รูปแบบและการบริหารจัดการระบบจัดการความรู้
- ความต้องการทั่วไปของระบบสารสนเทศ
- ระบบการสร้างและนาเข้าข้อมูลความรู้
- ระบบการค้นหาข้อมูล
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงฐานความรู้
๒.๔.๗ นาเข้า และติดตั้ง ระบบองค์ ค วามรู้ ของ องค์ก ารขนส่ง มวลชนกรุง เทพ พร้อม
ทดสอบ โดยอาจนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้
เป็นระบบองค์ความรู้
๒.๔.๘ จั ด การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ กั บ คณะกรรมการในการท า Knowledge
Management ของสานักงานฯ เพื่อให้ทราบถึง ความสาคัญและแนวทางในการ
จัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ
๒.๔.๙ จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ เพื่อนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้งาน รวมถึงการนา
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ
๒.๔.๑๐ บุคลากรของ ขสมก. นาเข้าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
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๒.๕

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
หน่วยงานหลัก: สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน

๒.๖

แผนการดาเนินงาน

กิจกรรม
๑

๒

๓

๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เดือน
๕
๖
๗
๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนด
และจัดกลุ่มองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบุคลากร
กาหนดมาตรฐานการจัดเก็บ
วิเคราะห์ความต้องการและ
ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน
ออกแบบและกาหนดแนวทาง
พัฒนา
นาเข้าและติดตั้งระบบองค์
ความรู้
ทดสอบการใช้งานระบบองค์
ความรู้
ฝึกอบรมและสัมมนา

๒.๗

งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณดาเนินการแผนการมีมูลค่า ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณสาหรับโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพปีงบประมาณ ๒๕๖๓
รายการ
จานวน ราคาต่อ
ราคารวม (บาท) อ้างอิง
(เดือน/
หน่วย
ชุด)
(บาท)
๑) ค่าพัฒนาระบบองค์ความรู้
๑
๑,๘๐๐,๐๐๐
๑,๘๐๐,๐๐๐
๒) การฝึกอบรมและการสัมมนาต่าง ๆ
๔
๑๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๓) ค่าบริหารโครงการ
๑
๒๗๐,๐๐๐
๒๗๐,๐๐๐
ราคารวม
๒,๑๑๐,๐๐๐
หมายเหตุ
ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
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๒.๘

ตัวชี้วัด
๒.๘.๑ ตัวชี้วัด: ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร ขสมก. มีความพึงพอใจในระบบองค์ความรู้ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
๒.๘.๒ มีระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใช้ในองค์การ
๒.๘.๓ บุ ค ลากรขององค์ ก ารสามารถน าความรู้จ ากระบบไปใช้ ใ นการวางแผน การ
ตัดสินใจและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๖-๑๑๕

บทที่ ๖ โครงการพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔
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บทที่ ๗
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการปฏิ รู ป ธุ ร กิ จ ตามแผนยุ ท ธศาสตร์
เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ประกอบด้วยข้อเสนอแนะการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ข้อเสนอแนะ
การจั ดเตรียมโครงสร้างการบริห ารเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital Management Organization) การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Human Resource Development) และแนวทางการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกดาเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digita Outsourcing) ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
บริการด้านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digita Service Management) และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความ
มั่ นคงปลอดภั ยของสารสนเทศ (Information Security Management) ซึ่ง เป็นการนามาตรฐานในระดับ
สากลมาประยุกต์ใช้กับ ขสมก. เพื่อให้การบริหารจัดการ Digita (Digita Management) มีระบบ ระเบียบ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก. ได้เป็นอย่างดี

๗.๑ ข้อเสนอแนะการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การดาเนินการเพื่อ จัดการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อทาให้การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management) เป็นไปเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์
ของ ขสมก. ดังนั้น กรอบในการให้ข้อเสนอแนะจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเกิดขึ้น
เมื่ อ มี ก ารนาแผนการปฏิ รูป ธุ ร กิ จ ไปใช้ ง านจริง โดยมี ห น่ ว ยงานด้ า นการบริห ารเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เป็น
ผู้ดาเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ มีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการด้านการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล ดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ดังนั้น ในการเริ่มการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทาง ขสมก. ต้องกาหนดคณะกรรมการเพื่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง และหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้วได้ แต่ควรมีการ
อบรม เพื่อให้เข้าใจ การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีมาตรฐานที่นามาใช้ได้ เช่น
ISO 27031 (Information technology — Security techniques — Guidelines for information and
communication technology readiness for business continuity) และ ISO31000 (Risk Management Principles and Guidelines) อย่างไรก็ตาม ควรผนวกการจัดกการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความ
เสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการดาเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง
สามารถอธิบายให้เห็นความเกี่ยวข้องได้ดังรูป

ภาพ ๗.๑-๑ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ทางานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง งานบริหาร เทคโนโลยี
ดิจิทัล
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปฎิรูปธุรกิจ ต้องคานึงถึง กระบวนการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน เนื่องจากการปฏิรูปธุรกิจเหมือนการเริ่มต้นสิง่
ใหม่ที่แตกต่างจากระบบงานเดิม ความเข้าใจเรื่องความพร้อมในด้านบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี
จึง ต้องมี ก ารบริห ารควบคู่กั นไป และต้อ งมี ก ารก าหนดคณะกรรมการ เพื่อ จัดการการเปลี่ยนแปลงและ
การบริห ารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปปฏิบั ติ ภ ายใต้ กรอบการ
ดาเนินงานด้านกลยุทธ์ และการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น ๓ ช่วง คือ




กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ก่อนการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน
กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยในระหว่างการดาเนินการตามช่วงเวลา ต่าง ๆ ต้องมี ก ารประเมินความเสี่ยง ในสอ งช่วง คือ
ระหว่างการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไปบริหารจัดการ
๗.๑.๑ การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) เป็นกระบวนการและวิธีก ารใน
การพัฒนาองค์การ โดยพื้นฐานเดิมมาจากหลักการบริหารและการจัดการทั่วไปเช่น การวางแผน (Planning)
การจัดการระบบ (Organizing ) การชี้นา (Leading ) การควบคุม (Controlling) และ การสร้างแรงจูงใจ
(Motivating) หลักการบริหารและการจัดการทั่วไปดังกล่าวไม่เพียงพอต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ต่อมาภายหลังนักพัฒนาองค์กรหลายท่านได้ผลึกทฤษฎีการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การขึ้นมาเพื่อใช้สาหรับ
การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะซึ่งเป้าหมายคือขับเคลื่อน สร้างบรรยากาศ สร้างระบบ
ขึ้นใหม่ เพื่อเอื้อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเจตจานง
ขององค์การ (Drucker, ๒๐๑๐)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

การจัดการการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็น กลยุทธ์ เครื่องมือ และกระบวนการ ที่ ช่วยให้ผู้นา
ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้ ถึงความจาเป็นและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนช่วยเตรียมความพร้อม
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้น (Anderson, ๒๐๑๐) ทาให้องค์การสามารถข้ามผ่านอุปสรรคและ
ความสับสนที่อาจจะมีผลกระทบต่อความสาเร็จโดยรวมทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ส าหรั บ แบบจ าลองการจั ด การการเปลี่ ย นแปลง มี ก ารใช้ ง านหลั ก อยู่ ๓ แบบ คื อ
แบบจาลองของ เคิร์ท เลวิน (๑๙๕๑) ซึ่งเป็นแบบจาลองแรก สาหรับการเปลี่ ยนองค์กร เพื่อลดการต่อต้าน
ของพนักงาน และนาพนักงานไปสู่การชี้นาที่เกิดความสบายใจ โดยเลวิน กาหนดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเป็น
๓ ขั้น คือ Freezing, Transition และ Refreezing.

Freezing

Transition

refreezing

ภาพ ๗.๑-๒ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิท
ขั้นแรกหรือ Freezing จะนาเสนอสิ่งท้าทายและความจาเป็นเพื่อให้พนักงานตระหนักรู้
ถึง ความสาคัญ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งให้พนักงานเห็นถึงความสาคัญและรับรู้ถึงความเร่งด่วน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางในการนาไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร
ขั้ นที่สอง หรือ Transition ร่วมกันตกลงที่ จะพัฒนาแนวทางใหม่ ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมใหม่
ค่ า นิ ย มใหม่ ทั ศ นคติ ใ หม่ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ต้ องเปลี่ย นแปลง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเริ่ม ต้ น การเปลี่ยนแปลง
ที่เห็นผลชัดเจน
ขั้ นสุดท้า ย หรือ Refreezing ท าให้พฤติกรรมใหม่ ค่านิยมใหม่ ทั ศนคติใหม่ กลายเป็น
วัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติขององค์กรอย่างต่อเนื่อง อันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไป
ทฤษฎีก ารเปลี่ยนแปลของ ลิป ปิท ท์ หรือ Lippitt’s Change Theory (๑๙๕๘) เป็นการ
เพิ่มเติมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิท จาก ๓ ขั้นตอน เป็น ๗ ขั้นตอน ซึ่งเน้นในเรื่องการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงโดย Change Agent โดยแบ่งเป็น
๑. การวินิจฉัยปัญหา
๒. การประเมินแรงจูงใจ และความสามารถในการเปลี่ยน
๓. การประเมินทรัพยากร และแรงจูงใจของ Change Agent
๔. การกาหนดวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง
๕. กาหนดบทบาทของ Change Agents
๖. ทาให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อเนื่องผ่านการสื่อสารและข้อมูลป้อนกลับ
๗. ค่อย ๆ ลดน้าหนักการสนับสนุนส่งเสริม โดย Change Agent
แบบจาลองที่สาม คือแบบจาลองการเปลี่ยนแปลงของ จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) โดยกาหนดเป็น
๘ ขั้นตอน ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๑.

สร้าง การรับรู้ถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อความ บอกต่อ ในลักษณะที่ว่า
“เราต้องการการเปลี่ยนแปลง” อย่างต่อเนื่อง
๒. กาหนดทีมนาโดยรวบรวมกลุ่มคนที่พร้อมและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดพลังให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง
๓. กาหนดวิสัยทัศน์ที่สั้น กระชับ ง่ายต่อการจดจา และกาหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
๔. ทาการสื่อสารวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีการยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลง (buy-in)
๕. มอบอานาจให้แต่ละหน่วยงานสามารถลดข้ออุปสรรค ที่มีเพื่อทาให้วิสัยทัศน์เกิดขึ้นจริงได้
๖. ก าหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เพื่อให้เ ห็นการเปลี่ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้นจริ ง
ในระยะเวลาอันสั้น อาจเป็นแค่บางหน่วยงานที่พร้อมเปลี่ยนแปลงก่อน จากนั้นจึงนาความสาเร็จ
ไปสู่การสื่อสาร เพื่อขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๗. พยายามรักษาน้าหนัก และทาให้เกิดความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแผนกต่าง ๆ
เพื่อทาให้เกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
๘. ทาให้การเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้น นาไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรองค์กร อันทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ที่ถาวรและยั่งยืน
สาหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขสมก. ควรดาเนินการ
ด้วยการนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของ ลิปปิท และของ จอห์น คอตเตอร์ มาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้นับว่าได้เริ่มมีการรับรู้โดยทั่วองค์กรแล้ว โดยมีแนวทางใน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงดังนี้
๑) เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง
๑.๑) ศึกษาบริบทของหน่วยงาน ที่ต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน
๑.๒) ศึกษาโครงสร้างการทางาน
๑.๓) ระดับความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๔) ศึกษาระดับความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๕) วิ เ คราะห์ ห าระดับ ความต่ างระหว่ างสิ่ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และสิ่ ง ที่ ต้อ งการเห็นในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๖) กาหนดสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในด้านระดับความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ และบุคคล
ที่สามารถเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้ในหน่วยงาน
๑.๗) วิเคราะห์โครงสร้างการทางานและบุคลากรที่สนับสนุน วางเฉย และไม่อยากใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล
๑.๘) วิเคราะห์หาปัจจัยต้าน และปัจจัยสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง
๑.๙) นาเสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการจัดการการ
เปลี่ยนแปลง
๑.๑๐) นาแนวทางไปดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
๒)
กาหนดสิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง กรอบของสิ่งที่ต้องดาเนินการจะนาแนวทาง
การเปลี่ยนแปลง ของ ลิพพิคค์ มาใช้เป็นส่วนใหญ่
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๒.๑) สร้างการรับรู้ว่าทาไมต้องเปลี่ยน และต้องเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน
๒.๒) นาผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากรมาก าหนดกลุ่มคน เพื่อสร้างที มการเปลี่ยนแปลง
ในหน่วยงาน
๒.๓) ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงในระดับหน่วยงาน
๒.๔) จัดทาแผนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้
๒.๕) กาหนดแผนการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
๒.๖) กาหนดให้ทีมเปลี่ยนแปลงสามารถเสนอสิง่ ที่ต้องปรับปรุง เพื่อทาให้การเปลี่ยนแปลงเกิด
ได้อย่างรวดเร็ว
๒.๗) จัดทาตัวชี้วัดรวมของหน่วยงาน ที่แสดงผลให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขอาจเป็น
บนเว็บไซด์ที่ทุกคนในทีมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
๒.๘) จัดการแข่งขันเพื่อกาหนดความสาเร็จของหน่วยงาน
๒.๙) หน่วยงานที่ได้รับความสาเร็จก่อนตามตัวชี้วัด จะมีการจัดกิจกรรม เผยแพร่ มอบรางวัล
๒.๑๐) สร้างการรับรู้และเพิ่มหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง
๒.๑๑) สร้างแรงผลักไปสู่ความสาเร็จโดยรวมไปที่ตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ ของ ขสมก.
๒.๑๒) ทบทวนแนวทางการเปลี่ยนแปลง
๒.๑๓) ระหว่างทากิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ต้องดาเนินการเก็บข้อมูลทั้งโดยทีมเปลี่ยนแปลง
และผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก.
๒.๑๔) ทาการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง หากมีความสาเร็จในหน่วยงานย่อยใดให้ทาการ
สรุปผลสาเร็จ อันนาไปสู่การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และชื่นชม
๒.๑๕) ทาการตรวจสอบกิจกรรม และผลที่ได้จากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
๗.๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
สิ่ ง ที่ ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การส่ว นหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารเปลี่ย นแปลงเป็ น ไปอย่ า งราบลื่น คื อ
การประเมินสิ่งที่อาจเกิดขึ้น และทาให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของ ขสมก. ตามที่ ขสมก. ได้กาหนดไว้ เป้าหมาย
ของการบริหารความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และสร้างความสาเร็จต่อเป้าหมายของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในทางปฏิบัติการกาหนดความเสี่ยง มักดาเนินการโดยการระดมสมอง หรือใช้
การวิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ผลกระทบ เป็นต้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.
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การปรับลดความเสี่ยง
ภาพ ๗.๑-๓ กรอบ นการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO31000:2009
ในการบริหารความเสี่ยงทั้งระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และ
การบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management) สามารถนามาตรฐานมาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง โดยมีการใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000:2009) มาเป็นแนวทางในการ
บริหาร และมีการดาเนินการใน ๔ ขั้นตอนหลัก
๑) กาหนดบริบท โดยการจัดทากรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะพิจารณาถึง
๑.๑)
การจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง โดยควรมี
แนวทางการบริหารความสี่ยง ที่สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของ
ขสมก. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรายงานความเสี่ยงในระดับองค์กร
(Enterprise Risk Management)
๑.๒)
การก าหนดหน่วยงานภายในและภายนอก ที่ เ กี่ ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าใจในความต้องการและประเด็นที่ต้อง
พิ จ ารณาส าหรับ การสร้างความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการดาเนินการ
๑.๓)
เข้าใจในบริบทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ โดยตรงกับ
การเปลี่ยนแปลงในกระบวน การท างานและการนาระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช้ ง าน โดยพิ จ ารณา การก าหนดระดั บ ค่ า โอกาสที่ เ กิ ด
เหตุการณ์ที่นาไปสู่ความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบ
๑.๔)
การกาหนดค่าระดับของโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยง
๑.๕)
การกาหนดค่าระดับของผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงิน
๑.๖)
การกาหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โดยควรมีก ารพิจ ารณาประเด็นสาคัญที่เ กี่ยวข้องกับ ความเสี่ยง โดยกาหนดเหตุก ารณ์ท่ี
นาไปสู่ความเสี่ยง ระหว่างการเปลีย่ นแปงระบบเทคโนโลยีดิจิทลั และ เมื่อมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
เพื่อให้สร้างผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อชื่อเสียงของ ขสมก.
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๖

