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หน้า 
 

บทสรุปผู้บริหาร  I 
   
บทท่ี ๑ บทน า ๑-๑ 
 ๑.๑ วัตถุประสงค์การจัดท ารายงาน ๑-๑ 
 ๑.๒ ขอบเขตการด าเนินงานเพื่อจัดท ารายงานแผนยุทธศาสตร์การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ 5 ป ี
๑-๒ 

 ๑.๓ เนื้อหารายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. 
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี โดยสังเขป 

๑-๓ 

บทท่ี ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพดา้นระบบไอซีทีพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน 

๒-๑ 

 ๒.๑ ผลการศึกษา วิเคราะห์องค์การ ๒-๑ 
 ๒.๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีที ๒-๕ 
 ๒.๒.๑   สถานภาพด้านนโยบายการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ ๒-๕ 
 ๒.๒.๒   สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ ๒-๘ 
 ๒.๒.๓   สถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ ๒-๑๐ 
 ๒.๒.๔   สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร ์ ๒-๑๔ 
บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยทุธศาตรก์ารพัฒนาเทคโนโลยีดิจทัิลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๓-๑ 

 ๓.๑ วิสัยทัศน์การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัของ ขสมก. ๓-๑ 
 ๓.๒ พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลของ ขสมก. ๓-๑ 
 ๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลของ ขสมก. ๓-๔ 
   
บทท่ี ๔ แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๔-๑ 

 ๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลั ๔-๑ 
 ๔.๒ แนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศและการเช่ือมโยงข้อมูล ๔-๑ 
 ๔.๓ แนวทางการพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ ๔-๓ 
 ๔.๔ แนวทางการพฒันาระบบเครือข่าย ๔-๙ 

 ๔.๕ แนวทางการพฒันาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔-๑๗ 
บทท่ี ๕ ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก ระยะ ๕ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕-๑ 

  

สารบัญ 



 
 
 
  หน้า 
   
บทท่ี ๖ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๖-๑ 
 ๖.๑ แนวคิดก าหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลของ ขสมก. ระยะ 5 ปี 

พ .ศ .  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๖-๑ 

 ๖.๒ การจัดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั 
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๖-๒ 

 ๖.๓ รายละเอียดโครงการพฒันาเทคโนโลยีดิจทิัล ขสมก. ระยะ ๕ ปี  
พ .ศ .  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๖-๓ 

 ๖.๓.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเป้าหมาย และเทคโนโลยี
ดิจิทัลสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟูกิจการของ 
ขสมก. และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๖-๔ 

 ๑) โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอเิล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์  ๖-๔ 
 ๒) โครงการจัดหาผู้บรหิารจัดการบัตรโดยสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

ส าหรบัรถโดยสารประจ าทาง 
๖-๑๓ 

 ๓) โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูล
การเดินรถโดยสาร 

๖-๑๙ 

 ๔) โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ ๖-๒๗ 
 ๕) โครงการพัฒนาระบบ CRM  ๖-๓๑ 
 ๖) โครงการพัฒนาระบบอนุมัตสิัญญา ๖-๓๔ 
 ๗) โครงการปรบัปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ ๖-๓๘ 
 ๖.๓.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒:  เพิ่มศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจบุัน ให้ครอบคลุม

ความต้องการ และรองรับการให้บริการ 
๖-๔๑ 

 ๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  

๖-๔๒ 

 ๒) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๖-๔๕ 

 ๓) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ๖-๔๙ 

 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เครือข่าย ระยะที่ ๑ 

๖-๕๑ 

 ๕) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอรเ์ครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทน
ระบบ antivirus e-Mail  AD (เพิ่ม License E-mail) 

๖-๕๔ 

 ๖) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๖-๕๗ 

 ๗) โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล ๖-๖๑ 

 ๘) โครงการจัดซื้อ Line Printer ๖-๖๕ 

   

สารบัญ (ต่อ) 



 

 
 
 
  หน้า 
 ๙) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ

เครือข่าย ระยะที่ ๒ 
๖-๖๗ 

 ๑๐) โครงการปรบัปรุงระบบโทรศัพท ์ ๖-๗๑ 

 ๑๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู ่ ๖-๗๔ 

 ๑๒) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์ ๖-๗๗ 

 ๑๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์ ๖-๘๐ 

 ๑๔) โครงการปรบัปรุงระบบงานคดี ๖-๔๓ 
 ๖.๓.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: เพิ่มศักยภาพในการบริการ และบริหารจัดการ โดย

การใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญ 
๖-๘๕ 

 ๑) โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๖-๘๖ 

 ๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๖-๘๙ 

 ๖.๓.4 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลัด้วย 
หลักธรรมาภิบาล 

๖-๙๒ 

 ๑) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖-๙๓ 

 ๒) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๖-๙๖ 

 ๓) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit ๖-๙๙ 
 ๖.๓.5 ยุทธศาสตร์ที่ ๕: พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการใช้งาน และ

บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทลัทีให้กบับุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้
การเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลัที่ยั่งยืน 

๖-๑๐๓ 

 ๑) โครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๖-๑๐๓ 

 ๒) โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

 

 
 
 
 

 ๖-๑๑๒ 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ (ต่อ) 
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บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจดัการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ผลสมัฤทธิ์ของ 
การปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล  
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

๗-๑ 

 ๗.๑ ข้อเสนอแนะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการ
บรหิารความเสี่ยง (Risk Management) 
๗.๑.1 การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
๗.๑.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

๗-๑ 
 

๗-๒ 
๗-๕ 

 ๗.๒ ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบรหิารเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเทคโนโลยีดิจทิัล  และแนวทางการจดัจ้าง
หน่วยงานภายนอกด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
๗.๒.1 ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจทิัล  

(Digital Management Organization) 

๗-๑๒ 
 
 

๗-๑๒ 
 

 ๗.๒.2 ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
(Digital Human Resource Development) 

๗-๑๙ 
 

 ๗.๒.3 แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Outsourcing) 

  ๗-๓๒ 

 ๗.๓ ข้อเสนอแนะการบรหิารจัดการบรกิารด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Service Management) 

 ๗-๓๔ 
 

 ๗.๔ ข้อเสนอแนะการบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 
(Information Security Management) 

 ๗-๔๑ 
 

   

สารบัญ (ต่อ) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
มีเป้าหมายของการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ ได้แก่ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ร่าง
แผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 
๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของกระทรวงคมนาคม และแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ โดยมุ่งเน้นประยุกต์ใช้ไอซีทีเพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ 
การบริหารจัดการองค์กร และลดต้นทุนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ มุ่งเน้นให้บริการผู้รับบริการ ๒ ส่วน คือ  
๑) ประชาชน และนักท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหบ้รกิารข้อมลูสารสนเทศที่

เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของนักท่องเที่ยว และ
ประชาชนภายใน กทม. โดยรองรับการให้บริการผ่านอุปกรณ์ไร้สาย (Mobile Device) 
รวมถึงรองรับการให้บริการผู้พิการทางสายตา  

๒) ผู้ประกอบการ รถเอกชนร่วมบริการ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้รองรับการขออนุมัติ 
อนุญาตร่วมบริการเดินรถ โดยให้ ขสมก. เป็นตัวกลางในการรับเรือ่ง ติดตามเรื่อง และแจง้ผลการ
ขออนุมัต ิอนุญาตของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้เพื่อการอ านวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการ
ในการยื่นขอและติดตามสถานะได้จากจุดเดียว 

 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพใน ๒ ส่วน คือ  
๑) การบริหารจัดการการเดินรถโดยสาร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที ่สามารถน าข้อมลู 

ที ่เกี ่ยวข ้องกับการเดินรถ อาทิ ระยะทางการเดินรถ ความหนาแน่นของผู้โดยสาร และ 
การเคลื่อนที่ของรถโดยสาร มาเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการการปลอ่ย 
ตัดเสริม หรือตัดเลิกได้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน 

๒) การบริหารองค์กร โดยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกัน และ
สามารถบูรณาการข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เข้ามาที่ส่วนกลาง เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ
สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ลดต้นทุนการด าเนินงาน มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อท าให้ ขสมก. สามารถลดต้นทุน 
การด าเนินงานทั้งในส่วนของการใช้เอกสาร การลดข้ันตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 
จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน  

ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ดังนี ้
  

บทสรุปผู้บริหาร 

http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf


บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                                                                                                                   หน้า II 

 

 
 

ภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
กับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ระบบไอซีทีของ ขสมก. 
แนวทางการพัฒนาของขสมก. 

นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม (Digital Economy) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ (Service Infrastructure) 

 ยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐใน
รูปแบบ e-Government 

 การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

 พัฒนาระบบการให้บริการอนุมัติ อนุญาต ผูป้ระกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก. 

 พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก 

 ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact 
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail 
และ Fax ในการให้บริการเก่ียวกับสอบถามเส้นทาง รับ
เรื่องร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕: 
ดิจิทัลเพื่อสังคมและทรัพยากรความรู้ 
(Digital Society) 

พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และบริการของรัฐต่าง  ๆที่
เอ้ืออ านวยต่อคนทุกระดับ ค านึงถึงผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง  
เท่าเทียมกันผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการส าหรับ 
ผู้พิการทางสายตา และภาษาต่างชาติ 

 พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับ 
การบริการผู้พิการทางสายตา 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ระยะ ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: 
การพัฒนาขีดความสามารถรองรับเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

มาตรการที่ ๔:  
การแกไขเรื่องรองเรียนและการเขาถึงความตอง 
การในเชิงรุก 

ยกระดับศูนย์ Call Center 1348 ให้กับ Contact 
Center โดยเพิ่มช่องทาง เช่น Web Chat Live e-mail 
และ Fax ในการให้บริการเก่ียวกับสอบถามเส้นทาง รับเรื่อง
ร้องเรียน และแจ้งของหายบนรถโดยสาร 

  มาตรการที่ ๖:  
ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับการปลี่ยน
แปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

เพิ่มศักยภาพด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรของ ขสมก. ด้วยการจัดท า
แผนการฝึกอบรมด้านการใช้งานและการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงก าหนดให้ทักษะด้านการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวชี้วัดหน่ึงในการเลื่อนขั้น หรือ
เลื่อนต าแหน่งของบุคลากร 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของขสมก. 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓: 
การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคธุรกิจ 

มาตรการที่ ๑๐:  
การบูรณาการดานการทองเที่ยวแบบครบวงจร 

พัฒนา Mobile Application สอบถามเส้นทางรองรับการ
ให้ บริการนักท่องเที่ยงได้หลากหลายภาษา เช่นภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาพม่า  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔: 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
การขนส่งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
เศรษฐกิจ ชุมชุม อย่างทั่วถึง พอเพียง 
และ ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพิ่มขึ้น 

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 

พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถท างานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้ 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ กระทรวง
คมนาคม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
– ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖:  
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

กลยุทธ์ที่ ๖.๒:  
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ ทันสมัย ถูกต้อง 
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่าง หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการ ตัดสินใจการปฏิบัติงานและ
การพัฒนางานด้านต่าง  ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
พัฒนาฐานข้อมูลให้มีความ ถูกต้อง ทันสมัย ครอบคลุม
การใช้งาน เน้นการบูรณาการโครงข่ายและการเข้าถึง
ข้อมูล 

พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลการอนุมัติ อนุญาตของ
ผู้ประกอบการกับกรมการขนส่งทางบก 
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นโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
ระบบไอซีทีของ ขสมก. 

แนวทางการพัฒนาของขสมก. 

 ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อให้บริการบนรถโดยสารและ
สามารถท างานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของ สนข. ได้ 

แผนฟื้นฟูกิจการ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้ บริหารจัดการรถเอกชนร่วมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พัฒนาระบบการเดินรถให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนรถกับ
ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการตรวจสอบรถเอกชนร่วมบริการของนายตรวจ 

 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ จัดให้มีระบบตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการเดิน
รถ (GPS) 

พัฒนาระบบการเดินรถเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ GPS 
เพื่อใช้ในการจัดท าข้อมูลเชิงสถิติเพื่อการวางแผน 
การเดินรถ การบริหารจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเดินรถ และการบริหารจัดการอุบัติเหตุ 

  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร เพื่อรองรับการวางแผน
ก าลังคน การรับสมัคร การแต่งตั้ ง ทะเบียนประ วัติ  
ประเมินผลการท างาน การฝึกอบรม และการบริการ
บุคลากรในส่วนของการลา และการเบิกสวัสดิการ 

  รักษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน สนับสนุนการติดตามและจัดท าข้อมูลเชิงสถิติ 
ด้านการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมภายในของ  
ขสมก. 
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เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. เป็นไปตามเป้าหมาย ขสมก. ต้องขจัดข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT องค์ประกอบระบบไอซีทีของ ขสมก. ในปัจจุบัน  

 
 

 
  
 

ภาพองค์ประกอบของการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
  
  

องค์ประกอบของการ
พัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัล

นโยบายด้าน
ดิจิทัล

กระบวนการทาง
ธุรกิจ

ข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ

โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีที

การบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะด้านการใช้
งานเทคโนโลยี

ดิจิทัลของ
บุคลากร
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โดยสามารถสรุปข้อจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันได้ดังน้ี 
องค์ประกอบของ 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

ข้อจ ากัดท่ีพบในปัจจุบัน 
แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๑. นโยบายด้านดิจิทัล 
 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ขสมก. ใน
ปัจจุบัน 
• ขาดผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทลั 
• ขาดการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทลั 
 ไม่มีกฎ ระเบียบ หรือค าสัง่ในการบังคับใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศควรเพิ่มผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาและ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องพิจารณา และติดตาม
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. อย่างใกล้ชิด และ
สม่ าเสมอ 

 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศต้องผลักดันกฎระเบียบ หรือ
ค าสั่งที่เอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลสนบัสนุนการปฏิบัติงาน 

๒. กระบวนการทางธุรกิจ กระบวนการปฏิบัติงานในปจัจบุันไม่รองรบัการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ มกีารจัดท าเอกสาร
จ านวนมาก  

 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในปัจจุบันใหร้องรบัการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลทัง้ในส่วนของ ข้ันตอนการด าเนินงาน กฎระเบียบ 

 ผู้บริหารให้ความส าคัญ และผลักดันท าให้เกิดการปรบัปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทัง้ในส่วน
ของการก าหนดนโยบาย และใช้งานระบบไอซีที 

 หน่วยงานเจ้าของกระบวนการปฏิบัติงานให้เข้าร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้วยระบบไอซีที 
และสนับสนุนข้อมูลความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 ก าหนดแผนการเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) จากการ
ปฏิบัติงานในปจัจบุันไปสู่การปฏิบัติงานโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ 
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องค์ประกอบของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ข้อจ ากัดท่ีพบในปัจจุบัน 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๓. ข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศ 

 ความล้าสมัยของเทคโนโลยทีี่ใช้ในการพฒันาระบบ
สารสนเทศส่งผลให ้
• ไม่สามารถในการขยายตัว 
• หมดการรบัประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ ์
• ไม่สามารถท างานร่วมกับระบบฐานข้อมลู

ระบบปฏิบัตกิารหรืออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ทีม่ีใน
ปัจจุบัน หรือทีจ่ะเกิดในอนาคตได้ 

 ขาดการบรหิารจัดการบริหารข้อมลูสารสนเทศที่ดี  

 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีข้ึนใหม่ โดย
พัฒนาให้มฟีังก์ช่ันการท างานครอบคลุมความต้องการใช้งานของ
ผู้ใช้งาน และผลการปรับปรงุกระบวนการปฏิบัติงาน 

 พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยมุง่เน้นให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมลูร่วมกัน 
 พัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางของ ขสมก. เพื่อเป็นแหลง่ในการจัดเก็บ

ข้อมูลที่ต้องมีการใช้งานร่วมภายใน ขสมก. ข้อมูลสนับสนุนการ
จัดท ารายงานสนบัสนุนผู้บริหาร และข้อมูลสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. โครงสร้างพื้นฐานของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) มีโครงสร้าง 
และการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

 การบริหารจัดการระบบเครอืข่ายทั้งในส่วนกลาง 
และเขตการเดินรถยังไม่เป็นมาตรฐาน  

 ปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้มีโครงการและการ
บรหิารจัดการสอดคลอ้งตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

 ปรับปรงุการบริหารการใช้งานระบบเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและ
เขตการเดินรถใหเ้ป็นมาตรฐาน และมีความมั่นคงปลอดภัย 

๕. การบริหารเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 การใหบ้ริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศยังไมเ่ป็น
มาตรฐาน 

 การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ยังไม่เป็นมาตรฐาน 

 โครงสร้างของส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศไม่เอือ้ต่อ
การขับเคลื่อนระบบไอซีท ี

 

 ประยุกต์ใช้มาตรฐานในระดบัสากล 
ด้านการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรฐานด้านการบรหิาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเข้ามาใช้  

 พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการระบบไอซทีีให้กบับุคลากรของ
ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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องค์ประกอบของ 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ข้อจ ากัดท่ีพบในปัจจุบัน 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

๖. ทักษะด้านไอซีทีของ
บุคลากร 

 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศไม่มี
คุณวุฒิด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ไม่มีแผนการฝกึอบรมการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างชัดเจน และต่อเนือ่ง 

 ไม่มีแผนการฝกึอบรมการใช้งานระบบไอซีทีอย่าง
ชัดเจน และต่อเนื่อง 

 บรรจุความสามารถด้านการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็
คุณสมบัติเบื้องต้นของแต่ละต าแหน่งงาน 

 สร้างกลุม่ Key User ในแตล่ะระบบไอซทีี เพื่อใหม้ีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในการใช้งานระบบไอซีทีในระดับที่สามารถถ่ายทอดให้กับ
บุคลากรทั่วไปได้ รวมถึงเป็นตัวกลางในการสื่อสารความต้องการใช้
งานระบบไอซีทรีะหว่างกลุม่ผู้ใช้งานและส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบไอซีทีของ ขสมก. ให้กบับุคลากรที่
เกี่ยวข้องอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงควรมกีารติดตามและประเมนิผลการ
น าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจรงิทุก ๓ เดือน 

 สร้างให้เกิดสงัคมแหง่การเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
 สร้างระบบองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสบืค้นข้อมลู 
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นอกเหนือจากการขจัดข้อจ ากัดต่าง ๆ ขององค์ประกอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว ขสมก. 
ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ผู ้ใช้งาน และผู ้บริหาร โดยจากการเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. สามารถสรุปความ
ต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลตามองค์ประกอบระบบไอซีทีได้ดังภาพ 
 

 
 

สรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. 
 
 จากภาพแสดงการสรุปความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูงของ ขสมก. จ านวน  
๘ ท่าน ดังนี้ 

 ร้อยละ ๑๒.๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการเกิดการผลักดันการใช้งานระบบไอซีทีจาก
ผู้บริหาร เพื่อท าให้เกิดการใช้งานระบบไอซีทีอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
ซึ่งระบบไอซีทีต้องใช้งานง่าย และสามารถเช่ือมโยง บูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์กร  
เพื่อรองรับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และรายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง 

 ร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเหมาะสมในการให้บริการ และบริหารจัดการระบบไอซีทีที่จะ
พัฒนาข้ึนตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ 

 ร้อยละ ๗๕ ของผู้บริหารระดับสูงมีความต้องการให้มีการเพิ่มทักษะด้านการใช้งาน 
ระบบไอซีทีให้กับบุคลากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีสนับสนุน
การบริการ และการปฏิบัติงาน 

 
จากเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ข้อจ ากัดของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 

และความต้องการเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารที่กล่าวข้างต้น สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการพฒันา
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก.  
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
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 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ตามแผนยุทธสาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน 
ขสมก. ต้องท าให้เกิดการ CHANGE ใน ๕ ส่วนส าคัญ ดังนี้ 

C : Collaboration พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลัเปา้หมาย เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน และเทคโนโลยีดิจทิลั
ส าหรับบริหารจัดการองค์การ ให้ท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ (Seamless) เพื่อรองรับการบริการ  
การปฏิบัติงานของ ขสมก. 

H : Holistic พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแบบองค์รวม โดยค านึงถึงการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ของ 
เทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ กระบวนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการข้อมูล การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมายและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้งาน และพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable) 

A : Availability พัฒนาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที  (ICT Infrastructure) ให้
สามารถรองรับการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย และเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง  

N : Nexus พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ให้สามารถบูรณาการข้อมูลในภาพรวมทั้งองค์การ  
เพื่อจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร รวมถึงพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อรองรับการเช่ือมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจดัการ และบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีดิจทิลัที่
เป็นมาตรฐานในระดับสากลเข้ามาสนับสนุน 

E :  Efficiency พัฒนาทักษะการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรของ  
ขสมก. เพื่อให้สามารถใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่กล่าวข้างต้นสามารถสรปุโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิลั
ที่จะเกิดข้ึนในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ดังภาพ 
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โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีจะเกิดขึ้นในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
  

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. ด าเนินการพัฒนาระบบ GPS และระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการเดินรถ รวมถึงด าเนินการปรับปรุงห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถือเป็นการด าเนินงานน า
ร่องในการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีตามเป้าหมายของแผนฟื้นฟู
กิจการฯ  

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่ 
การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ โดยสามารถแบ่งประเภทของแผนงาน/โครงการ ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ  
 

๑) แผนงาน/โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา/
ปรับปรุงระบบไอซีทีที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๒) แผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล: เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบไอซีที
ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ ขสมก.  

 
  
 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่ระหว่างด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และเก่ียวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ 
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        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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๑. ช่องทางการ
เข้าถึง/ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ช่องทางในการเข้าถึง/ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคตต้องรองรับทั้งในส่วนของเว็บไซต์ของ ขสมก. อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) 

๒. ระบบสารสนเทศ 
(Information 
System) 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ระบบ GPS และ 

ระบบสนับสนุน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ ERP 

ประกอบด้วย 
• ระบบงบประมาณ 
• ระบบบัญชี 
• ระบบการเงิน 
• ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
• ระบบพัสดุ 
• ระบบครุภัณฑ์ 
• ระบบซ่อมบ ารุง 
• ระบบบริหาร

บุคลากร (HRM) 
• ระบบเงินเดือน 
• ระบบสวัสดิการ 
• ระบบพัฒนาบุคลากร 

(HRD) 
 ระบบค้นหาเส้นทางการ

เดินรถ (Mobile 
Application) ให้รองรับ
คนพิการและ
ภาษาต่างประเทศ 

 พัฒนาระบบการเดินรถ
ใหม่ให้รองรับความ
ต้องการใช้งาน อาทิ  

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ ERP 

ประกอบด้วย 
• ระบบบริหาร

สัญญา 
• ระบบซ่อมบ ารุง 
• ระบบติดตาม

แผนงาน/โครงการ 
 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และ

พัฒนาระบบอนุมัติ
สัญญาเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการ
ผู้ประกอบการ 

  

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ 

สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 พัฒนาระบบ
จัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบงาน

คดีให้ครอบคลุม
ความต้องการการ
ใช้งาน 

 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบองค์
ความรู้  
ที่เหมาะสมกับ  
ขสมก. 

 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์

และพัฒนาระบบ
จัดท ารายงาน
สนับสนุนผู้บริหาร 
(Business 
Intelligent: BI) 
โดยรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบฐานข้อมูล
กลาง 
 



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                                                                                                                         หน้า XV 

        ปีงบประมาณ 
 

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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การจัดท าตารางการ
ปฏิบัติงาน การจัดเก็บ 
ข้อมูลการเติมเชื้อเพลิง 

 ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการอู่จอดรถ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ระบบ e-Ticket 
 พัฒนาระบบ CRM เพื่อ

รองรับการให้บริการ 
 ประชาชนในการ

ร้องเรียนแจ้งของหาย 
๓. การบริหาร

จัดการข้อมูล 
(Data 
Management) 

    เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ 

เพื่อก าหนดนโยบาย 
ด้านการบริหาร
จัดการข้อมูล 

 ศึกษา วิเคราะห์  
เพื่อก าหนด 
• กลุ่มข้อมูลหลัก 

        กลุ่มข้อมูล
สนับสนุนการ
จัดท ารายงาน
สนับสนุน
ผู้บริหาร 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลกลาง
เพื่อรองรับ 
การจัดเก็บข้อมูล  
• กลุ่มข้อมูลหลัก 
• กลุ่มข้อมูล

สนับสนุนการ
จัดท ารายงาน
สนับสนุนผู้บริหาร 

• กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
เก่ียวข้อง 
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  • กลุ่มข้อมูลรองรับ
การเชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน
ภายนอก   
ที่เก่ียวข้อง 
และก าหนด
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
ในแต่ละกลุ่ม 

• กระบวนการ
บริหารจัดการ
ข้อมูลประกอบ 
ด้วย การสร้าง 
จัดเก็บ และ
ปรับปรุงข้อมูล 

 

๔. โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านไอซีท ี
(ICT 
Infrastructure) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงห้องศูนย์
คอมพิวเตอร์ (Data Center) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ใช้บริการ Cloud ในส่วน

ของ IaaS 
 ปรับปรุงระบบเครือข่ายทั้ง

ในส านักงานใหญ่ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานความ
ม่ันคงปลอดภัย 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 ปรับปรุงระบบเครือข่าย

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความม่ันคงปลอดภัย 

 ปรับปรุงระบบสื่อสาร
ภายใน 
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๕. การบริหารจัดการ 
ระบบไอซีที 
(ICT 
Management) 

 เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดท า

แผนบริหารการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Plan) เพื่อให้การ
ประยุกต์ใช้ระบบไอซีที
ประสบความส าเร็จ 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ และ

ประยุกต์ใช้แนวทางการ
บริหารจัดการการบริการ
ระบบไอซีทีของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามมาตรฐาน ISO20000 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
 ศึกษา วิเคราะห์ 

และประยุกต์ใช้
แนวทาง การบริหาร
จัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบ
ไอซีทีตามมาตรฐาน 
ISO27001 

  

หมายเหตุ: การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขสมก. อยู ่ระหว่างด าเนินการ และมีความเกี ่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ
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 จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนงาน/โครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปประโยชน์ที่  
ขสมก. จะได้ดังนี้ 
 

 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 
 ประโยชน์ที่ ขสมก. จะได้รับจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูประยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑.๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถในภาพรวมทั้งองค์กรด้วยข้อมูลเพียงชุดเดียว 

กล่าวคือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเดินรถ เช่น ข้อมูลจากระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบการ
ซ่อมบ ารุง มาจัดเก็บไว้ที่ระบบการเดินรถเพื่อรองรับการจัดท าข้อมลูสารสนเทศที่
เป ็นประโยชน์ต่อการบริหารการเดินรถ อาทิ การก าหนดเป้าหมายเดินรถที่
สอดคล้องกับสถิติการเดินรถจริง การจัดตารางการเดินรถที่สอดคล้องตามความ
ต้องการใช้ในแต่ละช่วงเวลา  

๑.๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการในการขออนุมตัิ 
อนุญาตได้แบบไม่จ ากัดสถานที่ และเวลาผ่านเว็บไซต์ของ ขสมก.  