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๒)

ทาการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โดยพิจารณาถึงขั้นตอนในการดาเนินการโครงการ ซึ่งจะมีการกาหนดเหตุการณ์ที่
อาจนาไปสู่ความเสี่ยงในรูปแบบตาราง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งมีการกาหนดระดับโอกาสเกิดของ
เหตุก ารณ์เ สี่ยง โดยพิ จ ารณาร่วมกั บ ระดับ ของผลกระทบ (ดูตารางระดับ ผลกระทบ) ซึ่ง ตารางทั้ ง สองนี้
คณะกรรมการความเสี่ยงต้องพิจารณาและกาหนด ก่อนทาการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่อไป
คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ประเมิน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบ
ร่วมกัน จากนั้นจึงนาเสนอ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารโครงการต่อไป
ทุกครั้งที่มีการนาระบบสารสนเทศ ไปใช้ในหน่วยงานใด จะต้องมีการประเมินความ
เสี่ยง ในการนาระบบดังกล่าวไปปรับใช้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน มีสภาพแวดล้อม ภายใน และภายนอก
แตกต่างกันไป และ การประเมินความเสี่ยงจาเป็นต้องมีคณะทางาน ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการร่วมกับบุคลากรที่มีความเข้าใจในการทางานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้แนวทางการ
ระดับ สมอง โดยใช้ ก รอบการประเมิ นระดับ ค่า โอกาสที่ เ กิ ดเหตุก ารณ์อันนาไปสู่ค วามเสี่ยง กั บ ระดับ
ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ตารางด้านล่างนี้ เป็นการแสดงตัวอย่าง ของระดับค่า-ของโอกาสเกิดเหตุการณ์เสี่ยง
หรือปัจจัยเสีย่ ง โดยพิจารณาจากโครงการด้านสารสนเทศที่มีการปรับกระบวนการทางานทางธุรกิจ (Business
Process Management) เพื่อให้สามารถนาไปปรับใช้ได้จริงในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนระบบการทางานเดิม
ไปสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่
ตาราง ๗.๑-๑ แสดงระดับค่าและโอกาสที่เหตุการณ์ที่มีผลต่อความเสี่ยงเกิดข้น
ระดับค่า
โอกาสเกิด
จานวนที่เกิด
คาอธิบาย
๕
บ่อยมาก
๓-๕ ครั้งต่อสัปดาห์ มีความเป็นไปได้ทจี่ ะเกิดเหตุการณ์นบี้ ่อยมาก
๔
สูง
๑-๒ ครั้งต่อสัปดาห์
เกิดได้ทุกโครงการ
๓
ปานกลาง
๑ ครั้งต่อ ๓ สัปดาห์
เกิดในบางโครงการ
๒
น้อย
๑ ครั้งต่อ ๒ เดือน
เกิดได้บ้างแต่ไม่บ่อย
๑
น้อยมาก
๑ ครั้งต่อ ปี
เกิดได้น้อยมาก
ตาราง ๗.๑-๒ เป็นการแสดงตารางค่าระดับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อ
นาไป วิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งประเภทของ ผลกระทบออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ผลกระทบ
ด้านการเงิน ชื่อเสียง การดาเนินการด้านระบบการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
รวมทั้งความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิต และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๗

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาราง ๗.๑-๒ แสดงระดับผลกระทบและค่าของผลกระทบ
การ
ด้านการเงิน
ชื่อเสียง
ดาเนินงาน
โครงการ
สูญเสียงบ ชื่อเสียงเสียหาย โครงการหยุด
โครงการ
ต่อองค์กร
ไปมากกว่า ๓
มากกว่า ๑๐
ชั่วโมง จน
เปอร์เซ็นต์
ดาเนินการต่อ
ไม่ได้

ค่า

ผลกระทบ

๔

มากที่สุด

๔

มาก

๓

ปานกลาง

๒

น้อย

สูญเสียงบ
โครงการ
(๑% - ๒%)

สูญเสียชื่อเสียง การดาเนินงาน
ขององค์กร
หยุดไป ๓๐
นาที

๑

น้อยมาก

ไม่สูญเสียงบ

ไม่กระทบกับ
ชื่อเสียง

สูญเสียงบ สูญเสีย ชื่อเสียง การดาเนินการ
โครงการมาก ขององค์กร
หยุดไป ๓
(๕% - ๑๐%)
ชั่วโมง
สูญเสียงบ สูญเสีย ชื่อเสียง การดาเนิงาน
โครงการ
ขององค์กร
หยุดไป ๑
(๓% - ๕%)
ชั่วโมง

การดาเนินงาน
หยุดชะงักไป
๕ นาที หรือไม่
หยุดเลย

ชีวิต

กฎหมาย

เสียชีวิต

ศาลรับฟ้อง
และ
ดาเนินคดี
ทางแพ่ง
และทาง
อาญา
บาดเจ็บ
ศาลรับฟ้อง
สาหัส ถึง ถูกดาเนินคดี
พิการ
ทางแพ่ง
บาดเจ็บจน มีการแจ้ง
ต้องหยุด
ความ เพื่อ
ปฏิบัติงาน
ลงบันทึก
ประจาวัน
ของ
เจ้าหน้าที่
ตารวจ
บาดเจ็บ
มีการ
เล็กน้อย
ร้องเรียน
ตามข้อ
กฎหมาย แต่
ไม่มีการแจ้ง
ความ
ไม่บาดเจ็บ
มีการ
ร้องเรียน
เล็กน้อยด้าน
กฎหมาย

ตารางแสดงค่าระดับความเสี่ยง อันนามาจากการวิเคราะห์ โอกาสที่เกิด ปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับ
ผลกระทบหากปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๘

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๑-๔ ตารางค่าความเสี่ยง (Risk metrix)
การประเมินความเสี่ยงต้องกาหนดค่าของโอกาสที่เหตุการณ์ อัน ก่อให้เกิด ความเสี่ยงมา
ประเมินร่วมกับ ระดับค่าของผลกระทบจากเหตุการณ์ ออกมาเป็นค่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากนั้นจะกาหนด
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป
จากตารางค่าความเสี่ยง จะพบว่ามีการแบ่งระดับค่าความเสี่ยง ดังนี้
ตาราง ๗.๑-๓ ความหมายของระดับความเสี่ยง
ค่าที่
จนถึงค่า
ระดับความเสี่ยง
๑
๒
เสี่ยงน้อยมาก
๓
๗
เสี่ยงเล็กน้อย
๘
๑๒
เสี่ยง
๑๓
๒๕
เสี่ยงมาก

แนวทาง
ยอมรับ
ยอมรับ
ต้องบริหารความเสี่ยง
ต้องบริหารความเสี่ยงทันที

ระดับที่ยอมรับได้ คือ ค่าความเสี่ยงที่น้อยกว่า ๘ แต่ ค่าความเสี่ยงตั้งแต่ ๘ จนถึง ๑๒ ถึอว่า
ต้องทาการบริหารความเสี่ยง โดยมีทางเลือก ๔ ทาง
๑)
การกาหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จัดทาแผนบริหารความเสี่ยง โดยทา
การพิจารณาความเสี่ยง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้โดยดูจากค่าความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้เป็นเกณฑ์ (Risk Acceptance) จากนั้นจึงกาหนดทางเลือก ดังนี้
๑.๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) โดยการพิจารณาเลิกดาเนินการ
เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดโอกาสเสี่ยงขึ้น
๑.๒) การโอนความเสี่ยง (Transfer) ไปยังบุคคลที่สาม หรือ หน่วยงานภายนอก
หรือ การทาประกันความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๙

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๑.๓)

การยอมรั บ ความเสี่ ย ง (Acceptance) โดยเมื่ อ เกิ ด ความเสี่ ย งขึ้ น
จึงดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานอาจกาหนด
คณะทางานเพื่อแก้ปัญหา จากความเสี่ยงที่มีการยอมรับไว้แล้ว
การจัดการความเสี่ยง โดยการจัดกิจ กรรม โครงการ เพื่อลดโอกาสใน
การเกิดเหตุการณ์ที่นาไปสู่ความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้

๑.๔)

ภาพ ๗.๑-๕ ขั้นตอน นการบริหารความเสี่ยง
อย่างไรก็ ตามในการบริหารความเสี่ยง ยัง ต้องมี การเฝ้าระวัง สิ่ง ที่ จ ะนาไปสู่ เหตุการณ์ที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อทาการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้
๒)
การตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง และ
การตรวจสอบในรอบเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ประเมิ น นผลการบริ ห ารความเสี่ยง
ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาผลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ต่อไป
เพื่อให้สามารถนาแผนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานได้จริง ในแต่ละครั้งที่มีการนาระบบ
การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลใน ขสมก. ไปใช้งาน จึงกาหนดรอบของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อ
เป็นแนวทางดังนี้
ตาราง ๗.๑-๔ แนวทางการบริหารความเสี่ยง

✔
✔

๓

๓

๙

✔

๓

๓

๙

✔

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หลีกเลี่ยง

✔

โอนความเสี่ยง

๑๒

ลดวามเสี่ยง

๔

ยอมรับ

๓

No

Yes

กฎหมาย

ชีวิต

✔

ค่าความเสี่ยง

✔

ผลกระทบ

๑. การขาดความเข้าใจ
ในระบบ
๒. เปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงระบบ
๓. ห้องทางานไม่พร้อม

การดาเนินการ

การเงิน

ปัจจัยเสี่ยง

บริหาร แนวทางการจัดการความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง

โอกาสที่เกิด

วิเคราะห์ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน

✔
✔
✔
หน้า ๗-๑๐

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๒

๔

✔

๓

๔

๑๒

✔

✔

✔

๒

๔

๘

✔

✔

✔

๓

๓

๙

✔

✔

หลีกเลี่ยง

๒

โอนความเสี่ยง

Yes
✔

ลดวามเสี่ยง

ค่าความเสี่ยง
๑๒

ยอมรับ

ผลกระทบ
๓

✔

กฎหมาย

๔

ชีวิต

โอกาสที่เกิด

๔. ระบบสื่อสารข้อมูล
ขัดข้อง
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ส่งมอบไม่ทัน
การใช้งานระบบ
๖. หน่วยงานไม่เข้าใจ
ใน ระบบงานใหม่
๗. ระบบสารสนเทศ
ของงานที่เกี่ยวข้อง
มีความล่าช้า
๘. รายงานไม่
สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของ
บุคลากร ภายใน
และภายนอก

การดาเนินการ

การเงิน

ปัจจัยเสี่ยง

บริหาร แนวทางการจัดการความ
ความเสี่ยง
เสี่ยง

No

วิเคราะห์ความ
เสี่ยง

ความเสี่ยงด้าน

✔
✔

✔
✔
✔

✔

ส าหรั บ ความเสี่ ย งที่ ต้ อ งท าการปรั บ ลดความเสี่ ย ง หน่ ว ยงานต้ อ งก าหนดแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงลงจนอยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะนาไปเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการวางแผนด้านการเตรียมการเปลี่ยนแปลง ดังเอกสารด้านล่าง
ตาราง ๗.๑-๔ ตัวอย่างแนวทางการวางแผนด้านการเตรียมการบริหารความเสี่ยง
สาเหตุและที่มาของ
การลดความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยง
ผู้รบั ผิดชอบ
ปัจจัยเสี่ยง
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

กาหนดแล้ว
เสร็จ

หน้า ๗-๑๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๒

ข้อ เสนอแนะการจัด เตรีย มโครงสร้า งการบริห าร เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล การพัฒ นา
ทรัพ ยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ดาเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

๗.๒.๑ ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management
Organization)
๗.๒.๑.๑ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จากการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ขสมก. ในปัจ จุบัน พบว่ายัง คงช่องว่างในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามที่มีก ารวิเคราะห์ใน
รายงานเล่มร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนั้นทางที่ปรึกษาจึงได้จัดทาข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อเป็นองค์ประกอบในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ในระยะ ๕ ปี และมีการนาแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) มาประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามหลักสากล โดยมี การประยุกต์ใช้
COBIT5 (Control Objectives for Information and Related Technology) จากสมาคมไอซาก้ า (ISACA) ซึ่ ง
เป็นกรอบการดาเนินงานทางธุรกิจสาหรับการกากับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ให้สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดย COBIT5 มีหลักการดาเนินงานสาคัญอยู่ ๕ หลักการ ดังภาพ ๗.๒-๑

ที่มา: COBIT5 by ISACA
ภาพ ๗.๒-๑ หลักการสาคัญ นการกากับดูแลและบริหารจัดการของ COBIT5
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๑)
๒)

หลักการที่ ๑ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กล่าวคือ การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับขององค์กรและความเสี่ยง
และการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
หลักการที่ ๒ ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างครบวงจร
กล่าวคือ การนาการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าไปประยุกต์ ใ ช้ร่ วมกั บ การ
กากับดูแลองค์กร โดยครอบคลุมทุ กหน้าที่ก ารปฏิบัติง าน รวมไปถึง บุ คลากรและ
สินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านก ากับ ดูแล
และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ภาพ ๗.๒-๒ วิธีปฏิบัติสาหรับการกากับดูแลและการบริหารจัดการ COBIT5
๓)

๔)

หลักการที่ ๓ ประยุกต์ใช้กรอบการดาเนินงานที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว
กล่าวคือ การนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการดาเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่ง COBIT5 ได้นาแต่ละแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ
กากับดูแลและบริหารจัดการ มาสอดคล้องกันเป็นภาพรวมภายใต้กรอบมาตรฐาน
เดียวกัน
หลักการที่ ๔ เอื้อให้วิธีปฏิบัติอย่างองค์รวมอย่างสัมฤทธิ์ผล
กล่าวคือ การดาเนินงานด้านการกากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น ควรประกอบไปด้วย ๗ ปัจจัย ดังนี้
๔.๑) หลักการ นโยบาย และกรอบการดาเนินงาน
๔.๒) กระบวนการ
๔.๓) โครงสร้างการจัดองค์กร

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๕)

๔.๔) วัฒนธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
๔.๕) สารสนเทศ
๔.๖) บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบงาน
๔.๗) บุคลากร ทักษะ และศักยภาพ
หลักการที่ ๕ แบ่งแยกการกากับดูแลออกจากการบริหารจัดการ
กล่าวคือ การระบุความแตกต่างระหว่างการกากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยทั้ง
สองหลักการนี้มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างกันอย่างชัดเจน ตามภาพ ๗.๒-๓

ภาพ ๗.๒-๓ กระบวนการสาคัญ นการกากับดูแลองค์กร
๕.๑) การกากับดูแล (Governance) กล่าวคือ การกาหนดเป้าหมายองค์กร โดยมี
การตกลงเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการกาหนดทิศทาง การตัดสินใจ และ
จัดล าดับ ความส าคัญ ของการดาเนินงาน รวมไปถึง การเฝ้าติดตามผลการ
ด าเนิ น งานและการปฏิ บั ติ ง านจริง เมื่ อ เปรีย บเที ย บกั บ ทิ ศ ทางที่ ไ ด้ มี ก าร
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับ ผิดชอบ
โดยรวมภายใต้การชี้นาของประธานกรรมการ
๕.๒) การบริหารจัดการ (Management) กล่าวคือ การบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ทิ ศทางที่ ก าหนดโดยหน่วยงานก ากั บดูแล โดยผู้บริหารดาเนินการวางแผน
ดาเนินงาน และเฝ้าติดตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
จากหลักการดาเนินงานสาคัญทัง้ ๕ หลักการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถนามาประยุกต์ใช้
งานร่วมกับการกากับดูแลและการบริหารจัดการด้านไอทีของ ขสมก. โดยปัจจุบันนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ร่วมกันกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร การกากับดูแลองค์กรนั้นจึงควรมีการตระหนัก
ถึงการกากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมด้วย ซึ่งควรครอบคลุม ๗ ปัจจัย ตามหลักการที่ ๔ เพื่อให้การกากับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการกากับดูแลและการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นควรอยู่ภายใต้มาตรฐาน และข้อกาหนดเดียวกัน เพื่อทาให้มีทิศทางในการบริหารงาน
เป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถดาเนินงานได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการมีคณะกรรมการบริหารงานการกากับ
ดูแลภาพรวมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ไปตามความต้องการทางธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการมักเป็น
ผู้ชี้นานโยบายและแนวทางภาพรวม ซึ่งปัจจุบัน ขสมก. มีการดาเนินงานในส่วนนี้ และมีผู้บริหารดาเนินงานให้
สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย
ทิศทางการบริหารงานในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรในปัจจุบัน ไม่มองแยกคณะกรรมการ
บริหารงานทั่วไปและคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกจากกันอย่างชัดเจนแล้ว แต่มีมุมมอง
การบริหารงานเป็นองค์รวมระดับ องค์ก ร ซึ่ง ในปัจ จุบันนี้ ขสมก. มี ก ารจัดตั้ง คณะกรรมการบริห ารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทั ล แต่ไม่ มี ก ารปฏิบัติร่วมกั นกับ คณะกรรมการบริห ารงาน และผู้บ ริห ารงานองค์ก รอย่าง
สม่าเสมอ ซึ่งปัจจัยสาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ขององค์กรเกิดจากการบริห ารงานที่
แข็งแกร่ง มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคณะทางานทุ ก ท่ านภายใน
องค์กร ดังนั้นทาง ขสมก. ควรมีการให้ ความสาคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการการกากับดูแลและผู้บริหารใน
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารธุรกิจ ขององค์กร รวมไป
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ COBIT5 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น
๗.๒.๑.๒ การจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ข้อเสนอแนะด้านการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขส
มก. นั้น ได้นาหลักการมาจาก Best Practice of IT Organization design ซึ่ง ได้ก ล่าวถึงแนวทางในการ
พิจ ารณาออกแบบโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เ หมาะสมกับ องค์ก ร ซึ่ง ในแต่ล ะองค์ก รมีลัก ษณะการ
บริหารจัดการโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล ต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับลักษณะการบริหารของผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ในลาดับขั้นต้น ขสมก. ควรมีความเข้าใจความสัมพันธ์และองค์ประกอบที่เ กี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ดังภาพ ๔.๒-๔ ซึ่ง จะเห็นว่าพนัก งานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตามภาพนั้น มีห น้าที่ในการ
ปฏิบ ัติง านตามหน้า ที ่ค วามรับ ผิด ชอบตามขอบเขตงานและตาแหน่ง งานของตนตามที่ถูก กา หนดตาม
โครงสร้างองค์ก ร เพื่อ ให้บ ริการและส่ง มอบงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับ ผู้ใช้งาน ( Customers ในที่นี้
หมายถึง พนัก งานภายในองค์กรที่ไม่ใช่ สานักเทคโนโลยีส ารสนเทศ) ดัง นั้นการกาหนดการบริหารจัดการ
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เ หมาะสม มีผ ลต่อหน้าที่ในการปฏิ บัติงานของพนัก งานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร รวมไปถึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานให้กับผู้ใช้งานเช่นกัน

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๕

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๒-๔ รูปแบบความสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จากการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. นั้น อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของฝ่ายบริหาร และมีรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารดารงตาแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer: CIO) และมี ผู้อานวยการสานัก เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บ ริหารของสานัก
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และมี ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก เทคโนโลยีส ารสนเทศท าหน้าที่ แบ่ง ภาระงานของ
ผู้อานวยการส านัก ฯ โดยมี ก ลุ่ม งานวางแผนและพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิทั ล และกลุ่ม งานปฏิบั ติ ง าน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานคอยดูแลในแต่ละกลุ่ม ทาให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริหาร
จัดการโครงสร้างของด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ ขสมก. มีการบริหารจัดการแบบกระจายอานาจ ซึ่ง
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงคอยกากับดูแล และมีผู้อานวยการสานักฯ บริหารงาน โดยมีการแบ่งอานาจหน้าที่
ตามลาดับตาแหน่งงาน ซึ่งการบริหารจัดการโครงสร้างแบบปัจจุบันนั้นอาจทาให้บางกลุ่มงานไม่ได้สิทธิ์ หรือ
อานาจในการต่อรองหรือแสดงความคิดเห็นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือบางภารกิจหน้าที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการเป็นกิจจะลักษณะ ทาให้เกิดช่องว่างในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และไม่สามารถส่งมอบงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล นี้ จึงมีแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ตามภาพ ๗.๒-๕

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๖

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๒-๕ แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
ขสมก. นั้ น ควรมี ค วามสอดคล้ อ งกั น กั บ การให้ บ ริ ห ารใหม่ ด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ จ ะเกิ ด ในอนาคต
โดยตามภาพ ๔.๒-๕ ได้มี ก ารเสนอแนะวิธีก ารปรับ เปลี่ยนโครงสร้างเป็น ๒ ระยะ คือ (๑) ปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างโดยอ้างอิงตามการบริการเดิมขององค์กร และ (๒) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยอ้างอิงตามการบริก าร
เดิมและบริการใหม่ที่จะเกิดขึ้นขององค์กร แต่สาหรับ ขสมก. นั้นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมไม่ได้มีขนาด
ใหญ่มากนัก จึงสามารถพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างระยะที่ ๒ ได้เลย ซึ่งจากการดาเนินการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ของ ขสมก. ในขณะนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ขสมก. กาลังมี การขยายตัวระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจาวันภายในองค์กร รวมถึงการเพิ่มเติมระบบเทคโนโลยีดิจิทั ล ใหม่
สาหรับให้บริการประชาชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักมีความสาคัญ
และมีบทบาทเป็นอย่างมาก แต่จากโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเดิมยังไม่ครอบคลุมโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะในการขยายโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้
ครอบคลุม ดังนี้
- กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
- กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ
- กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
จากข้อ เสนอแนะการปรับเปลี่ยนและขยายโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ขสมก. ควรมี ก ารบริหารจัดการโครงสร้างตามลัก ษณะการบริหารจัดการโครงสร้างในลักษณะแบบสมดุล
(Balanced Layout) ตามตัวอย่างภาพ ๗.๒-๖

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๗

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๒-๖ การบริหารจัดการโครงสร้าง นลัก ณะแบบสมดุล
กล่าวคือ ๕ กลุ่มงานที่ได้กล่าวข้างต้น ควรมีระดับการดาเนินงานที่ถูกให้ความสาคัญ
เท่าเทียมกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานจะมีหน่วยงายย่อยตามเห็นสมควร ตามตัวอย่างภาพ ๔.๒-๗

ภาพ ๗.๒-๗ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๘

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

โดยข้ อ ดี ข องการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งในลั ก ษณะนี้ คื อ ทุ ก กลุ่ ม งานของ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นและอานาจต่อรองที่เท่าเทียม และสามารถ
รายงานการปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีส ารสนเทศได้เลย และผู้อานวยการสานัก ฯ
สามารถบริหารจัดการภาพรวมได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากตัวอย่างโครงสร้างตามภาพ ๗.๒-๗ จะเห็นได้ว่ามีข้อเสนอแนะในการเพิ่มงาน
ความมั่ นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล ภายใต้กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล เพื่อ
รับผิดชอบงานหลักในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามารองรับการขยายตัว
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคต รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปภายใต้กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งจะเน้ นไปที่บทบาทหน้าที่ที่สนับสนุน
งานแต่ละด้าน โดยควรมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกากับดูแล อาทิ งานสนับสนุนฐานข้อมูล มีหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลด้านระบบฐานข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในกรณีที่ ขสมก. มีความต้องการจัดซื้อจัดหาระบบ
ฐานข้อมูลใหม่ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกั บบริษัทเอกชนภายนอก (Outsource) ในด้านระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น เช่นเดียวกั นกั บงานสนับสนุนอื่ น ๆ มี ห น้าที่ ความรับ ผิดชอบในลักษณะเดียวกั น และจะเห็นว่ามี
Helpdesk เกิ ดขึ้นภายใต้กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับปัญหาหรือข้อร้องเรียนด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กลุ่มงานตน
พร้อมตอบข้อ ซัก ถาม และเสนอแนะวิธีก ารแก้ ไขปัญ หาเบื้องต้นให้แก่ ผู้ใช้ง าน หรือส่ง เรื่องต่อไปยังงาน
สนับสนุนด้านต่าง ๆ ในกรณีเกิดปัญหาหรือข้อซักถามเชิงลึกที่ Helpdesk ไม่สามารถตอบคาถามเองได้
จากบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่กล่าวมานั้น เห็นได้ชัดว่าจากบทบาทหน้าที่ ที่
เพิ่มขึ้นของส านักเทคโนโลยีส ารสนเทศ ทางผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญ และมี การพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง และรองรับระบบสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเช่นกัน นอกจากการจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่ หมาะสมแล้วนั้น ควรมีการจัดสรรตาแน่ง
งานและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามตาแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งได้ถูกกล่าวในข้อเสนอแนะถัดไป
๗.๒.๒ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Human
Resource Development)
ในปัจจุบันโครงสร้างตาแหน่งงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารขององค์กรต่าง ๆ ได้มี
การกาหนดตามแนวทางการกาหนดตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๗.๒.๒.๑ แนวทางในการเลื่อนตาแหน่ง หรือโอนย้ายตาแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้
๑) หลั ก คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ ง : ต้ อ งมี วุ ฒิ
การศึกษาและอายุงานขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของตาแหน่งที่ต้องการเลื่อนขึ้นไป

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๑๙

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาราง ๗.๒-๑ แสดงคุณสมบัติ นแต่ละระดับตาแหน่งงาน
ระดับ
คุณสมบัติ
ระดับทรงคุณวุฒิ
๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ
๒ ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทบริหาร ระดับสูง
• ประเภทบริหาร ระดับต้นไม่น้อยกว่า ๑ ปี
• ประเภทอานวยการ ระดับสูงไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี
• ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
• ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๒ ปี
• ตาแหน่งอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม ก.พ. กาหนด
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับเชี่ยวชาญ
๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ
๒ ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทอานวยการ ระดับสูง
• ประเภทอานวยการ ระดับต้นไม่น้อยกว่า ๑ ปี
• ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี
• ตาแหน่งอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม ก.พ. กาหนด
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับชานาญการ
๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ
พิเศษ
๒ ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทอานวยการ ระดับต้น
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญไม่น้อยกว่า ๔ ปี
• ตาแหน่งอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม ก.พ. กาหนด
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับชานาญการ
๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ
๒ ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
• ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ ารไม่น้อยกว่า ๖ ปี (โท ๔, เอก ๒)
• ตาแหน่งอื่นทีเ่ ทียบเท่าตาม ก.พ. กาหนด
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับปฏิบัติการ
๑ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร์
๒ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร์
๓ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร์
๔ ปริญญาหรือเทียบเท่าตาม ก.พ. กาหนด
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๐

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๒) มี ผ ลประเมิ น ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ที่ ผ่ า นมาอย่ า งน้ อ ยมากกว่ า
๖ คะแนน จาก ๑๐ คะแนนดังนี้
ความเกี่ยวข้องกับลัก ณะงาน นตาแหน่งระดับถัดไป
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับตาแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๑ ปี
๑ คะแนน
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับตาแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๒-๓ ปี
๒ คะแนน
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับตาแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๔-๕ ปี
๓ คะแนน
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกับตาแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๕ ปี
๔ คะแนน
ความเชี่ยวชาญชานาญ นงานดังกล่าว
มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
๑ คะแนน
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
๒ คะแนน
อย่างน้อย ๒ เรื่อง
มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับตาแหน่ง
๓ คะแนน
อย่างน้อย ๓ เรื่อง
(เฉพาะการเลื่อนระดับเชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีผลงานวิจัยมากกว่า ๑ เรื่อง)
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน/องค์กร
มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
๑ คะแนน
สารสนเทศของส่วนราชการได้
มีส่วนร่วมในการวางแผนหรือพัฒนาหน่วยงานได้
๑ คะแนน
เคยเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้กบั หน่วยงานส่วนราชการ/อื่น ในงานที่
๑ คะแนน
เกี่ยวข้องกับตาแหน่งได้
๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPIs) ประจาปีย้อนหลัง ๓ ปี ในระดับดี
มากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบ จาก ๖ รอบ การประเมิน
๔) มี ผ ลการประเมิ นความรู้ ทั ก ษะและสมรรถนะประจาตาแหน่ง โดยผล
คะแนนที่ได้ต้องได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด
๗.๒.๒.๒ แนวทางในการพัฒนาในทางเดินสายอาชีพอย่างเป็นระบบ
๑) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการถึงระดับเชี่ยวชาญจะต้องผ่าน
การพัฒนาสมรรถนะหลักดังนี้ ตามแนวทางที่ ก.พ. กาหนด