๑.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร การรับร้องเรื่องเรียน การสอบถาม
เส้นทางด้วยการยกระดับของ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการ และปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้รองรับการบริการแบบ  
e-Service และประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้ทุกกลุ่มทั้งคนทั่วไป และคนพิการ 
รวมถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาท างานและท่องเที่ยวในประเทศ 

๑.๔) เพิ ่มประสิทธิภาพการควบคุมการซ่อมบ ารุงรักษารถโดยสาร กล่าวคือ มีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผน และกรอบงบประมาณการซ่อมบ ารุงรักษารถ
โดยสารได้ตรงกับสภาพการใช้งานจริง และตรงกับรอบระยะเวลาที่ต้องบ ารุงรักษา  



บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเีพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี                                           หน้า XIX 

๑.๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารบุคลากร และการอ านวยความสะดวกใหก้ับบุคลากร
ในการเบิกสวัสดิการ กล่าวคือ มีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวางแผนก าลังคน 
การรับสมัคร การวางแผนการฝึกอบรม ทะเบียนประวัติ การค านวณเงินเดือน 
รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการเบิกสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรของ ขสมก. 

๑.๖) เพิ่มประสิทธิภาพติดตามหนังสือหรือเรื่องที่เข้าและออกภายในองค์กร  กล่าวคือ 
สามารถบริหารจัดการการรับหนังสือรับเข้า หนังสือส่งออก การส่งต่อหนังสือรับเข้า 
และการติดตามความเคลื่อนไหว ผลการด าเนินงานของหนังสือรับเข้าในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

๑.๗) เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร กล่าวคือ ระบบไอซีที
สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และพยากรณ์สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหารของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ลดระยะเวลาและต้นทุนการด าเนินการ ดังนี้ 
๒.๑) ลดข้ันตอน และระยะเวลาในการให้บริการผู้ประกอบการ กล่าวคือ พัฒนาระบบไอซีที

รองรับการขออนุมัติ อนุญาตที่ผู้ประกอบการต้องด าเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเว็บไซต์
ของ ขสมก. รวมถึงเช่ือมโยงข้อมูลผลการอนุมัติ อนุญาตหรือความเห็นชอบต่าง ๆ  กับ
ระบบสารสนเทศของกรมขนส่งทางบก  

๒.๒) ลดการใช้แบบฟอร์ม ขสมก .๑-๐๑ ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้งาน 
ระบบบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. สามารถลด
การใช้แบบฟอร์ม ขสมก. ๑-๐๑ เพื่อบันทึกข้อมูล ท าให้ลดต้นทุนในการจัดท าเอกสาร 
และลดระยะเวลาในการสรุปข้อมูล 

๒.๓) ลดการใช้เอกสารในการจัดตารางงานส าหรับ พขร. และพกส. ได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ 
เมื่อมีการใช้ระบบการเดินรถในส่วนของระบบจัดท าเป้าหมายการเดิน และระบบบริหาร
จัดการตารางเดินรถ และตารางรับงาน ดังนั้นสามารถลดการใช้เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
ตารางการเดินรถ และการรับงานโดย พขร. และพกส. สามารถตรวจสอบตารางการเดิน
รถผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. โดยมี Username และ Password ส าหรับ Login 
เข้าใช้งานระบบ 

๒.๔) ลดการใช้เอกสารในการปล่อยรถได้ร้อยละ ๑๐๐ กล่าวคือ เมื่อมีการใช้ระบบบันทึกการ
ปฏิบัติงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ พขร. พกส. ดังนั้นสามารถลดการใช้
เอกสารที่นายท่าต้องจัดท าและใช้ในการปล่อยรถโดยสารออกจากท่ารถได้ 

๒.๕) ลดต้นทุนในการจัดเก็บเอกสาร และลดระยะเวลาสืบค้นเอกสาร  กล่าวคือ เมื่อม ี
การประยุกต์ใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ของ  
ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดต้นทุนในการจัดเตรียม
แฟ้มเอกสาร ตู้เอกสาร และพื้นที่ส าหรับวางตู้เอกสาร พร้อมทั้งลดระยะเวลาในการ
สืบค้นเอกสารต่าง ๆ ได้ 

  
 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                   หน้า ๑-๑ 

 
 
 

บทน ำ 
 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา และขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้า และบริการที่มุ่งเน้นให้
เข้าถึงและตอบสนองต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน ขสมก. จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
เตรียมการด้านยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และแผนฟื้นฟูกิจการ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

ขสมก.จึงได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนไอซีที เพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ  
ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีการศึกษานโยบายด้านการพัฒนาไอซีทีในระดับประเทศ ได้แก่ 
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ นโยบายด้านการพัฒนาไอซีทีสนับสนุนการคมนาคมของประเทศ ได้แก่ ร่างแผนปฏิบัติ
การเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารายยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  และนโยบายด้านการพัฒนา ขสมก. ได้แก่ แผนการฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาไอซีทีของ ขสมก. ให้
สอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงด าเนินการศึกษาสถานภาพด้านใช้งานและการพัฒนาไอซีที
ในปัจจุบันของ ขสมก. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ SWOT ด้านการใช้งานและพัฒนาไอซีทีของ ขสมก. 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของการพัฒนาไอซีที ที่ก าหนด พร้อมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
โครงการด้านการพัฒนาไอซีทีของ ขสมก. ในระยะ ๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ เพื่อให้ 
ขสมก. สามารถด าเนินการพัฒนาไอซีทีให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 

 
๑.๑ วัตถุประสงค์กำรจัดท ำรำยงำน 

๑.๑.๑ เพื่อน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
ขสมก. กับนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับประเทศ กระทรวงคมนาคม 
และแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

๑.๑.๒ เพื่อน าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๑.๓ เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ป ีพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๑.๑.๔ เพื ่อน าเสนอผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก . ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
๑.๑.๕ เพื่อน าเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

พร้อมตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการฯ 
๑.๑.๖ เพื่อน าเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

บทที่ ๑ 

http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
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http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf
http://www.mot.go.th/file_upload/2559/mot_de_actionplan_draf.pdf


บทน า 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                  หน้า ๑-๒ 

๑.๒ ขอบเขตกำรด ำเนินงำนเพื่อจัดท ำรำยงำนแผนยุทธศำสตร์กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่กำรปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี 
๑.๒.๑ ศึกษาและวิเคราะห์ภารกิจ ยุทธศาสตร์ แผนงานและเป้าหมายธุรกิจ จากแผนวิสาหกิจ 

แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และโครงสร้างหน่วยงานของ ขสมก. 
ตลอดจนนโยบายและแผนอื่น ๆ ของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปธุรกิจ (Business 
Transformation) 

๑.๒.๓ ศึกษาวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ (Business Value Chain) ของ ขสมก. และก าหนด
งานหลัก (Primary Activities) และงานสนับสนุน (Support Activities) เพื่อก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานต่าง ๆ ที่สอดรับกับเป้าหมายหลักของการปฏิรูปธุรกิจ 

๑.๒.๔ จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไอซีทีมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ ๕ ปี 
โดยมีขอบเขตงานดังนี ้
๑.๒.๔.๑ ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านการพัฒนาระบบไอซีทีในปัจจุบันของ  

ขสมก. โดยประยุกต์ใช้ทฤษฏี SWOT 
๑.๒.๔.๒ ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบไอซีทีเพื่อขับเคลือ่น ขสมก. ของ

ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารหน่วยงานของ ขสมก. 
๑.๒.๔.๓ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาไอซีที ของ ขสมก. 

ระยะ ๕ ป ี
๑.๒.๔.๔ วิ เคราะห์และออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย (Target Applications and 

Technology) เพื่อสนับสนุนงานตามห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจ (Business Value 
Chain) 

๑.๒.๔.๕ ศึกษาวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายและ 
เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน เพื่อก าหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องพัฒนาใหม่  
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องยกเลิก และเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องปรับปรุง 

๑.๒.๔.๖ ก าหนดแผนงาน/โครงการพัฒนา เทคโนโลยีดิจิทัลเป้ าหมาย (Target 
Applications and Technology) ของ ขสมก. ระยะเวลา ๕ ปี  

๑.๒.๔.๗ ก าหนดตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ โดยเฉพาะตัวช้ีวัดที่ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มรายได้ 
และลดค่าใช้จ่ายของ ขสมก. จากการด าเนินแผนงาน/โครงการ รวมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์  

๑.๒.๔.๘ ก าหนดกรอบงบประมาณของแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ  
ขสมก. 