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาราง ๗.๒-๒ แสดงหลักสูตร นการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการถง
ระดับเชี่ยวชาญ
ชื่อหลักสูตร
สมรรถนะหลัก
ชื่อหลักสูตรย่อย
จุดเน้นของหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนา
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม เน้นการพัฒนาความรู้
สมรรถนะนักวิชาการ บริการที่ดีขั้นสูง
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรการบริหาร
คอมพิวเตอร์ประเภท
ความสัมพันธ์กับผู้รบั บริการ สมรรถนะระดับสูง แต่
วิชาการ ระดับชานาญ การสัง่ สมความ
หลักสูตรการจัดการความรู้ มีกิจกรรม (Case
การพิเศษ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และการสร้างองค์กรแห่งการ Study) ที่เชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริงใน
ขั้นสูง
เรียนรู้
บริบทของงานในภาค
การยึดมั่นในความ
ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการ
ราชการพลเรือน
ถูกต้องชอบธรรมและ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมขั้นสูง
(สาหรับผูบ้ ังคับบัญชา)
การทางานเป็นทีมขั้นสูง หลักสูตรการบริหารทีม
หลักสูตรพัฒนา
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขั้น
หลักสูตรการปรับปรุงการ
เน้นการพัฒนาความรู้
สมรรถนะนักวิชาการ กลาง
ทางาน
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ระดับ
การพัฒนาสมรรถนะ
บริการที่ดีขั้นกลาง
หลักสูตรการเข้าใจผูอ้ ื่น
ชานาญการ
ระดับกลาง โดยเน้น
การสัง่ สมความ
หลักสูตรการคิกเชิง
การประยุกต์การ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ สังเคราะห์
เรียนรู้กับกิจกรรมที่ให้
ขั้นกลาง
การยึดมั่นในความ
หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม ผู้รบั การพัฒนาเข้าใจ
การเชื่อมโยงกับ
ถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรม (สาหรับ
สถานการณ์จริงใน
จริยธรรมขั้นกลาง
ผู้ปฏิบัตงิ าน)
บริบทของงานในภาค
การทางานเป็นทีมขั้น
หลักสูตรการสร้างทีม
ราชการพลเรือน
กลาง
หลักสูตรพัฒนา
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ขั้นต้น
เน้นการพัฒนาความรู้
สมรรถนะนักวิชาการ บริการที่ดีขั้นต้น
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ ระดับ
การพัฒนาสมรรถนะ
การสัง่ สมความ
ปฏิบัติการ
ระดับต้น ผ่านการ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ
จัดทาชุดการฝึกอบรม
ขั้นต้น
หรือการพัฒนา
การยึดมั่นในความ
e-learning ของ
ถูกต้องชอบธรรมและ
สมรรถนะหลักในงาน
จริยธรรมขั้นต้น
การทางานเป็นทีมขั้นต้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ควรผ่านการศึกษา
ดูงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
๓) นัก วิชาการคอมพิวเตอร์ร ะดับ ปฏิบัติก ารถึง เชี่ยวชาญ จะต้องผ่านการ
ประเมินและพัฒนาในหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานการพัฒนาสากลของ EUCIP
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน
 ความรู้เรื่องการออกแบบระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เข้ากับพันธกิจองค์กร
 ความรู้ เ รื่ อ งการบริ ห าร เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ทั้ ง ยุ ท ธศาสตร์ Solution
Management, Staff Management และ Quality Management
 ความรู้เรื่องการประเมินความคุ้มค่าระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล
 ความรู้เรื่อง The Global Networked Economy
 การบริหารโครงการ (Project Management)
 การบริหารความสัมพันธ์ การนาเสนอ และการสื่อสาร
 กฎระเบียนและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Legal and Ethical Issues)
 ความรู้เรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ แผนแม่บทการพัฒนา
อวกาศของประเทศ แผนการพัฒ นาและวิจัย เทคโนโลยีดิจิทั ล แห่ง ชาติ
รวมถึ ง แผนแม่ บ ทด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทาง เทคโนโลยี ดิ จิทั ล ของ
ประเทศ
 มาตรฐานข้อมู ล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานด้านเทคนิ ค ใน
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนที่ ๒ ส่วนที่เกี่ยวกับการสร้าง
 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (System Development Process and
Methods)
 การบริหารข้อมูลและฐานข้อมูล (Data Management and Databases)
 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Programming) รวมถึงการทดสอบ
 การออกแบบเว็บไซต์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface and Web
Design)
 การออกแบบ ผลิต และตกแต่งภาพเคลื่อนไหว (Animation)
ส่วนที่ ๓ ส่วนที่เกี่ยวกับการนาไปใช้
 สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Hardware, Computer
Architectures and Processors)
 การบริหารระบบจัดการ (Operating Systems)
 การบริหารโครงข่ายและการสื่อสาร (Communications and Networks)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

 การบริหารความปลอดภัย (Network Security)
 การบริหารระบบไร้สาย (Wireless and Ubiquitous Computing)
 การบริการและสนับสนุนผู้ใช้ (Service Delivery and Support) เช่น การวางแผน
ฉุกเฉิน การสร้าง SLA หรือ Service Desk
 การบริหารระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
ส่วนที่ ๔ ส่วนที่เกี่ยวกับ IT Administrator
 Hardware จะเป็ น ความรู้ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Personal Computer,
Motherboards, BIOS, Microprocessors, Buses and System Resources,
Interfaces, Mass Storage, Video Display and Printers
 Operating Systems จะเป็ น ความรู้ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Operating
Systems Fundamental, System Configuration, Disk Management, Disk
Maintenance, Shared Resources and Account Permissions, Diagnosing
and Troubleshooting และ Databases
 Network จะเป็ น ความรู้ พื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ OSI Reference Model,
Physical, Data Link and Network Layers, TELNET, File Transfer
Protocol (FTP), WWW, E-mail, Groupware and Sharing, Network
Service Usage and Configuration
 IT Security จะเป็นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ Concept, Authentication,
Availability and Access control, Malware, Public Key Infrastructure,
Network Security, Firewalls, Social, Ethical and Legal Aspects of
Computer Security
 หลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมในภาคราชการพลเรือน
ที่จาเป็น เช่น GFMIS, DPIS และอื่น ๆ
 หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานตามหลัก ISO เช่น ISO27001 เป็นต้น
ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป
 สมมรรถนะหลัก ๕ ประการของข้าราชการพลเรือน อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็นทีม
 การคิดวิเคราะห์และมองภาพองค์รวม (Analytical and Conceptual Thinking)
 การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Decision Making and Problem
Solving)
 การให้คาปรึกษา (Consultation Skills)
 ทักษะการสรุปความ การเขียน และการโต้ตอบหนังสือราชการ (Summarizing
and Writing Skills)
 ภาษาอังกฤษ และประชาคมอาเซียน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

 หลักสูตร Train-the-trainer
สาหรับผู้บริหารและผู้อานวยการ
 หลัก สูตรที่ เ กี่ ยวกั บ สมรรถนะทางการบริห าร ๖ ประการของข้าราชการ
พลเรือน อันได้แก่
- สภาวะผู้นา
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
- การสร้างวิสัยทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
- การสอนงานและสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
- การบริหารเชาว์อารมณ์นักบริหาร (EQ Management)
โดยในปัจจุบันสานักเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังนี้

ภาพ ๗.๒-๔ โครงสร้างการบริหารของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๕

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

และมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
ตาราง ๗.๒-๓ หน้าที่ นการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภาย นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงาน
หน้าที่ นการปฏิบัติงาน
๑. กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล
 งานแผนและเผยแพร่ความรูเ้ ทคโนโลยี
 มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์ และระบบงาน
ดิจิทัล
ที่นอกเหนือจากระบบงานภายในองค์การ
 การกากับดูแล Outsource ที่จ้างเข้ามาพัฒนา
ระบบ
 การจัดการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่บุคลากรใน
องค์การ
 การประสานงานกับกระทรวงต่าง ๆ
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
 มีหน้าทีเ่ กี่ยวกับการดูแลระบบงานภายใน
องค์การ
 การกากับดูแล Outsource ที่จ้างเข้ามาพัฒนา
ระบบงาน
 การประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์การ
๒. กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(Server)
 ดูแลระบบเครือข่าย และข้อมูลการใช้งาน
 สารองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล
 ดูแลระบบงานเงินเดือน บัญชี งบประมาณ และ
บัญชีทรัพย์สิน
 งานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
 การบารุงรักษา และซ่อมแซมเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่บุคลากร
 การบริการด้าน IT ให้แก่บุคลากร
๓. งานธุรการ
 การรับ-ส่งหนังสือ
 การเสนอหนังสือ
 การควบคุมติดตามและการเร่งรัดงาน
 การจัดเก็บเอกสารและค้นหางาน
 การเบิกวัสดุสานักงาน
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๖

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

กลุ่มงาน
๔. ผู้ช่วยผู้อานวยการ




๕. ผู้อานวยการ





หน้าที่ นการปฏิบัติงาน
ให้คาปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย งาน
ประยุกต์ งานสารสนเทศ
วางแผนโดยเชื่อมโยงหรือบูรณาการแผนงานใน
ระดับกลยุทธ์ มอบหมายงาน แก้ปัญหา ติดตาม
และประเมินผล
ให้คาปรึกษาแนะนาในการวางแผนโดยเชื่อมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล
ยุทธ์ของระดับกระทรวง ติดตามประเมินผล
ภาพรวม
ประสานการทางานภายในกรม กระทรวง หรือ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ

เนื่องจาก ขสมก. ไม่มีนโยบายรับบุคลากรเพิ่มเติม ทาให้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
องค์การเป็นแบบหมุนเวียนทดแทน คือ การนาบุคลากรในตาแหน่งอื่น ๆ ขึ้นมาดารงตาแหน่งแทนในตาแหน่ง
ที่ สูง ขึ้น ซึ่ง อาจไม่ตรงกับคุณสมบัติของตัวบุคลากรเอง และจากแผนภาพโครงสร้างการบริหารของสานัก
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และตารางหน้าที่ ในการปฏิบัติง านของกลุ่มงานต่าง ๆ กั บ ตัวบุคลากรเอง พบว่า
บุคลากรสานักเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร้างไม่มีคุณสมบัติตรงตามตาแหน่งในโครงสร้างและไม่มีความรู้
ในหน้าที่การปฏิบัติงาน และจากนโยบายที่ไม่มีการรับบุคลากรเพิ่มเติม ดังนั้นสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรหันมาส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้แก่บุคลากร
๗.๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ ก ล่าวไว้ใน
หัวข้อ ๗.๒.๒.๑ และ ๗.๒.๒.๒ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ ดังนี้
ตาราง ๗.๒-๔ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตาแหน่ง
คุณสมบัติ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้อานวยการสานัก
๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่ง
หลักสูตรที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ทางการบริหาร ๖ ประการของ
ระบบปฏิบัตกิ าร และ
ข้าราชการพลเรือน อันได้แก่
๒ ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้ - สภาวะผู้นา
• ประเภทบริหาร ระดับสูง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง
• ประเภทบริหาร ระดับต้นไม่น้อย
- การสร้างวิสัยทัศน์
กว่า ๑ ปี
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๗

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาแหน่ง

๓
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑
๒

๓
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
๑
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ ๒
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

๓

คุณสมบัติ
• ประเภทอานวยการ ระดับสูงไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ปี
• ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
• ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญไม่
น้อยกว่า ๒ ปี
• ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ.
กาหนด
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิ าร และ
ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทอานวยการ ระดับสูง
• ประเภทอานวยการ ระดับต้นไม่
น้อยกว่า ๑ ปี
• ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ปี
• ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ.
กาหนด
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิ าร และ
ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทอานวยการ ระดับต้น
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
พิเศษ
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญไม่
น้อยกว่า ๔ ปี
• ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ.
กาหนด
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
- การสอนงานและสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู้
- การบริหารเชาว์อารมณ์นัก
บริหาร
(EQ Management)

หลักสูตรมาตรฐานการพัฒนา
สากล EUCIP ๕ ส่วน
๑. ส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน
๒. ส่วนที่เกี่ยวกับการสร้าง
๓. ส่วนที่เกี่ยวกับการนาไปใช้
๔. ส่วนที่เกี่ยวกับ
IT Administrator
๕. ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทั่วไป

- หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม
- หลักสูตรการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้รบั บริการ
- หลักสูตรการจัดการความรู้
และการสร้างองค์กรแห่งง
การเรียนรู้
- ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
(สาหรับผูบ้ ังคับบัญชา)
- หลักสูตรการบริหารทีม
- หลักสูตรมาตรฐานการพัฒนา
สากล EUCIP ๕ ส่วน
หน้า ๗-๒๘

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาแหน่ง
หัวหน้างานวางแผนและ
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
หัวหน้างานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
หัวหน้างานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
หัวหน้างานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์งานวางแผน
และเผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์งานพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์งานปฏิบัตกิ าร
คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร์งานบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย
พนักงานคอมพิวเตอร์งาน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พนักงานคอมพิวเตอร์งาน
บริการระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

คุณสมบัติ
๑. มีคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิ าร และ
๒. ดารงตาแหน่งมาแล้วอย่างน้อย ดังนี้
• ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
• ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัตกิ ารไม่
น้อยกว่า ๖ ปี (โท ๔, เอก ๒)
• ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ.
กาหนด
๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๑ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร์
๒ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร์
๓ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร์
๔ ปริญญาหรือเทียบเท่าตาม ก.พ.
กาหนด

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
- หลักสูตรการปรับปรุงการ
ทางาน
- หลักสูตรการเข้าใจผูอ้ ื่น
- หลักสูตรการคิดเชิง
สังเคราะห์
- หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (สาหรับ
ผู้ปฏิบัตงิ าน)
- หลักสูตรการสร้างทีม
- หลักสูตรมาตรฐานการพัฒนา
สากล EUCIP ๕ ส่วน
- ชุดฝึกอบรมการตั้งเป้าหมาย
- ชุดฝึกอบรมการบริการที่เป็น
เลิศ
- ชุดฝึกอบรมเทคนิคการหา
ข้อมูลทีม่ ีประสิทธิภาพ
- ธรรมะในชีวิตประจาวัน
- ชุดฝึกอบรมเรื่องการทางาน
เป็นทีม
- หลักสูตรมาตรฐานการพัฒนา
สากล EUCIP ๕ ส่วน