๑.๒.๔.๙ ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ (Project 
Monitoring and Evaluation) เพื่อให้  ขสมก. สามารถด าเนินแผนงาน/
โครงการให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้ 

  



บทน า 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                  หน้า ๑-๓ 

๑.๓ เนื้อหำรำยงำนแผนปฏิบัติกำรดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่กำรปฏิรูปธุรกิจ  
ระยะ ๕ ปี โดยสังเขป 
๑.๓.๑ บทสรุปผู้บริหำร  กล่าวถึง บทสรุปภาพรวมการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อ

ขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ป ีทั้งในส่วนของสถานภาพด้านระบบไอซทีี
ในปัจจุบัน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ 

๑.๓.๒ บทท่ี ๑ บทน ำ กล่าวถึง หลักการและเหตุผลของโครงการ ขอบเขตการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์การจัดท ารายงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูป
ธุรกิจ ระยะ ๕ ป ีและเนื้อหาโดยสังเขปของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

๑.๓.๓ บทท่ี ๒ ผลกำรศึกษำ วิเครำะห์สถำนภำพด้ำนระบบไอซีทีพ้ืนฐำนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบัน กล่าวถึง สถานภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร สถานภาพ
ด้านระบบไอซทีีพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และผลการวิเคราะห ์SWOT 
ด้านดิจิทัลของ ขสมก. ในปัจจุบัน 

๑.๓.๔ บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศำตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ 
๕ ปี กล่าวถึง ผลการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดจิทิลั
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมถึงแนวทางและผลการก าหนดตัวช้ีวัด
ยุทธศาสตร์ 

๑.๓.๕ บทที่ ๔ แนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง แนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ซึ่งประกอบด้วย แนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย แนวทางการบริหาร
จัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากร
ของ ขสมก. 

๑.๓.๖ บทท่ี ๕ ผลกำรออกแบบสถำปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง 
ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ที่จะต้องเกิดข้ึนใน ๕ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมการ 
บูรณการระบบสารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ และสถาปัตยกรรมระบบ
เครือข่าย 

๑.๓.๗ บทท่ี ๖ โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี กล่าวถึง แนวทาง  
การก าหนดโครงการฯ การจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ  
ขสมก. ที่จะข้ึนในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ พร้อมรายละเอียดการด าเนินงาน และ
กรอบงบประมาณ 

๑.๓.๘ บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ของ 
กำรปฏิรูปธุรกิจตำมแผนยุทธศำสตร์เพ่ือขับเคลื่อนเทคโนโลยดีิจิทัล มุ่งสู่กำรปฏิรูปธุรกจิ  
ขสมก. กล่าวถึง ข้อเสนอในการบรหิารจดัการเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ที่พัฒนาข้ึนตาม
แผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย การบริหารจัดการความ
เปลี่ยนแปลง (Chang Management) การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
ข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนโครงสร้างส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการ 
การบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                  หน้า ๑-๔ 

๑.๓.๙ บทท่ี ๘ แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร (Project Monitoring and 
Evaluation) กล่าวถึง แนวทางการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ 

 
 
  



แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเีพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี                                                                         หน้า ๒-๑ 

 
 
 

ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพ้ืนฐาน  
เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

การศึกษาสถานภาพด้านการใช้งานและการพัฒนาระบบไอซีทีในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
วิเคราะห์ และท าความเข้าใจองค์การว่ามีเป้าหมายการด าเนินงาน ภารกิจหน้าที่ และศึกษา วิเคราะห์
สถานภาพด้านการใช้งานและพัฒนาระบบไอซีทีในปัจจบุัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบระบบไอซทีี
ให้สามารถขับเคลื่อน ขสมก. เพื่อไปสู่ เป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ได้ โดยมีรายละเอียดของ 
ผลการศึกษา วิเคราะห์ ดังนี้ 

๒.๑ ผลการศึกษา วิเคราะหอ์งค์การ 
หลักการ Value Chain ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแจกแจงกิจกรรมที่องค์กรต้องด าเนินการเพื่อน าส่งสินค้า 

และบริการไปสู่ลูกค้า โดย Value Chain แบ่งกิจกรรมขององค์กรออกเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑) กิจกรรมหลัก (Primary Activities) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการส่งมอบ

สินค้าขององค์กรให้กับลูกค้า รวมไปถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย และบริการ
หลังการขาย 

๒) กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรมหลัก 
หรือกิจกรรมสนับสนุนด้วยกันเอง อาทิ กิจกรรมด้านบัญชี การเงิน บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การจัดซื้อ 

การแจกแจงกิจกรรมขององค์กรตามหลักการของ Value Chain แตกต่างจากการอธิบายด้วยการใช้
แผนผังโครงสร้างองค์กร เนื่องจาก Value Chain แสดงให้รู้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเริ่มต้น และสิ้นสุดที่
ใด แต่ละกิจกรรมมีความเช่ือมโยง และผลกระทบซึ่งกันและกัน ซึ่งการแสดงให้ความเช่ือมโยงและผลกระทบต่อ
กันนี้องค์กรสามารถน ามาปรับปรุงกิจกรรมเพื่อให้ลดการส่งผลกระทบระหว่างกิจกรรมในเชิงลบ และเพิ่ม
ผลกระทบระหว่างกิจกรรมในเชิงบวกใหเ้พิม่ข้ึน เพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภาพรวมของ
ทั้งองค์กร ซึ่งผลการวิเคราะห์ Value Chain มีมาตรฐาน Generic Value Chain ดังภาพ ๒-๑ 

 

 

ภาพ ๒-๑ ผลการวิเคราะห์ Value Chain มาตรฐาน (Generic Value Chain) 

บทที่ ๒ 



บทท่ี ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                 หน้า ๒-๒ 

จากภาพ ๒-๑ แสดงผลการวิเคราะห ์Value Chain มาตรฐาน ( Generic Value Chain) โดยสามารถ
อธิบายความหมายของกิจกรรมในแต่ละส่วนได้ ดังนี้ 

 กิจกรรมหลัก (Primary Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ส่วน ดังนี้ 
 Inbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการวัตถุดิบที่จ าเป็นส าหรับ

การผลิตสินค้าหรือบริการ  
 Operations เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการน าเอาวัตถุดิบมาแปลงให้

เป็นสินค้าหรือบริการ 
 Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าหรือบริการส่ง

มอบให้กับลูกค้า  
 Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการบริหารจดัการขายสนิค้าหรอืบรกิาร

ให้กับลูกค้า 
 Service เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริการหลังการขายสินค้าหรือ

บริการ 
 กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ประกอบด้วยกิจกรรม ๕ ส่วน ดังนี้ 

 Procurement เป็นกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการการจัดซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าหรือบริการ รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานของ
กิจกรรมต่าง ๆ ใน Value Chain 

 Technology Development เป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่องค์กรประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Value Chain ซึ่งเทคโนโลยีในที่นี้หมายถึง
ความรู้ (Knowledge) วิธีปฏิบัติงาน (Procedure) หรือวิทยาการใหม่ ๆ อาทิ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 Human Resource Management เป็นกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Value Chain อาทิ 
การจัดหา คัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม การกระจายบุคลากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ  ให้
เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม การจ่ายค่าตอบแทน 

 Firm Infrastructure เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจกรรมด้านการ
วางแผน งบประมาณ บัญชี การเงิน กฎหมาย การบริหารคุณภาพ รวมถึงระบบโครงสร้าง
ต่าง ๆ อาทิ อาคาร สถานที่ ระบบโทรศัพท์ ระบบโครงสร้างไอซีที 

จากแนวทางการแจกแจงกิจกรรมตามหลักการของ Value Chain ที่กล่าวข้างต้นสามารถสรุป 
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
จังหวัดที่มีพื้นที่ต่อเนื่อง และหมวด ๔ คือ เส้นทางการเดินรถสายใหญ่ และเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกไปยัง
หมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ  ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุงเทพ โดยทาง ขสมก. ได้แบ่ง
เส้นทางการเดินรถบางส่วนให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมด าเนินการ โดย ขสมก. มีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพ
การให้บริการ และแบ่งส่วนรายได้ โดยสามารถสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของ ขสมก. ตามหลักการ Value Chain ได้
ดังนี ้

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 ได้ดังนี ้
๑) Inbound Logistics เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดท าเป้าหมายการเดินรถ 

การจัดท าแผนการเดินรถรายเดือน เพื่อส่งมอบต่อไปยังฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ด าเนินการเดินรถให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนที่ก าหนด 