โดยถ้าตามนโยบายที่ไม่มีการรับบุคลากรเพิม่ เติมแล้ว ทาให้ ขสมก. มีข้อจากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรือ่ ง
ของคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ของบุคลากร ดังนั้น ขสมก. จึงควรเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะเบื้องต้น และในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีความรู้ความสามารถเพี ยง
พอที่จะนามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการส่งเสริมการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรง
กับตาแหน่งหน้าที่ให้แก่บุคลากรเพิ่มเติม ดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๒๙

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาราง ๗.๒-๕ ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการ ึกอบรมสาหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ตาแหน่ง
หลักสูตร
ผู้อานวยการสานัก
- การบริหารจัดการโครงการสาหรับผูบ้ ริหาร (IT Project
เทคโนโลยีสารสนเทศ
Management)
- ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (IT Governance)
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสาหรับผู้บริหาร
(IT Security Management)
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management)
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานัก
- การบริหารจัดการโครงการสาหรับผู้บริหาร (IT Project Management)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
Practices for IT Service Management)
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project
Outsourcing)
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
Practices for IT Service Management)
ดิจิทัล
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project
Outsourcing)
- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ - ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Practices for IT Service Management)
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project
Outsourcing)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๐

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ตาแหน่ง

หลักสูตร
-

บุคลากรงานวางแผนและ
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

-

บุคลากรงานพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

-

บุ ค ลากรงานปฏิ บั ติ ก าร คอมพิวเตอร์
บุคลากรงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-

การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย
(Network and Wireless Network Security)
ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
Practices for IT Service Management)
ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
Practices for IT Service Management)
ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)
ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
Practices for IT Service Management)
ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
การสารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore Database)
การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย
(Network and Wireless Network Security)
ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (ITIL 2011 Best
Practices for IT Service Management)
ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS))
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.)
ระบบปฏิบัตกิ าร (Operating System)
การบารุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ (Computer
Maintenance and Troubleshooting)

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๒.๓ แนวทางการจัดจ้า งหน่ว ยงานภายนอกดาเนินการด้า นเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Outsourcing)
การจัดจ้างบุคลากรภายนอก (Outsource) คือการที่องค์การมอบหมายงานบางส่วนให้กับ
บุคลากรภายนอกที่ มีความชานาญในด้านนั้น ๆ มาดาเนินการแทน โดยองค์ก ารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
บริหารและการกาหนดคุณภาพของการให้บริการ (Outsourcer) ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการให้บริการ
Outsource ด้านระบบสารสนเทศซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการกลุ่มหลักได้ ดังภาพ
Desktop Service
Network management/Networking Connectivity Services
Data Center Services

Web Hosting

Continuity Services
Application Management Services

ภาพ ๗.๒-๕ การ ห้บริการของ Outsource ด้านระบบสารสนเทศ
การให้ บ ริก ารด้ า นระบบสารสนเทศของบุค ลากรภายนอก (Outsource) สามารถแบ่ง
ออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้
๑) การบริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Desktop Service)
เป็นการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ลกู ข่าย เครือ่ ง Server และระบบเครือข่ายท้องถิ่น
(LAN) ขอบเขตของการบริการนี้ยงั แบ่งเป็นหลายระดับ อาทิ
- การดาเนินการติดตั้งทดสอบระบบงานต่าง ๆ
- การดูแลบารุงรักษาซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ชารุด
- การจัดซื้อติดตั้ง และการเปลี่ยนเครื่องให้ทันสมัยพร้อมที่จะใช้งานกับระบบใหม่ ๆ
อยู่ตลอดเวลา
๒) การบริการเชื่อมต่อและจัดการเครือข่ายสื่อสาร
(Network Management/Networking & Connectivity Service)
เป็นการบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้สามารถเชื่อมโยง
การทางานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่ บุคลากรภายนอก (Outsource) จะท าหน้าที่ บริหารระบบเครือข่ายการ
สื่อสารขององค์กร ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
๓) การบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Service)
เป็นการบริการทีค่ รอบคลุมการบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริการครอบคลุมไปถึงการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

คอมพิ ว เตอร์ ติ ด ตั้ ง รวมถึ ง การจั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญด้ า นการ
ดาเนินการในศูนย์คอมพิวเตอร์มาดาเนินการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
๔) การให้บริการด้านความต่อเนื่องการให้บริการ (Continuity Service)
เป็นการบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรในการใช้บริการว่าจะสามารถให้บริการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ติดตั้ง บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์สารองของ
องค์กรนั้นเป็น การสร้างความมั่นใจในการให้บริการ อาจเกิดกรณีหรือเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
ที่สร้าง ความเสียหายอย่างรุนแรง (Disaster) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก การปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้
๕) การให้บริการ Web Hosting Service
เป็นการให้บริการที่ สามารถเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ ติดตั้ง ดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่
ให้ บ ริ ก าร Web ซึ่ ง รวมถึ ง การน า Web Server มาติ ด ตั้ ง และดู แ ลให้บ ริก ารด้าน
Internet ขององค์กร
๖) การให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service)
เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ
พัฒนา ติดตั้ง ดูแล โปรแกรมระบบ นอกจากนี้จะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรม
ร ะ บ บ ( Application Helpdesk) ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ห า ร Source Code, Version,
Modification ของโปรแกรมระบบต่าง ๆ
ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมีความก้าวไกลมากขึ้น ความต้องการในการใช้งาน
ทางด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความหลากหลาย สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน เพื่ออานวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่บุคลากร อย่างไรก็ตามด้วยข้อจากัดในหลาย ๆ ด้านของบุคลากรสานักเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ จานวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจากัด หรือความรู้ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ทาให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความขัดข้องในการดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ
จากสาเหตุดังกล่าวนี้ ขสมก. จึงควรมีแนวทางในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (เทคโนโลยี
ดิจิทัล Outsourcing) ที่มีความรู้ความชานาญและมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาดาเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยควรจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดาเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) การบริการเชื่อมต่อและจัดการเครือข่ายสื่อสาร
(Network Management/Networking & Connectivity Service)
เพื่อให้องค์การสามารถเชื่อมโยงการทางานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือ
ระหว่างองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่บุคลากรภายนอก (Outsource) จะทาหน้าที่บริหารระบบ
เครือข่ายการสื่อสารขององค์การ ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา
๒) การบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Service)
เพื่อเป็นการจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ให้สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยที่ บุคลากรภายนอก (Outsource) จะท าหน้าที่บริการครอบคลุมไปถึงการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ติดตั้ง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญด้านการดาเนินการในศูนย์คอมพิวเตอร์มา
ดาเนินการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์
๓) การให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ
พัฒนา ติดตั้ง ดูแล โปรแกรมระบบ นอกจากนี้จะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรมระบบ (Application
Helpdesk) การจัดการบริหาร Source Code, Version, Modification ของโปรแกรมระบบต่าง ๆ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๓ ข้อ เสนอแนะการบริห ารจัด การบริก ารด้า นเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Service
Management)
ในส่วนนี้ จะอธิบ ายถึง การนามาตรฐานการบริห ารจัดการบริก ารด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล (Digital
Service Management) ในปัจ จุบันนี้ มาตรฐานที่ ได้รับ การยอมรับ กั นทั่ วโลกนั้น ได้แก่ ISO/IEC 20000
(Information Technology Service Management) ซึ่ ง เป็ น มาตรฐานสากลด้ า นการบริ ห ารบริ ก าร IT
โดยเฉพาะ และ ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่ ง เป็ น Best Practices ที่
รวบรวมเอาแนวคิด และเทคนิคการบริหารบริการ IT ที่ดีเลิศเข้าไว้ด้วยกัน
ISO/IEC 20000 (IT service management) เป็นมาตรฐานสากลที่ ได้รับ การพัฒ นาขึ้น เพื่อเป็น
ข้อกาหนด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สาหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการ
พัฒ นาและส่ง มอบการบริการให้กั บ ผู้ใช้ง าน (User) และลูก ค้า (Customer) ได้อย่างมี ป ระสิทธิ ภาพ และ
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้อ งการของผู้ใช้งานและลูกค้า รวมถึง กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้อง มาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะระบุถึงข้อกาหนดต่างๆ ซึ่ง เป็นเกณฑ์ในการชี้วัดว่าองค์กรมีการ
บริหารบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรมีการปฏิบัติตามข้อกาหนดเหล่านั้นครบถ้วน
ก็จะสามารถผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000
ปรัชญาของหลักการ IT Service Management ก็คือ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนความ
ต้อ งการและเป าหมายทางธุร กิจ ขององค กร (Business Requirements & Objectives) เรีย กได วา
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล ต้อ งสนับ สนุน ธุร กิจ (Support Business) ไม ใช่ธ ุร กิจ สนับ สนุน เทคโนโลยีด ิจ ิท ัล
(Business Support Digital) องค์ก รส่ว นใหญ่ใ นปจุบ ัน นั้นให้ค วามส าคัญ แก ความต้อ งการทางธุร กิจ
(Business Requirement) เป็น ล าดับ แรก โดยใช หลัก ธุร กิจ น าเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Business Leads
เทคโนโลยีดิจิทัล ) เทคโนโลยีดิจิทัล ถูกนามาใชเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนทาง ธุรกิจธุรกรรมต่างๆ ของ
องคกร ดังนั้น การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการใหบริการโดยอ้างอิงจากกระบวนการบริหารจัดการงาน
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Service Management) หรือ “ITSM” ซึ่งเนนเรื่องการบริหารจัดการทางดา
นเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ตอบสนองต่อ ความตองการของธุร กิจ และ มุ ง ไปที่ค วามพึง พอใจของผู ใชระบบ
สารสนเทศ (Users) หรือ ลูกคา (Customers) เปนใหญ่
การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในอดีตมักจะเนนเรื่องทางดานเทคนิค หรือ “Technology” เปนจุด
สาคัญและมุ งไปที่การใหบริการภายในองคกรเท่านั้น แตในปัจจุบันองคกรสมยใหม่นิยมนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) โดยเนนไปที่ “คุณภาพ
ในการใหบริการ” หรือ “Quality of Service” เชน เรื่อง Service Level Agreement (SLA) ในสัญญา
การให้บ ริก ารเทคโนโลยีดิจ ิท ัล เปนตน “ITSM” เปนหลัก การที ่เ นนเรื่อ งของ “กระบวนการ” หรือ
“Process-focused” ซึ่งมุ งเน้นในการพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสามารถใชรวม
กับหลักการ Best Practice อื่น ๆ ยกตัวอย่างเชน การนาหลักการ TQM , Six Sigma, CMMI หรือ Business
Process Improvement (BPI) มาใช้ ร่ ว มกั บ ITSM เป นต น โดยแนวความคิ ด ITSM ไม เน้ น เรื่ อ ง
“Technology” หรือ “Product” แตอย่างใดแต่จะเน้นเรื่องกระบวนการในการให้บริการแก่ผู้ใช้และลูกค้าเป
นหลัก และ ITSM ยังสนับสนุนหลักการ “IT Governance” หรือ “GRC” (Governance , Risk Management
and Compliance) อีกด้วย
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บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ในขณะที่ ITIL เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ ๘๐ ในประเทศอังกฤษ
จนกระทั่งเป็นที่นิยมนามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางของ ITIL นั้นสามารถนามาปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรในทุกระดับ ITIL เป็น “กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในรูป
ของหนังสือหรือคู่มือที่อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นตามไปข้อกาหนด” เป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติการจัดการบริการ
เทคโนโลยีดิ จิทั ล ถือ เป็ น แบบแผนการปฏิ บัติที่ ดีสุ ด (Best practice) ที่ ไ ด้ รับ การยอมรับ เป็น มาตรฐาน
Service Managementและเป็นกรอบมาตรฐานที่ควรนามาใช้เป็นแนวทาง
ความหมายของ “ITIL” และ “ITSM” นั้นมีความใกลเคียงกันมากแตไมเหมือนกัน กลาวคือ ITIL
เปนองคความรูที่ประกอบดวยตาราหลายเล่ม สาหรับ ITIL V2 มีตาราทั้งหมด ๙ เล่ม และ ITIL V3 มีทั้งหมด
๕ เล่ ม แต ITSM เปน“หลัก การ” หรื อ “Concept” ที่ ก ลาวถึ ง กระบวนการบริ หารจั ดการงานบริ การการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่ง การนา ITIL มาใชรวมกับ หลัก การ ITSM ก็เ ปนวิธีก ารที่นิยมกันในปจจุบัน โดย ITIL
จะเนนที่ “What” วาควรทาอะไร แต่ ITSM จะเนนที่ “How” คือการทาอยางไรให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ปรั บ เข้ า กั บ ธุ ร กิ จ (Align with Business) โดย “ITIL” และ “ITSM” ควรตองน ามาใชรวมกั น จึ ง จะเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด
มาตรฐาน ISO/IEC 20000 มีการประกาศใช้ในปี ๒๐๐๕ ซึ่งทาง ISO ได้พัฒนาขึ้นมาจากมาตรฐาน
BS 15000:2000 ซึ่งพัฒนาขึ้นในประเทศอังกฤษ โดยประกาศใช้ในปี ๒๐๐๐ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในปี ๒๐๐๕ ประกาศเป็นมาตรฐาน ISO/IEC 20000:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการบริการด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ISO/IEC 20000:2011
ในช่วงปี ค.ศ 1992 – 1998 CCTA (The Central Computer and Telecommunication Agency) ได้
ประกาศ ITIL Version 1 เป็ น ต ารากว่ า ๓๐ เล่ ม และในปี ค .ศ. ๒๐๐๐ ได้ ป ระกาศ ITIL Version 2
ประกอบด้วยตาราหลักทั้งหมด ๑๐ เล่ม เล่มแรกคือ “Introduction to ITIL” เล่ม ๒ และ เล่ม ๓ ถือเป็น ๒
เล่ม หลัก ของ ITIL V2 ที่ เ รียกว่า “Service Management” ประกอบไปด้วย ๒ หัวข้อหลัก คือ “Service
Support” และในส่วน “Service Delivery” ประกอบไปด้วยกระบวนการบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล ๑๑ กระบวนการ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ได้ประกาศ ITIL Version 3 และในปี ค.ศ.๒๐๑๑ ได้ประกาศ ITIL
Foundation 2011 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ปัจจุบัน พัฒนาการของมาตรฐานแสดงในภาพ ๔.๓-๑

ภาพ ๗.๓-๑ พัฒนาการของมาตรฐาน
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บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ISO/IEC 20000 จะแบ่งกระบวนการออกเป็น ๕ เล่ม (Part) ประกอบด้วย
- ISO 20000-1 ข้อกาหนดระบบบริหารการบริการ (Service Management System
Requirements)
- ISO 20000-2 แนวปฏิบัติของการประยุก ต์ใช้ร ะบบบริห ารการบริก าร (Guidance
on the Application of Service Management System)
- ISO 20000-3 แนวปฏิบัติการกาหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC
2 0 0 0 0 - 1 ( Guidance on Scope Definition and Applicability of ISO/IEC
20000-1)
- ISO 20000-4 แบบจาลองการอ้างอิงกระบวนการ (Process Reference Model)
- ISO 20000-5 ตัวอย่างของแผนการนาไปใช้งานสาหรับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1
(Exemplar Implementation Plan for ISO/IEC 20000-1)
ทั้งนี้ การดาเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะขับเคลื่อนผ่านแนวทาง
ของ PDCA หรือ Plan (การวางแผน) Do (การนาไปปฏิบัติ) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุง)
(ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- การวางแผน (Plan) จะเป็นการจัดสร้าง การทาเป็นเอกสาร และการจัดทาข้อตกลงของ
ร ะ บ บบ ริ ห าร การบริ ก าร ( Service Management System : SMS) ซึ่ ง SMS จะ
ประกอบด้วยนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และกระบวนการ เพื่อตอบสนองต่อข้อ
กาหนดการบริการ (Service Requirements)
- การนาไปปฏิบ ัติ (Do) จะเป็น การนาระบบบริห ารการบริก ารไปปฏิบ ัติ และการ
ปฏิบ ัติก ารของ SMS ส าหรับ การออกแบบ การส่ง ผ่า น (Transition) การส่ง มอบ
(Delivery) และการปรับปรุงการบริการ
- การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการเฝ้าติดตาม การวัด และการทบทวน SMS และการ
บริการต่าง ๆ เทียบกับ นโยบาย วัตถุป ระสงค์ แผนงาน และข้อกาหนดการบริการ
รวมถึงการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
- การปรับ ปรุง (Act) จะเป็นการดาเนินการปรับปรุงสมรรถนะของระบบบริห ารการ
บริการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๓-๒ แนวทางของ PDCA
ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะประกอบด้วยข้อกาหนดต่าง ๆ ที่ ร ะบุถึง สิ่ง ที่ผู้ให้บริก ารจะต้อง
ดาเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดของการบริการตามที่ ได้ตกลงไว้ กั บ
ลูกค้า โดยจะประกอบด้วย
๑) ข้อกาหนดทั่วไป
ในส่ว นของข้อ กาหนดทั่ว ไปของระบบบริห ารการบริก าร จะประกอบด้ว ยกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management Process) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญสาหรับกระบวนการ
ด้านการบริการ (Service Process) อื่น ๆ ประกอบด้วย
- ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
- การกากับดูแลกระบวนการที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ
- การจัดการเอกสาร
- การจัดการทรัพยากร
- การจัดทาและการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ
๒) ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย
- ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร
- นโยบายการบริหารการบริการ
- การกาหนดอานาจหน้าที่
- ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร
- การกาหนดผู้แทนฝ่ายบริหาร
๓) การกากับดูแลกระบวนการที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ
ผู้ให้บริการจะต้องมีการระบุถึงกระบวนการทั้งหมด หรือบางส่วนที่ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น กลุ่ม ภายในองค์ก ร ลูก ค้า หรือ ผู้ส ่ง มอบ ทั ้ง นี้ผู้ใ ห้บ ริก าร จะต้อ งมีก ารก ากับ ดูแ ลกระบวนการที่
ดาเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ
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บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๔) การจัดการเอกสาร
ผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดทา และดูแลเอกสาร รวมถึงบันทึกต่าง ๆ ของระบบบริหารการบริการ
เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความมีประสิทธิผลของการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุม โดยเอกสารต่าง ๆ
๕) การจัดการทรัพยากร
ผู้ให้บริการจะต้องพิจารณา และจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ (บุคลากร เทคนิค สารสนเทศ
และการเงิน) ที่จาเป็นสาหรับการจัดทา การนาไปใช้งาน และการดูแลระบบบริหารการบริการ และการบริการ
รวมถึงการปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความพึงพอใจลูกค้าโดยการส่ง
มอบการบริการที่ตอบสนองต่อข้อกาหนดของการบริการ
๖) การจัดทา และการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ (SMS)
ในส่วนของการจัดทา และการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ จะประกอบด้วยขั้นตอนของการ
จัดทา การนาไปใช้งาน การเฝ้าติดตามและทบทวน และการดูแลรักษา ปรับปรุง ตามแนวทางของ PDCA
(Plan/Do/Check/Act)
ก่อนเริ่มต้นของการจัดทาระบบบริหารการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องมีการกาหนดขอบเขต (Scope)
ที่ ชัดเจนของระบบไว้ในแผนการบริห ารการบริก าร (Service Management Plan) ทั้ ง นี้ ขอบเขตจะถูก
กาหนดขึ้นโดยชื่อของหน่วยงานในองค์กรที่ให้บริการ และลักษณะของการบริการที่ส่งมอบ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการบริการ ที่จะนามาพิจารณา จะประกอบด้วยสถานที่ทางภูมิศาสตร์ของผูใ้ ห้บริการ ลูกค้า และ
สถานที่ของลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีที่นามาใช้ในการให้บริการ
๑) การวางแผน
ผู้ให้บ ริก าร จะต้อ งมี ก ารจัดท า การนาไปใช้ง าน และการดูแ ลแผนการบริห ารการบริ ก าร
(Service Management Plan) โดยการวางแผนจะต้องคานึงถึงนโยบายการบริหารการบริการ ข้อกาหนดของ
การบริการ และข้อกาหนดต่าง ๆ ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000
๒) การนาไปใช้ และการปฏิบัติการ
ผู้ให้บริการ จะต้องมีการนาไปใช้ และการปฏิบัติการสาหรับการออกแบบ การส่งผ่าน การส่ง
มอบ และการปรับปรุงการบริการ ให้สอดคล้องตามแผนการบริหารการบริการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
๓) การเฝ้าติดตามและการทบทวน
ผู้ให้บริการจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการเฝ้าติดตามและการวัดระบบบริหารการบริการ
และการบริการ วิธีการดังกล่าว จะรวมไปถึงการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยการ
ตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จะเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถของระบบบริหาร
การบริการ และการบริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ และตอบสนองต่อข้อกาหนดของการบริการ
๔) การตรวจประเมิน
ผู้ให้บริการ จะต้อ งดาเนินการตรวจประเมินระบบตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ เพื่อพิจารณาว่า
ระบบบริหารการบริการ สอดคล้องตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ข้อกาหนดของการบริการ
และข้อกาหนดของระบบบริหารการบริการที่กาหนดขึ้นโดยผู้ให้บริการ
๕) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ผู้บ ริหารระดับสูงจะต้องทาการทบทวนระบบบริหารการบริการ และการบริการต่าง ๆ ตาม
ช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ เพื่ อ ให้มั่นใจได้ถึงความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทบทวนนี้ จะรวมไปถึงการประเมินถึงโอกาสในการปรับปรุง และความจาเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบ รวมถึง
นโยบาย และวัตถุประสงค์สาหรับการบริหารการบริการ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๓๙

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๖) การดูแลรักษาและปรับปรุง
ผู้ให้บริการ จะต้องมีการกาหนดนโยบายการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ และการบริการ
อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมไปถึงเกณฑ์สาหรับการประเมินเพื่อโอกาสในการปรับปรุง
ด้วย ทั้ ง นี้ จะต้อ งมี ก ารจัดท าเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติง าน รวมถึง การก าหนดอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการระบุ การจัดทาเอกสาร การประเมิน การอนุมัติ การจัดลาดับความสาคัญ การ
จัดการ การวัด และการรายงานถึงการปรับปรุง ทั้งนี้ โอกาสในการปรับปรุง รวมไปถึงการปฏิ บัติการแก้ไข
และการปฏิบัติการป้องกันจะต้องมีการจัดทาเป็นเอกสารไว้ด้วย
๗) การออกแบบ และการส่งผ่านการบริการใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง
สาหรับการบริการใหม่ หรือการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการจะต้องมีการดาเนินการ
กั บ ผลกระทบที่ ส าคัญ ที่ อ าจจะเกิ ดขึ้นกั บ บริก าร หรือกั บ ลูก ค้า โดยการประเมิ น การอนุมั ติ การจัดท า
ตารางเวลาดาเนินการ และการทบทวนสาหรับการบริการใหม่ ๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องได้รับการ
ควบคุ ม โดยกระบวนการจั ด การการเปลี่ย นแปลง (Change Management Process) โดยรายการของ
องค์ประกอบของระบบ (Configuration item: CI) ที่ได้รับผลกระทบจากการบริการใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงนี้
จะต้องได้รับ การควบคุมโดยกระบวนการจัดการองค์ป ระกอบของระบบ (Configuration Management
Process) ด้วย
ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องมีการทบทวนผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน และการออกแบบ จากการ
บริการใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับข้อกาหนดของการบริการตามที่ ได้ตกลงไว้ รวมถึงข้อกาหนดอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีการดาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา และการส่งผ่านการบริการใหม่
หรือการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
กระบวนการของระบบบริหารการบริการ (ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๓) ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ
หลัก ดังนี้
- การส่งมอบการบริการ
- การควบคุม
- การแก้ไขปัญหา
- การสร้างความสัมพันธ์

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๐

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๓-๓ องค์ประกอบของกระบวนการ ITSM
มาตรฐาน ITIL Foundation 2011 มีองค์ประกอบของมาตรฐาน ITIL (ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๔)
๕ ส่วนหลักดังนี้
๑) กลยุท ธ์ก ารบริก าร (Service Strategy) เน้น ที ่ว ิธ ีก ารพิส ูจ น์ ทราบถึง โอกาสใน
การพัฒ นาระบบการให้บ ริก ารแก่ตลาดธุร กิจ เพื่อให้ส อดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บ ริก ารไอทีใ น
องค์ก ร และลูก ค้า ที่เ ข้ารับ บริก ารนอกองค์ก ร จุดประสงค์เ พื่อให้เกิดผลลัพธ์ของวิธีก ารบริก ารที่ดีที่สุด
รวมทั้ง การออกแบบวิธีก ารนาเอาระบบให้บ ริก ารที่มีป ระสิท ธิภาพไปใช้ ตลอดจนการดูแลรัก ษา และ
การปรับ ปรุง แก้ไขกระบวนการบริก ารทีต่อเนื่อง กุญ แจหลัก ของกลยุท ธ์ก ารบริก าร ได้แ ก่ การจัดการ
การเงิน (Financial Management) และการบริหารการลงทุนบริการ (Service Portfolio Management)
๒) บริก ารออกแบบ (Service Design) เน้น การออกแบบกิจ กรรมที ่จ ะเกิด ขึ ้น ใน
กระบวนการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ และวิธีการบริหารจัดการระบบบริการ โดยมีกุญแจหลัก
อยู่ที่ก ารจัดการสภาพพร้อ มใช้ง าน หรือ ความพร้อมที่จ ะให้บ ริก าร การจัดการขีดความสามารถในการ
ให้บ ริก ารอย่า งรวดเร็ว และมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั ้ง การบริห ารระบบรัก ษาความปลอดภัย ( Security
Management) และความสามารถในการให้บริการทีต่อเนื่อง (Continuity Management)
๓) การเปลี่ยนบริการ (Service Transition) เน้นที่การดาเนินการ เพื่อให้ ได้ผ ลลัพธ์ของ
การบริก ารทีดีที่สุดรวมทั้ง การคิดค้นวิธีก ารบริการใหม่ ๆ ขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงวิธีก ารบริการที่มีอยู่
แล้ว โดยมีข้อมูลบางส่วนคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ และการดาเนินงานบริการ (Service Operation)
กุญ แจสาคัญของการเปลี่ยนบริการ ได้แก่ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการโครงแบบ การจัดการ
รีลีส และการจัดการบริการความรู้ (Service Knowledge Management)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๔) การดาเนินงานบริการ (Service Operation) เน้นหนักไปทางด้านกิจกรรมที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ในการดูแลรักษาหน้าที่การทางานหรือบริการ ที่เป็นไปตามข้อตกลง
ระดับ บริก ารที่มีต่อลูกค้า กุญ แจหลักของการดาเนินงานบริก าร ได้แก่ การจัดการอินซิเด้นท์ การจัดการ
ปัญ หา (Incident Management) และการร้อ งขอการทาให้ส าเร็จ (Request Fulfillment) รวมทั ้ง
การจัดการตามสถานการณ์ (Event Management)
๕) การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) เน้นที่
ขีด ความสามารถ ที ่จ ะท าให้เ กิด ขีด ความสามารถในการปรับ ปรุง การให้บ ริก ารทีม ีค ุณ ภาพอยู่แ ล้ว
ให้ม ีค วามต่อ เนื ่อ ง โดยมีก ุญ แจหลัก อยู ่ที ่ก ารจัด การระดับ การบริก าร บริก ารรายงานผล ( Service
Reporting) และบริการตรวจวัด (Service Measurement)

ภาพ ๗.๓-๔ องค์ประกอบของมาตรฐาน ITIL
องค์กรควรมีการดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบริหารการบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล (ISO20000) และ ITIL เพื่อให้การการบริหารการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๔ ข้อ เสนอแนะการบริหารจัด การความมั่น คงปลอดภัของสารสนเทศ (Information
Security Management)
ในส่ ว นนี้ จะอธิ บ ายถึ ง การน ามาตรฐานการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย มาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
ระบบสารสนเทศในองค์กรเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้น มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ
ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems –Requirements) ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในการนาไปใช้บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์ก รทั้งในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย
ปัจ จุบัน การนาคอมพิวเตอร์ม าใช้ในการดาเนิน ธุร กิจ อย่างแพร่ห ลาย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เ น็ต
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ
เช่นเดียวกัน สินทรัพย์ในความหมายของสารสนเทศเป็นได้ทั้ง Hardware, Software, Application สิ่งพิมพ์
เอกสาร สื่ออิ เ ล็กทรอนิก ส์ รวมไปถึงตัวบุคคล สินทรัพย์เ หล่านี้มีความสาคัญที่องค์ก รต้องป้องกัน เพราะ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาและจุดอ่อนหลากหลายรูปแบบที่ ทา
ให้สารสนเทศนั้นเสียหาย มาตรฐานและหลักปฏิบัติในการปกป้องและควบคุมข้อมูล ก็คือมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย ISO 27001 เพื่ อ สร้างความมั่นใจว่าข้อมูล และสารสนเทศข้อมู ลความลับยังถูก เก็ บรักษา
อยู่ครบถ้วนปลอดภัย และใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดในธุรกิจทุกประเภท
ISO 27001 เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่สาคัญเพื่อให้ธุรกิจดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง กาหนดขึ้น
โดยองค์ ก รที่ มี ชื่ อ เสี ย งและน่ า เชื่ อ ถื อ ระหว่ า งประเทศ คื อ ISO (The International Organization for
Standardization) แ ล ะ IEC (The International Electrotechnical Commission) ม า ต ร ฐ า น นี้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร และใช้เป็น
มาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอย่าง
แพร่หลาย
ISO 27001 ได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ
๗.๑.๒) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ ประกอบดวยการรักษาคุณคาพื้นฐาน ๓ ประการ
นิยมเรียกสั้น ๆ วา C I A
๑) Confidentiality การรัก ษาความลับของข้อมูล ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจกระทาได้
หลากหลายวิธีด้วยกั น ไม่ ว่าจะเป็น การก าหนดสิท ธิ์ก ารเข้า ถึง ข้อมู ล เนื่องจากข้อมู ล
มีความสาคัญและไม่สามารถเปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน
๒) Integrity ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จาเป็นต้องมีการกาหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการเข้ าแก้ไขโดยผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต
๓) Availability ผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลในระบบต่างๆ ของหน่วยงาน ต้องสามารถเข้า
ใช้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดเหตุขัดข้อง ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงาน
ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นหน่วยงานที่มีความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
ได้นั้น ยังจาเป็นต้องอาศัยการดูแลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัย
ของหน่วยงาน ความปลอดภัยตัวบุคคล ความปลอดภัยสถานที่ และสภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในด้านการติดต่อสือ่ สาร รวมไปถึง การดูแลและบารุงรักษาระบบต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
มีการวางแผนการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