๒) Operations เป็นกิจกรรมที่น าเอาเป้าหมาย และแผนการเดินรถมาเป็น
ข้อมูลตั้งต้นในการจัดตารางเวลาของ พขร. พกส. การบริหารรอบการเดินรถ 
การบริหารเช้ือเพลิง การบริหารตั๋วโดยสาร การวางแผนตรวจการเดินรถ 
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การบริหารจัดการทะเบียนประวัติรถโดยสาร อาทิ การต่อทะเบียน การต่อ
อายุประกันและการซ่อมบ ารุงให้รถโดยสารให้มีสภาพพร้อมให้บริการ  

๓) Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเดินรถ การตรวจการเดินรถ
โดยน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก Operations มาปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิด
การบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๔) Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจ าหน่ายตั๋ วโดยสาร
ให้กับลูกค้าตามระยะทางการโดยสาร 

๕) Service เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการของ Call Center 1348 
ที่บริการสอบถามเส้นทางการเดินรถ การรับแจ้งของหายบนรถโดยสาร 
และรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ชมเชยต่าง ๆ ของลูกค้า 

๒.๑.๑.๒ กิจกรรมบริหารรถเอกชนร่วมบริการ 
 เป็นกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการบรหิารจัดการรถเอกชนที่ท าสัญญาเพื่อให้บรกิาร

รถโดยสารประจ าทางร่วมกับ ขสมก. โดยสามารถอธิบายกิจกรรมต่าง ๆ แยกตามหลักการของ Value Chain 
ได้ดังนี ้

๑) Inbound Logistics เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการสัญญาการเดินรถ
ระหว่าง ขสมก. กับบริษัทเอกชน 

๒) Operations เป็นกิจกรรมที่น าเอาสัญญาการเดินรถมาบริหารจัดการให้
เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่สัญญาก าหนด รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทะเบียนประวัติรถโดยสาร อาทิ การต่อทะเบียน การต่ออายุประกัน 

๓) Outbound Logistics เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจการเดินรถของรถ
เอกชนร่วมบริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา เพื่อรักษามาตรฐานของ
การบริการ 

๔) Marketing and Sales เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าตอบแทน
จากรถเอกชนร่วมบริการ 

๖) Service เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการของ 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 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ  

การบริหารทรัพย์สิน  
๒.๑.๒.๒ กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา/แผนยุทธศาสตร์ การบริหาร

งบประมาณ การติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ การตรวจสอบ
สถานภาพในการควบคุมภายใน 

๒.๑.๒.๓ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล การบริหารสวัสดิการ 
การฝึกอบรม การประเมินประสิทธิภาพ การอาชีวอนามัย 

๒.๑.๒.๔ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ โครงสร้าง
ระบบไอซีที อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ  
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การวิเคราะห์ Value Chain ของ ขสมก.นอกจากจะท าให้ทราบถึงกิจกรรมที่ ขสมก. ด าเนินการแล้ว
ยังท าให้ทราบถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างกิจกรรม โดยสิ่งที่ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ เช่ือมโยงกัน คือ ข้อมูล
สารสนเทศจากกิจกรรมหนึ่งส่งผลกระทบกับการด าเนินงานของอีกกิจกรรมหนึ่ง ซึ่ง ขสมก. สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศเหล่าน้ันได้อย่างถูกต้อง ทันความต้องการใช้งาน จะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน ซึ่งระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศ
ระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของ ขสมก.  
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๒.๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีท ี
๒.๒.๑ สถานภาพด้านนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒.๑.๑ การจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปัจจุบัน ขสมก. มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประจ าปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางใน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการด าเนินงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. 
เพื่อให้ระบบสารสนเทศสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อ ง และตอบสนองยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

๒.๒.๑.๒ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ ขสมก. ในปัจจุบัน ประยุกต์ใช้หลักการ COBIT5 (Control Objectives for Information and Related 
Technology) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการองค์กร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกรอบการด าเนินงานที่ครอบคลุม เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน  
ด้านก ากับดูแลและการบริหารจัดการทางด้านไอซีทีได้อย่างบรรลุเป้าหมาย โดย  COBIT5 มีหลักการ
ด าเนินงานส าคัญอยู่ ๕ หลักการ ดังภาพ ๒-๓ 

ที่มา: COBIT5 by ISACA 
ภาพ ๒-๓ หลักการส าคัญในการก ากับดูแลและบริหารจัดการของ COBIT5 



บทท่ี ๒ ผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านระบบไอซีทีพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                 หน้า ๒-๗ 

๑) หลักการที่ ๑ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กล่าวคือ การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับขององค์กรและ
ความเสี่ยงและการใช้ทรัพยากรด้านไอซีทีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒) หลักการที่ ๒ ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรอย่างครบวงจร 
กล่าวคือ การน าการก ากับดูแลด้านไอซีทีเข้าไปประยุกต์ ใช้ร่วมกับ  
การก ากับดูแลองค์กร โดยครอบคลุมทุกหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมไปถึง
บุคลากรและสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีความ
เกี่ยวข้องทั้งด้านก ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านไอซีที 

๓) หลักการที่ ๓ ประยุกต์ใช้กรอบการด าเนินงานที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว 
กล่าวคือ การน ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการด าเนินงาน 
ด้านไอซีทีมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่ง COBIT5 ได้น าแต่ละแนวทาง
ที ่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลและบริหารจัดการ มาสอดคล้องกันเป็น
ภาพรวมภายใต้กรอบมาตรฐานเดียวกัน 

๔) หลักการที่ ๔ เอื้อให้วิธีปฏิบัติองค์รวมสัมฤทธ์ิผล 
กล่าวคือ การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านไอซีที
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น ควรประกอบไปด้วย ๗ ปัจจัย 
ดังนี ้
๔.๑) หลักการ นโยบาย และกรอบการด าเนินงาน 
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 แบ่งแยกการก ากับดูแลออกจากการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ การระบุความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลและการบริหาร
จัดการ โดยทั้งสองหลักการนี้มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างกันอย่าง
ชัดเจน ตามภาพ ๒-๔ 
๕.๑) การก ากับดูแล (Governance) กล่าวคือ การก าหนดเป้าหมาย

องค์กร โดยมีการตกลงเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการก าหนด
ทิศทาง การตัดสินใจ และจัดล าดับความส า คัญของการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงการเฝ้าติดตามผลการด าเนินงานและการ
ปฏิบัติงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางที่ได้มีการตัดสินใจ
ร่วมกัน ซึ่ ง โดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการบริหาร เป็น
ผู้รับผิดชอบโดยรวมภายใต้การช้ีน าของประธานกรรมการ 
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๕.๒) การบริหารจัดการ (Management) กล่าวคือ การบริหารงาน
ให้สอดคล้องกับทิศทางที ่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล 
โดยผู้บริหารด าเนินการวางแผน ด าเนินงาน และเฝ้าติดตาม
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
ภาพ ๒-๔ กระบวนการส าคัญในการก ากับดูแลองค์กร 

 

จากหลักการส าคัญ ๕ หลักการของ COBIT5 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อมาใช้
วิเคราะห์ร่วมกับการบริหารจัดการด้านไอซีทีของ ขสมก. นั้น จะน าหลักการที่ ๕ มาประกอบพิจารณา
เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับด้านบริหารจัดการเป็นส าคัญในการบรรลุเป้าประสงค์การด าเนินงานด้านไอซีทีของ
องค์กร 

โดยปัจจุบัน ขสมก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Steering Committee) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าทบทวน 
ปรับปรุง แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร แผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม ตลอดจนการบริหารจัดการแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์กร สมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบไปด้วย 

 
๑) CIO ประจ าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประธานกรรมการ 
๒) ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ 
๓) ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ ๑ - ๒ กรรมการ 
๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการเขตการเดินรถที่ ๕ กรรมการ 
๖) ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ ๑ - ๒ กรรมการ 
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๗) ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบ กรรมการ 
๘) ผู้อ านวยการส านักบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กรรมการ 
๙) ผู้อ านวยการส านักบริหารการเดินรถ กรรมการ 
๑๐) ผู้อ านวยการส านักการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 
๑๑) ผู้อ านวยการส านักบัญชีและกองทุนกลาง กรรมการ 
๑๒) ผู้อ านวยการส านักบริการและจัดซื้อ กรรมการ 
๑๓) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและเลขานุการ 
๑๔) ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๑๕) หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 

 

แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกันในคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อหารือ ด าเนินงานและติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไอซีทีของ ขสมก. และ
ไม่มีการด าเนินงานระหว่างหน่วยก ากับดูแลและส่วนบริหารองค์การ ตามกระบวนการส าคัญในการก ากับ
ดูแลองค์การ อาทิ การพิจารณาความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของ ขสมก. หรือการพิจารณาการใช้ไอซีทีสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ เป็นต้น อีกทั้งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) 
ท่านเดิมได้เกษียณอายุงานแล้ว อยู่ระหว่างการแต่งตั้งท่านใหม่ โดยบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเป็น CIO มาจาก
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารซึ่งต้องดูแลหลายส านักภายในองค์การ ส่งผลกระทบให้ CIO ไม่สามารถให้ความ
สนใจในการด าเนินงานด้านไอซีทีของ ขสมก. เพียงอย่างเดียวได้ 

ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการไอซีทีขององค์การนั้น ควรมี
การน ามาตรฐานที่ครอบคลุมมาประยุกต์ใช้ในองค์การเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่เหมาะสม อาทิ 
การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการก ากับดูแล และการบริหารงาน อย่างชัดเจน รวมถึงการจัดประชุม
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผน และติดตามงานตามเป้าประสงค์ขององค์การ 
และด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 
๒.๒.๒ สถานภาพด้านระบบสารสนเทศ 

ขสมก. ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่ง
ระบบสารสนเทศออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ๑) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองค์กร ๒) ระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริหารการเดินรถ ๓) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการ
เดินรถ  

๒.๒.๒.๑ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองค์กร 
ปัจจุบัน ขสมก. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ภายในองค์ก าร 

ด้านบริหารงานองค์การ โดยระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ และมี
ลักษณะระบบเป็นแบบ Client Server โดยมีรายช่ือระบบงานที่เกี่ยวข้องด้านบริหารงานองค์กร ดังนี้ 

 

๑) ระบบสวัสดิการ 
๒) ระบบบริหารงบประมาณ 
๓) ระบบประเมินผลโดยใช้ระบบความสามารถ 
๔) ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 
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๕) ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
๖) ระบบเงินเดือน 
๗) ระบบประวัติบุคลากร 
๘) ระบบข้อมูลการมาท างาน 
๙) ระบบจัดซื้อ 
๑๐) ระบบเจ้าหนี้ 
๑๑) ระบบลูกหนี้ 
๑๒) ระบบบริหารเงินสด 
๑๓) ระบบควบคุมพัสดุ 
๑๔) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
๑๕) ระบบสารบรรณ 
๑๖) ระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้และบังคับหนี้ 
๑๗) ระบบ MIS 

 

จากการศึกษาระบบสารสนเทศที่กล่าวมาข้างต้นในด้านการบริหารงาน
องค์การนั้น โดยภาพรวมของระบบสารสนเทศมีฟังก์ช่ันงานและการจัดท ารายงานที่ครอบคลุมการใช้งาน
ของผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากขาดการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศให้ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง และขาดการ
ติดตามความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ ท าให้ผู้ใช้งานบางกลุ่มยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ใช้งานระบบสารสนเทศ ส่งผลให้ยังคงมีการท างานด้วยระบบมือ (Manual) ควบคู่กับการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศ ประกอบกับระบบสารสนเทศด้านการบริหารงานองค์กรมีข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การท างานที่ส่งผลให้การขยายระบบไม่สามารถท าได้ รวมถึงเทคโนโลยีของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน
การให้บริการระบบสารสนเทศมีอายุการใช้งานที่มากกว่า ๗ ปี และหมดอายุการรับประกันจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ขสมก. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในกลุ่มนี้ใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านบริหารงานองค์กรต่อไป 

๒.๒.๒.๒ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริหารการเดินรถ 
ขสมก. ได้มีการแบ่งเขตการเดินรถออกเป็น ๘ เขต ซึ่ งในแต่ละเขตมี 

การบริหารจัดการในเรื่องการจัดท าเป้าหมายการด าเนินงาน จัดท าแผนการเดินรถ จัดท าตารางตรวจรับงาน
พนักงานขับรถ (พขร.) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) การบริหารการซ่อมบ ารุง การบริหารจัดการ
การใช้เช้ือเพลิง การบริหารจัดการรายได้จากการเดินรถ การบริหารจัดการทะเบียนประวัติรถ และ  
การบริหารจัดการค่าตอบแทนการเดินรถร่วมบริการ โดยปัจจุบันมีการใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) ระบบบัญชีค่าโดยสาร 
๒) ระบบควบคุมพัสดุ 
๓) ระบบซ่อมบ ารุง 
๔) ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๕) ระบบสารบรรณ 
๖) ระบบ Bill Payment 
๗) ระบบ MIS 
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จากการศึกษาระบบสารสนเทศข้างต้นในด้านการบริหารการเดินรถ 
ยังคงพบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน อาทิ ระบบซ่อมบ ารุง ปัจจุบันระบบสารสนเทศนี้ไม่สามารถ
เช่ือมโยงข้อมูลข้ามเขตการเดินรถได้ หรือการน าเข้าข้อมูลชุดเดียวกันเข้าหลายระบบสารสนเทศระหว่าง  
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถและระบบ MIS เพื่อรายงานผลสู่ส านักงานใหญ่ เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์สถานภาพระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการ
บริหารการเดินรถในปัจจุบันยังขาดระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนงานด้านบริหารสัญญาส าหรับรถเอกชน
ร่วมบริการ และส าหรับการเหมาซ่อมของรถโดยสารประจ าทางแต่ละคันของ ขสมก. อีกทั้งตารางงานของ 
พขร./พกส. ปัจจุบันยังลงรายช่ือด้วยมือ ไม่มีการน าระบบข้อมูลการท างานมาใช้ในส่วนน้ี ดังนั้นควรมีการน า
ระบบข้อมูลการมาท างานมาใช้ร่วมกันทั้งในส่วนของส านักงานและส่วนการบริหารการเดินรถ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกและลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการท าด้วยมือ (Manual) ในการค านวณเงินเดือนส าหรับ พขร./พกส. 
ในอนาคต 

๒.๒.๒.๓ ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการเดินรถ 
งานด้านปฏิบัติการเดินรถของแต่ละเขตการเดินรถของ ขสมก. ประกอบด้วย

งานด้านการจัดการการควบคุมการเดินรถโดยสาร การตรวจการเดินรถ การบริหารจัดการกรณีเกิดอุบัติ เหตุ/
รถเสีย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาระบบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุเข้ามาสนับสนุนการด าเนินงานด้านปฏิบัติการเดินรถ 
ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลรายงานอุบัติเหตุรวมไปถึงเรื่องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งระบบข้อมูลสถิติ
อุบัติเหตุยังไม่สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ระบบบัญชีในการส่ง
ข้อมูล พขร. หรือบุคคลภายนอกเพื่อตั้งลูกหนี้ ระบบบริหารบุคลากรในการตรวจสอบวงเงินประกันกรณี 
พขร. มีความผิดในการก่ออุบัติเหตุ เป็นต้น 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ขสมก. มีนโยบายในการประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเข้า
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 

กลุ่มข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันของ ขสมก. จะพิจารณาจัดกลุ่มตามกา ร 
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นผลการศึกษาในหัวข้อ ๒.๑ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตาราง ๒-๑ สรุปกลุ่มข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมหลักของ ขสมก. ท่ีใช้งานในปัจจุบัน 

กลุ่มข้อมูล 
ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล 

แฟ้มข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
๑. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริการ   

๑.๑  ข้อมูลป้ายรถเมล์ √  
๑.๒  ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๑.๓  ข้อมูลรถเมล์โดยสาร  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๑.๔  ข้อมูลอัตราค่าโดยสาร √  

๒. กลุม่ข้อมลูสารสนเทศส าหรับบริหารการเดินรถ   
๒.๑  ข้อมูลเป้าหมายการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๒  ข้อมูลแผนการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๓  ข้อมูลตารางการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๔  ข้อมูลตารางการปฏิบัติงานของ พขร. 

พกส. 
 ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 

๒.๕  ข้อมูลการลาของ พขร. พกส.  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๖  ข้อมูล พขร. พกส. ตามสายการเดินรถ √  
๒.๖  ข้อมูลอู่จอดรถ √  
๒.๗  ข้อมูลการจอดรถ √  
๒.๘  ข้อมูลการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร ขสมก.  ระบบซ่อมบ ารุง 
๒.๙  ข้อมูลการซ่อมบ ารุงรถโดยสาร 

บริษัทเหมาซ่อม 
√  

๒.๑๐  ข้อมูลสัญญาเหมาซ่อมบ ารุง 
รถโดยสาร 

√  

๒.๑๑  ข้อมูลสญัญารถเอกชนร่วมด าเนนิการ  ระบบควบคุมรถร่วม 
๒.๑๒  ข้อมูลการเบิก – คืนต๋ัวโดยสาร  ระบบบัญชีค่าโดยสาร 
๒.๑๓  ข้อมูลรายได้ค่าโดยสาร  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๑๔  ข้อมูลค่าใช้จ่ายการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๑๕  ข้อมูลทะเบียนประวัติรถ ขสมก. √  
๒.๑๖  ข้อมูลทะเบียนประวัติรถเอกชนร่วม

บริการ 
√  

๒.๑๗  ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิง  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๒.๑๘  ข้อมูลของหายบนรถเมล์โดยสาร  ระบบ Call Center 
๒.๑๙  ข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ชมเชย  ระบบ Call Center 

๓. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศส าหรับการปฏิบัติการ
เดินรถ 

  

๓.๑  ข้อมูลช่วงเวลาการเดินรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๓.๒  ข้อมูลการปล่อยรถ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
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กลุ่มข้อมูล 
ประเภทของการจัดเก็บข้อมูล 