นอกจากการรักษาคุณคาพื้นฐาน C I Aแลว ระบบสารสนเทศยังจาเปนตองคานึงถึง การระบุตัวตน
ของผู ที่เขามาใชงานในระบบสารสนเทศ (Identification) ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ นิยมเรียกสั้น ๆ วา
AAA ไดแก การพิ สู จ นตั ว ตน (Authentication) การพิ สู จ นสิ ท ธิ์ (Authorization) บั น ทึ ก การใชระบบ
(Accountability)
๑) การพิสูจนตัวตน (Authentication) หมายถึง การตรวจสอบและการพิสูจนสิทธิของ การขอ
เขาใชระบบของผู ใชบริก ารจากรายชื่อผู มีสิท ธิสาหรับอุป กรณไอที รวมถึง แอพพลิเคชัน
ทั้งหลาย
๒) การพิสูจนสิทธิ์ (Authorization) หมายถึง การตรวจสอบวา บุคคล อุปกรณไอทีหรือ แอพ
พลิเคชัน นั้น ๆ ไดรับอนุญาตใหดาเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือใชทรัพยากรของระบบ
สารสนเทศไดมากนอยเพียงใด
๓) บันทึกการใชระบบ (Accountability) การบันทึกขอมูลการใชงานของผูที่เขามาใชงาน ในระบบ
สารสนเทศ เชน ชื่อผูใชเวลาเขาระบบ สิ่งที่ใชงานระบบ เวลาใชงานรวม เปนตน
ISO 27001 ได้พั ฒ นามาจาก BSI Code of Practice of Security Management ซึ่ง พัฒ นาขึ้นใน
ประเทศอัง กฤษ โดยประกาศใช้ในปี ๑๙๙๒ และมี ก ารพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง ในปี ๑๙๙๕ ประกาศเป็น
มาตรฐาน BS 7799 มาตรฐาน ISO 17799 (BS 7799) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นส่วนสาคัญ
ส่วนหนึ่งในการบริหารหน่วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ ซึ่งหากกล่าวถึงความปลอดภัยของข้อมูลอันจะนาไปสู่ความ
ปลอดภัยในหน่วยงานนั้น ISO 17799 (BS 7799) เป็น แนวทางสาหรับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ ยวข้องในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ดังแสดงในภาพ ๗.๔-๑)

ภาพ ๗.๔-๑ พัฒนาการของมาตรฐาน
มาตรฐาน ISO 17799 หรื อ BS 7799 มาตรฐานด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ หรื อ
ISO 17799 (BS 7799) มีจุดกาเนิดจากการรวบรวมมาตรการพื้นฐาน (Baseline) ที่มีชื่อว่า BS 7799 (British
Standard 7799) ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานทางอุ ต สาหกรรมที่ ห ลายองค์ ก รยึ ด ถือ ร่ว มกั น และถู ก น าไปใช้อย่าง
แพร่ห ลายทั่ วโลก แม้ ก ระทั่ ง องค์ก รที่ ไม่ ได้อยู่ในภาคอุ ตสาหกรรม และได้มี ก ารปรับ ปรุง อย่างต่อเ นื่ อ ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

จนกระทั่ ง ในปี ๒๐๐๐ องค์ก ร BSI (British Standard Institute) จึง ได้ผ ลัก ดันให้ม าตรฐาน BS 7799 ได้
กลายเป็นมาตรฐานสากล ISO 17799 (International Standard Organization ISO 17799)
ในปี ๒๐๐๕ องค์ก ร International Standard Organization ได้ป ระกาศ ISO27001: 2005 หรือ
ISMS ซึ่งเป็น ระบบ Dynamic System ที่มีการประยุกต์หลักการ PDCA Cycle (ดังแสดงในภาพ ๔.๔-๒)
ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ กับทุกธุรกิจ เพื่อให้ระบบข้อมูลขององค์กร มี Confidentiality ให้แน่ใจว่า ข้อมูลต่าง ๆ
สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ ผู้ที่มี สิทธิที่จะเข้าเท่านั้น, มี Integrity ป้องกันให้ข้อมูลมีถูกต้อง และความสมบูรณ์
และ Availability แน่ใจว่าผู้ที่มี สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีความต้องการโดยระบบการ
จัดการ ISMS นั้น จะเป็นระบบการจัดการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ท าให้เกิ ดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรในการลงทุนสาหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิ ภาพ

ภาพ ๗.๔-๒ หลักการ PDCA Cycle
ISO 27001 โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ร่วมกับ ระบบมาตรฐานอื่น ๆ เพื่อเป็นให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน ดังนี้
- ISO 27000 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ศัพท์และนิยาม (Vocabulary and Definitions) ที่ใช้
ในมาตรฐาน นั่นคือ ศัพท์บัญญัติ (Terminology) ทั้งหลายที่ใช้ในมาตรฐานการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Standards- ISMS)
- ISO 27001 คือ มาตรฐานที่จาเป็นของ ISMS ได้แก่ คุณลัก ษณะเฉพาะ (Specification)
ซึ่งองค์กรทั้งหลายจะต้องขอรับ "ใบรับรอง" (Certificate) จากหน่วยงานภายนอก ว่าได้มี
"การปฏิบัติตามข้อกาหนด (Compliance)" เหล่านี้แล้ว อย่างเป็นทางการ
- ISO 27002 เป็นชื่อเรียกใหม่ของ ISO 17799 ซึ่งเดิมเรียกว่า "BS 7799 Part 1" เป็นมาตรฐาน
แสดง หลักปฏิบัติสาหรับ ISM (Code of Practice for Information Security Management)
ที่อธิบายวัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีการควบคุมด้าน IS ทั้งหลายอย่างละเอียด และแสดง
รายการวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Best-practice Security
Controls)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๕

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

- ISO 27003 เป็นแนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐาน (Implementation Guide)
- ISO 27004 เป็นมาตรฐานการวัด ISM เพื่อที่จะช่วยวัดประสิทธิภาพหรือประเมินผล การนา
ISMS ไปใช้
- ISO 27005 เป็นมาตรฐาน "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IS (Information Security
Risk Management)" ซึ่งมาแทนที่มาตรฐานเดิม ได้แก่ "BS 7799 Part 3"
- ISO 27006 เป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับกระบวนการ ออกใบรับรอง (Certification Process)
หรือการลงทะเบียน (Registration Process) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ISMS Certification/
registration bodies)
ISO27001: 2005 เป็นมาตรฐานที่ ดีที่สุด ในการจัดการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
องค์กร ด้วยมาตรฐานนี้องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์และกาหนดทิศทางสาหรับการประเมิน การวัดค่าและการ
ป้องกันการคุกคามจากภายนอก โดยผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงของมาตรฐานได้ ผลประโยชน์หลัก
จากการใช้มาตรฐาน ISO27001:2005
ในปี ๒๐๑๓ องค์กร International Standard Organization ได้ประกาศ ISO27001: 2013 โดยปรับปรุง
จาก ISO27001: 2005 ให้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักขององค์กรและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประกอบด้วย ๒
ส่วนคือ ข้อกาหนดและมาตรการควบคุม
ข้อก าหนดของมาตฐานจะเป็นสิ่ง ที่องค์ก รจะต้องดาเนินการเพื่อ จัดท าระบบบริห ารความมั่ นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้
๑) ความต้องการสาหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Requirements for ISMS)
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ต้องมีการ
กาหนด จัดตั้ง นามาใช้งาน บารุงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยกาหนดจากความต้องการ
และจุดประสงค์ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กระบวนการขององค์กรที่ใช้
ขนาดและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
การจั ด ท าและด าเนิ น การระบบบริห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ (ISMS) สามารถ
ดาเนินการร่วมกับระบบมาตฐานอื่น ๆ เช่น ระบบคุณภาพ (ISO 9001)
๒) บริบทขององค์กร (Context of the organization)
๒.๑) ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the Organization and
Its Context)
 องค์กรต้องกาหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอกที่ผลกระทบจุดกับประสงค์และ
ความสามารถในการบรรลุถึงผลลัพธ์ตามเป้าหมายของระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
๒.๒) ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (Understanding
the needs and expectations of interested parties)
 องค์กรต้องกาหนด
a) องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
b) ความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๖

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

หมายเหตุ ความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงกฎหมาย และ กฎระเบียบ
และภาระผูกพันตามสัญญา
๒.๓) การก าหนดขอบเขตของระบบความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Determining the
scope of the information security management system)
 องค์กรต้องกาหนดขอบเขตและการจัดตั้งขอบเขตของระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อกาหนดขอบเขตองค์กรจะพิจารณา
c) ประเด็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
d) ความต้องการ
e) ความเชื่อมต่อกันและความเกี่ยวข้องระหว่างกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยองค์กรและ
โดยหน่วยงานอื่น
๒.๔) ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system
 องค์ ก รต้ อ งจัด ตั้ ง น ามาใช้ ง าน รั ก ษาไว้ และพั ฒ นาระบบบริห ารความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
๓) ความเป็นผู้นา (Leadership)
๓.๑) ความเป็นผู้นาและความมั่งมั่น (Leadership and commitment)
๓.๑.๑) ผู้บริหารระดับสูงได้ให้คามั่นและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นาต่อระบบความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดย
๓.๑.๑.๑) รั บ รองว่ า นโยบายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ด้ านความมั่ น คงปลอดภัย
สารสนเทศที่กาหนดขึ้นสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
๓.๑.๑.๒) รั บ รองว่า มี ก ารบูร ณาการความต้อ งการของระบบความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ในกระบวนการขององค์กร
๓.๑.๑.๓) รับ รองว่าให้ก ารสนับสนุนทรัพยากรที่ จาเป็นสาหรับระบบความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓.๑.๑.๔) สื่ อ สารความส าคั ญ ของประสิ ท ธิ ภ าพของระบบความมั่ น คง
ปลอดภัยสารสนเทศและสอดคล้องกับความต้องการระบบความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๓.๑.๑.๕) ให้ทิศทางและสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้ระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ
๓.๑.๑.๖) ส่งเสริมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๑.๗) สนับสนุนอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเป็นผู้นาตามความรับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๗

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๓.๑.๒) นโยบาย (Policy)
๓.๑.๒.๑) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สูง จะก าหนดนโยบายระบบบริห ารความมั่ นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
b) ครอบคลุ ม ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องความมั่ น คงปลอด ภั ย
สารสนเทศหรือเตรียมกรอบสาหรับจัดตั้ง วัตถุประสงค์ด้ าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
c) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการบรรลุถึงความต้องการเกีย่ วกับ
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
d) ครอบคลุม ถึง ความมุ่ ง มั่ นในการพัฒ นาระบบบริห ารความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
๓.๑.๒.๒) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะต้อง
a) มีการจัดทาเป็นข้อมูลเอกสาร
b) มีการสื่อสารภายในองค์กร
c) มีให้ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
๓.๒) บทบาทหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบและการมอบอ านาจ ( Organizational Roles
Responsibilities and Authorities)
๓.๒.๑) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมั่นใจว่าความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ถูกมอบหมายและสื่อสารอย่างครบถ้วน
๓.๒.๒) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมองหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่โดย
๓.๒.๒.๑) ต้องมั่นใจว่าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้อง
กับความต้องการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
๓.๒.๒.๒) มีการรายงานประสิทธิภาพของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศต่อผู้บริหารระดับสูง
หมายเหตุ: ผู้ บ ริหารระดับสูงอาจมอบหมายความรับผิดชอบและอานาจหน้าที่ในการ
รายงานประสิทธิภาพของระบบบริหารความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศให้
บุคลากรภายในองค์กร
๔) การวางแผน (Planning)
๔.๑) ขั้นตอนในการระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to Address Risks and Opportunities)
๔.๑.๑) บททั่วไป
๔.๑.๑.๑) เมื่อวางแผนสาหรับระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศองค์กร
จะต้องพิจารณาประเด็นที่อ้างถึงใน ๑.๒ และความต้องการที่อ้างถึง
ใน ๑.๒ และกาหนดความเสี่ยงและโอกาสที่ต้องจัดการเพื่อ
a) ให้ มั่ น ใจว่ า ระบบบริห ารความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศ
สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
b) ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ปรารถนา
c) บรรลุผลของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
d) องค์กรจะต้องวางแผนดังนี้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๘

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

e) ขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และวิธีการ
f) บูร ณาการและการนากระบวนการของระบบบริหารความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาใช้งาน
g) ประเมินความมีประสิทธิผลของการดาเนินการ
๔.๑.๑.๒) การระบุความเสี่ยงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
a) จัดตั้ง และบารุง รัก ษาเกณฑ์ก ารประเมินความเสี่ยงของกา
รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งรวมถึง
 เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง
 เกณฑ์สาหรับการประเมินความเสียง
b) เพื่อ ให้มั ่น ใจว่า กระบวนการประเมิน ความเสี่ย งสามารถ
ท าซ้ าได้ โดยได้ผ ลลัพ ธ์แ บบเดิม และผลลัพ ธ์ส ามารถ
เปรียบเทียบได้
c) การระบุ ค วามเสี่ ย งของการรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย
สารสนเทศ
 ประยุก ต์ใ ช้ก ระบวนการประเมิน ความเสี่ย งเพื่อ ระบุ
ควา ม เ สี ่ย งที ่เ กี ่ย วกับ กา รท า ใ ห้ส ูญ เสีย ความลับ
(Confidential) ความถูก ต้อ งสมบูร ณ์ (Integrity) และ
ความพร้อมใช้ (Availability)
 ระบุเจ้าของความเสี่ยง
d) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของความปลอดภัยข้อมูล
 ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้นจาก
ความเสี่ยงที่ ระบุไว้ใน ๔.๑.๑.๒c และ
 ประเมินความเป็นไปได้ที่เป็นจริงของการเกิดความเสี่ยง
ที่ระบุใน ๔.๑.๑.๒c
e) ประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยข้อมูล
 เปรียบเทียบผลของการวิเ คราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์
การประเมินความเสี่ยงที่กาหนดไว้ใน ๔.๑.๑.๒a
 จัดลาดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยง
 อ ง ค์ก ร ม ีก า ร เ ก ็บ รัก ษ า เ อ ก ส า ร ข้อ ม ูล เ กี ่ย วก บั
กระบวนการประเมิน ความเสี ่ย งของความมั ่น คง
ปลอดภัยสารสนเทศ
๔.๑.๑.๓) การจัดการความเสี่ยง
องค์กรมีการกาหนดและประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง
a) เลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามผลของ
การประเมินความเสี่ยง
b) ก าหนดมาตรการทั้ งหมดที่ จ าเป็ นในการนาแนวทางในการ
จัดการความเสี่ยงมาใช้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๔๙

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

หมายเหตุ องค์กรสามารถออกแบบมาตรการที่ต้องการหรือระบุ
จากหลายแหล่ง
c) เปรียบเทียบมาตรการที่ ระบุใน ๔.๑.๑.๓b กั บมาตรการของ
มาตรฐาน Annex A และตรวจสอบว่าไม่มีมาตรการที่จาเป็นถูก
ละเว้น
d) จั ด ท า ค า ป ร ะ ก า ศก า ร น า ไป ใ ช้ ง า น ( Statement of
Applicability - SOA) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยมาตรการที่ จ าเป็ น
(ตามที่ ระบุใน ๔.๑.๑.๒b และc) และการให้เหตุผลส าหรั บ
มาตรการที่ใช้และมาตรการที่ละเว้นจาก Annex A
e) ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงของความมั่ นคงปลอดภั ย
สารสนเทศ และ
f) กาหนดเจ้าของความเสี่ยงและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
และยอมรับความเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลือ
g) องค์กรมีการเก็บรักษาข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับขั้นตอน
การจัดการความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๔.๒) วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
(Information security objectives and planning to achieve them) องค์ ก รจะจั ด ตั้ ง
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในฟังก์ชั่นและระดับที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๑) วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะต้อง
๔.๒.๑.๑) สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๔.๒.๑.๒) สามารถวัดผลได้ (หากปฏิบัติได้)
๔.๒.๑.๓) คานึงถึงความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผล
จากการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
๔.๒.๑.๔) มีการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๔.๒.๑.๕) มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
๔.๒.๑.๖) องค์กรมีการเก็บรักษาข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๕) การสนับสนุน (Support)
๕.๑) ทรัพยากร (Resources)
องค์ก รมี ก ารระบุและเตรียมทรัพยากรที่ จ าเป็นในการจัดตั้ง ระบบบริห าความมั่ นคง
ปลอดภัย นามาใช้งาน บารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕.๒) ความสามารถ (Competence) องค์กรดาเนินการดังนี้
๕.๒.๑) ระบุความสามารถของบุคลากรที่จาเป็นในการปฏิบัติงานภายในมาตรการที่มี
ผลกับประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๕.๒.๒) ทาให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถพื้นฐานที่เหมาะสมด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรมและประสบการณ์
๕.๒.๓) ดาเนินการให้ได้รับความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ประสิทธิภาพของการดาเนินการตามคววามเหมาะสม
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๐

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๕.๒.๔) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานของความสามารถนั้นๆ
หมายเหตุ ตัวอย่างการดาเนินการที่เหมาะสม เช่นวางแผนการฝึกอบรม การให้คาปรึกษา
หรือมอบหมายงานให้บุคลากรที่มีอยู่หรือว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถนั้น ๆ
๕.๓) ความตระหนัก (Awareness)
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตการขององค์กรจะต้องตระหนักถึง
๕.๓.๑) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๕.๓.๒) บุ ค ลากรให้ ก ารสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ ร ะบบบริ ห ารความมั่ น คงปลอดภั ย มี
ประสิทธิภาพ รวมถึง ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้
๕.๓.๓) การดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
๕.๔) การติดต่อสื่อสาร (Communication)
องค์กรระบุความจาเป็นของทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกรับระบบความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยคลอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
๕.๔.๑) สิ่งที่จะสื่อสาร
๕.๔.๒) เวลาที่จะสื่อสาร
๕.๔.๓) ผู้ที่จะสื่อสาร
๕.๔.๔) ผู้ที่รับหน้าที่ผู้สื่อสาร
๕.๔.๕) กระบวนการที่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๕.๕) เอกสารหลักฐาน (Documented information)
๕.๕.๑) บททั่วไป
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรจะครอบคลุมถึง
๕.๕.๑.๑) ข้อมูลเอกสารที่ต้องการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001
๕.๕.๑.๒) ข้อมูลเอกสารที่ระบุโดยองค์กรว่ามีความจาเป็นต่อ ประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๕.๕.๒) การจัดทาและปรับปรุง
เมื่อมีการจัดทาและปรับปรุงข้อมูลเอกสารองค์กรจะต้องมั่นใจว่า
๕.๕.๒.๑) มีการระบุและคาอธิบาย (เช่น หัวเรื่อง วันที่ ผู้จัดทาหรือหมายเลข
อ้างอิง)
๕.๕.๒.๒) จัดรูปแบบ (เช่น ภาษา ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น กราฟฟิก) และสื่อ เช่น
กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์)
๕.๕.๒.๓) มีการทบทวนและอนุมัติตามเหมาะสม
๕.๕.๓) การควบคุมเอกสาร
ข้อมูลเอกสารที่จาเป็นสาหรับ ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมี
การควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่า
๕.๕.๔) พร้อมใช้และเหมาะสมสาหรับการใช้งานในสถานที่และเมื่อจาเป็น
๕.๕.๕) มีการป้องกันอย่างพอเพียง (เช่น จากการเปิดเผยความลับ การใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม หรือขาดความสมบูรณ์)
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๑

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ในการควบคุมเอกสาร องค์กรจะระบุกิจกรรมดังต่อไปนี้
๕.๕.๖) การแจกจ่าย การเข้าถึง การแก้ไข และการใช้งาน
๕.๕.๗) การจัดเก็บและการป้องกัน รวมถึงการดารงไว้ซึ่งความชัดเจน
๕.๕.๘) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น การควบคุมเวอร์ชั่น)
๕.๕.๙) การเก็บรักษาและการทาลาย
เอกสารที่ม าจากภายนอก มี ก ารกาหนดตามความจาเป็นสาหรับการวางแผนและการ
ปฏิบัติง านส าหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จะต้องมี ก ารระบุและควบคุม ตามความ
เหมาะสมการเข้าถึงหมายถึงการตัดสินใจในการให้สิทธิในการดูเอกสารเท่านั้น หรือการให้สิทธิและอานาจใน
การดูแลแก้ไขเอกสาร
๖) การดาเนินการ (Operation)
๖.๑) การวางแผนและควบคุมการดาเนินการ (Operational planning and control)
องค์กรจะต้องวางแผน จัดทา และควบคุมกระบวนการที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ องค์กรจะต้องมีแผนการ
จัดทาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่กาหนดในข้อ ๔.๒
องค์กรจะเก็บเอกสารข้อมูลให้เป็นความตามขอบเขตที่จาเป็นเพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หนว่ยงานจะต้องควบคุมการปรับ แผนและทบทวนผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เจตนา เพื่อจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ตามความจาเป็น องค์กรต้อง
มั่นใจว่ากระบวนการจ้างหน่วยงานอื่นดาเนินการจะมีการกาหนดและควบคุม
๖.๒) การประเมินความเสี่ยง (Information security risk assessment)
องค์กรจะต้องจัดทาการประเมินความเสีย่ งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามที่ได้
วางแผนไว้หรือ เมื่อ มีการเปลี่ยนแปลที่สาคัญหรือเกิดขึ้นโดยคานึง ถึง เกรณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ
๔.๑.๑.๒) องค์กรจะต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัย
๖.๓) การจัดการความเสี่ยง (Information security risk treatment)
องค์กรจะต้องนาแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาใช้งาน
องค์กรจะต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของผลการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย
๗) การประเมินผลการดาเนินการ (Performance evaluation)
๗.๑) การเฝ้ าระวั ง การวั ดผล การวิ เคราะห์และประเมิ นผล (Monitoring, measurement,
analysis and evaluation)
องค์ ก รจะต้ อ งประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศและ
ประสิทธิภาพของระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
องค์กรจะต้องกาหนด
๗.๑.๑) ความจาเป็นในการเฝ้าระวัง และวัดผล รวมถึงกระบวนการและมาตรการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
๗.๑.๒) วิธีการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมิน ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผล
ที่ถูกต้อง
หมายเหตุ วิธีการที่เลือกจะต้องได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบและทาซ้าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๒

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๑.๓) ช่วงเวลาในการเฝ้าระวังและวัดผล
๗.๑.๔) ผู้เฝ้าระวังและวัดผล
๗.๑.๕) เมื่อผลจาการเฝ้าระวังและวัดผลแล้วจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผล
๗.๑.๖) ผู้ที่วิเคราะห์และประเมินผล
องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลการเฝ้าระวังและวัดผลไว้เป็นหลักฐาน
๗.๒) การตรวจสอบภายใน (Internal audit)
องค์กรจะดาเนินการตรวจติดตามภายในตามรอบระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อเตรียมข้อมูล
ของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ดังนี้
๗.๒.๑) เพื่อให้สอดคล้องกับ
๗.๒.๑.๑) ความต้องการด้านระบบบริห ารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขององค์กร
๗.๒.๑.๒) ข้อกาหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 27001
๗.๒.๒) มีการนามาใช้งานและบารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรจะ
๗.๒.๓) วางแผน จัดตั้ง นามาใช้ง านและบ ารุง รัก ษาแผนการตรวจติดตาม รวมถึง
ความถี่ วิ ธี ก าร ความรั บ ผิด ชอบ ความต้ อ งการของแผนและการรายงาน
แผนการตรวจติดตามที่จะพิจารณาถึงความสาคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และผลจากการตรวจติดตามครั้งก่อน
๗.๒.๔) กาหนดเกณฑ์และขอบเขตการตรวจติดตาม
๗.๒.๕) เลือกผู้ตรวจติดตามและตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และความยุติธรรมของกระบวนการตรวจติดตาม
๗.๒.๖) ทาให้มั่นใจว่าผลของการตรวจผิดตามได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
๗.๒.๗) การเก็บรักษาข้อมูลเอกสารแผนการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตามไว้
เป็นหลักฐาน
๗.๓) การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review)
ผู้บ ริห ารระดับ สูง ต้องทบทวนระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้เพื่อให้มีการดาเนินการที่เหมาะสมพอเพียงและสัมฤทธิผล
การทบทวนของฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาดังนี้
๗.๓.๑) สถานะของดาเนินการทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งก่อน
๗.๓.๒) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ
๗.๓.๓) ข้ อ เสอนแนะเพื่ อ ด าเนนิก ารด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศรวมถึง
แนวโน้ม ดังต่อไปนี้
๗.๓.๓.๑) การไม่เป็นไปตามข้อกาหนด (Nonconformities) และการแก้ไข
(Corrective Action)
๗.๓.๓.๒) ผลการเฝ้าระวังและวัดผล
๗.๓.๓.๓) ผลการตรวจติดตาม
๗.๓.๓.๔) การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๓

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

๗.๓.๔) ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗.๓.๕) ผลจากการประเมินความเสี่ยงและสถานะของแผนการจัดการความเสี่ยง
๗.๓.๖) โอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ของการทบทวนของฝ่ายบริหารจะรวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการ
พั ฒ นาอย่างต่อเนื่อ งและความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารความมั่ นคงปลอดภัย
สารสนเทศ องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลการทบทวนของฝ่ายบริหารไว้เป็นหลักฐาน
๘) การปฏิบัติการแก้ไข (Improvement)
๘.๑) ความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก าหนดและการปฏิ บั ติ ก ารแก้ ไ ข ( Nonconformity and
corrective action)
เมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดองค์กรจะต้อง
๘.๑.๑) ดาเนินการกับความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดอย่างเหมาะสม
๘.๑.๑.๑) ดาเนินการเพื่อควบคุมและแก้ไข
๘.๑.๑.๒) ดาเนินการกับผลลัพธ์
๘.๑.๒) ประเมินการดาเนินการกาจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดเพื่อ
ไม่ให้เกิดซ้าหรือเกิดที่อื่นอีก
๘.๑.๒.๑) ทบทวนความไม่สอดคล้อง
๘.๑.๒.๒) ระบุสาเหตุของความไม่สอดคล้อง
๘.๑.๒.๓) ระบุหากเกิดความไม่สอดคล้องคล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะ
เกิดขึ้นได้
๘.๑.๓) ดาเนินการตามความจาเป็น
๘.๑.๔) ทบทวนประสิทธิผลของการแก้ไข
๘.๑.๕) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย หากจาเป็น
๘.๑.๖) การปฏิบัติการแก้ไขจะต้องเหมาะสมกับผลของความไม่สอดคล้องที่พบ
๘.๑.๗) องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เป็นหลักฐาน
๘.๑.๘) ลักษณะของความไม่สอดคล้องและการดาเนินการในภายหลัง
๘.๑.๙) ผลการของปฏิบัติการแก้ไข
๘.๒) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)
องค์ ก รจะต้ อ งคงไว้ ซึ่ง การปรับ ปรุง อย่า งต่ อเนื่ อง เพื่ อ ความเหมาะสมพอเพียงและ
สัมฤทธิผลของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
มาตรการควบคุม ของมาตฐานจะเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน
องค์กร ซึ่ง ๑๔ มาตรการ (ดังแสดงในภาพ ๗.๔-๓) ดังต่อไปนี้

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๔

บทที่ ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก.

ภาพ ๗.๔-๓ มาตรการควบคุม
A5 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Security Policy)
A6 โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organizational of Information Security)
A7 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security)
A8 การจัดหมวดหมู่และการควบคุมสินทรัพย์ขององค์กร (Asset Management)
A9 การควบคุมการเข้าถึง (Access Control)
A10 การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography)
A11 ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Physical and Environmental Security)
A12 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการดาเนินงาน (Operation Security)
A13 ความมั่นคงปลอดภัยสาหรับการติดต่อสื่อสาร (Communications Security)
A14 การจัดหา พั ฒ นา และดูแ ลระบบสารสนเทศ (Information Systems Acquisition, Development
and Maintenance)
A15 ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก(Supplier Relationships)
A16 การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่ นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident
Management)
A17 ประเด็นด้ านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องของการดาเนินงานของ
องค์กร (Information Security Aspects of Business Continuity Management)
A18 การปฏิบัติตามข้อกาหนดทางด้านกฎหมาย และบทลงโทษของการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหน่วยงาน (Compliance)
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภั ยสารสนเทศจะส่งผลดีกับองค์กรในการเลือกลงทุนที่จะก่อ
ประโยชน์และคุ้มค่า องค์กรต้องตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหากไม่มีการ
จัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที่เพียงพอ ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทาให้องค์กรมีความเสี่ยง
เกิดขึ้นได้
แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

หน้า ๗-๕๕