แฟ้มข้อมูล ระบบสารสนเทศ 
๓.๓  ข้อมูล กม. ให้บริการ  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 
๓.๔  ข้อมูลรถออกว่ิง  ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ 

๔. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหาร
องค์กร 

  

๔.๑  ข้อมูลการของบประมาณ  ระบบบริหารงบประมาณ 
๔.๒  ข้อมูลการใช้งบประมาณ  ระบบบริหารงบประมาณ 
๔.๓  ข้อมูลบริหารลูกหนี ้   ระบบลูกหนี ้

 ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
๔.๔  ข้อมูลบริหารเจ้าหนี้   ระบบเจ้าหนี้ 

 ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
๔.๕  ข้อมูลบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง   ระบบจัดซื้อ 

 ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
๔.๖  ข้อมูลบริหารพัสดุ  ระบบควบคุมพัสดุ 
๔.๗  ข้อมูลบริหารทรัพย์สิน  ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน 
๔.๘  ข้อมูลงบการเงิน  ระบบงานบัญชีแยกประเภท 
๔.๙  ข้อมูลบริหารการเบิก – จ่ายเงิน  ระบบบริหารเงินสด 
๔.๑๐  ข้อมูลบริหารบุคลากร    ระบบประวัติบุคลากร 

 ระบบประเมินผลโดยใช้ 
ระบบความสามารถ 

 ระบบเงินเดือน 
 ระบบข้อมูลการมาท างาน 

๔.๑๑  ข้อมูลเบิก-จ่ายสวัสดิการ  ระบบสวัสดิการ 
๔.๑๒  ข้อมูลบริหารพาหนะ √  
๔.๑๓  ข้อมูลบริหารอาคาร √  
๔.๑๔  ข้อมูลบริหารการซ่อมบ ารุง √  
๔.๑๕  ข้อมูลบริหารคดี  ระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้ 

๔.๑๖  ข้อมูลติดตามหนี้  และบังคับหนี้ 
๔.๑๗  ข้อมูลรับ – ส่งหนังสือ  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 
การศึกษา วิเคราะห์คุณภาพของกลุ่มข้อมูลประยุกต์เกณฑ์ในการพิจารณา

ลักษณะของข้อมูลที่ดี มาพิจารณาคุณภาพของกลุ่มข้อมูลในปัจจุบันของ ขสมก. โดยพิจารณาจาก 
๑) ข้อมูลสารสนเทศตรงกับความต้องการใช้งาน 

ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศยังไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน 
เนื่องจากหน่วยงานภายใต้สังกัดยังมีการจัดท าแบบรายงานที่อยู่ในรูปของเอกสารส่งให้เขตการเดินรถ
กรอกข้อมูลและน าส่งกลับคืนหน่วยงาน อาทิ ข้อมูลจ านวน พขร. พกส. ข้อมูลการเดินรถ ข้อมูลบัญชี 
การเงินของเขตการเดินรถ ซึ่งพิจารณาถึงสาเหตุพบว่ารายงานที่ได้จากระบบมีมิติในการน าเสนอข้อมูล
ที่ไม่ตรงกับความต้องการใช้งาน ประกอบกับการไม่เช่ือถือข้อมูลที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศท าให้หน่วยงาน
ภายใต้สังกัดยังคงใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเขตการเดินรถจากแบบฟอร์มเอกสารมากกว่าที่จะใช้
ระบบสารสนเทศออกรายงานเพื่อน าเสนอข้อมูล 

๒) ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องตรงตามเวลา 
ข้อมูลที่จัดเก็บไม่ถูกต้องตรงตามเวลา อาทิ ข้อมูลการท าสัญญาหรือ

ต่อสัญญารถเอกชนร่วมบริการจะไม่ถูกต้องตรงตามเวลา เนื่องจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติจะไม่บันทึกข้อมูล
การท าสัญญาลงในระบบทันทีภายหลังการท าสัญญาแล้วเสร็จ ข้อมูลการต่อทะเบียน หรือโอนกรรมสิทธ์ิรถ
โดยสารทั้งในส่วนรถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการไม่เป็นปัจจุบัน  

๒.๒.๓.๓ การบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมหลัก 
การศึกษา วิเคราะห์กลุ่มข้อมูลประยุกต์ใช้หลักการ Data Governance 

สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลในปัจจุบันของ ขสมก.  พบว่า ขสมก. ยังไม่มี
บริหารจัดการกลุ่มข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บในระบบสารสนเทศไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพ อาทิ การก าหนดกลุ่มข้อมูลที่เป็น Master Data ที่ต้องมีการเช่ือมโยงระหว่าง
ระบบสารสนเทศ ไม่มีการก าหนดแหล่งข้อมูลที่จะใช้ในการจัดท ารายงานท าให้ในปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลที่ใช้
ในการท ารายงานที่หลากหลาย ไม่มีการก าหนดเจ้าภาพข้อมูลที่ต้องรับผิดชอบในการน าเข้าหรือปรับปรุงข้อมูล 
 จากสถานภาพด้านข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบันของ ขสมก. ที่กล่าวข้างต้นพบว่าข้อมูล
สารสนเทศของ ขสมก. ที่จัดเก็บในปัจจุบันยังไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในแง่ของการวางแผน และ  
การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ ดังนั้นจึงควรใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการออกแบบสถาปัตยกรรม
ระบบไอซีทีในอนาคตของ ขสมก. เพื่อท าให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ยั่งยืนต่อไป 
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๒.๒.๔ สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ 
สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง และ ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยสามารถสรุป
สถานภาพในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

๒.๒.๔.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จากข้อมูลสัญญาทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสรุปจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
ดังนี้ 

 

ตาราง ๒-๒ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ังหมดของ ขสมก. 

  
สัญญา รายการ 

จ านวน 
(เครื่อง) 

ปีท่ีจัดซื้อ/
จัดเช่า 

  ซ. ๑๘/๕๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๒๘๐ ๒๕๕๒ 
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ๑๐๗ ๒๕๕๒ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๖๔ ๒๕๕๒ 

   
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction  
Inkjet Printer) 

๑๑ ๒๕๕๒ 

   เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ๑๕ ๒๕๕๒ 

  ซ. ๒๖/๕๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๒๐๕ ๒๕๕๓ 
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ๕๘ ๒๕๕๓ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๒๖ ๒๕๕๓ 

    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ส ี ๑ ๒๕๕๓ 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet 
Printer) 

๑๑ ๒๕๕๓ 

    เครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer ๒ ๒๕๕๓ 
  ซ. ๒๕/๕๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๑๐๐ ๒๕๕๔ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๖๐ ๒๕๕๔ 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet 
Printer) 

๒๕ ๒๕๕๔ 

  ซ. ๑๑/๕๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๘๒ ๒๕๕๘ 
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ๒๔ ๒๕๕๘ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๓๒ ๒๕๕๘ 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet 
Printer) 

๓ ๒๕๕๘ 

    เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ๓ ๒๕๕๘ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ๑๐ ๒๕๕๘ 
    เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ๕๗ ๒๕๕๘ 
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สัญญา รายการ 

จ านวน 
(เครื่อง) 

ปีท่ีจัดซื้อ/
จัดเช่า 

  ช. ๑๒/๕๔ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๘๐ ๒๕๕๔ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๓๐ ๒๕๕๔ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ส ี ๑ ๒๕๕๔ 
    เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ๒๒ ๒๕๕๔ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ๘ ๒๕๕๔ 
  ช. ๔๕/๕๕ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๖๐ ๒๕๕๕ 
    เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ๕ ๒๕๕๕ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๒๐ ๒๕๕๕ 
    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ส ี ๑ ๒๕๕๕ 

    
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction Inkjet 
Printer) 

๑๕ ๒๕๕๕ 

    เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ ๗ ๒๕๕๕ 

  ช. ๑๔/๕๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล ๒๑๘ ๒๕๕๘ 

  

จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปสถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ  
ขสมก. ได้ดังนี ้

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า ขสมก. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ

งานประมวลผลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน ๑,๐๒๕ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า ๕ ปี จ านวน ๖๖๕ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๒ และเครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ ากว่าหรือเท่ากับ  
๕ ปี จ านวน ๓๖๐ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๘ โดยหากพิจารณาสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 
งานประมวลผลต่อบุคลากรที่ใช้งานในการปฏิบัติงาน อาทิ บุคลากรส านักงานที่ควรจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบ ๑:๑ บุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบผลัดหรือกะที่ควรจัดสรรแบบ ๒:๑ และบุคลากรที่มีหน้าที่บันทึกข้อมูล
เป็นครั ้งคราวที่ควรจัดสรรแบบเครื่องต่อหน่วยงาน ซึ่งมีจ านวนประมาณเกือบสองพันคน พบว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลยังไม่รองรับกับความต้องการใช้งาน ซึ่ ง ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อ 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากเกิดข้อจ ากัดในการท างาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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ภาพ ๒-๕ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลในปัจจุบันของ ขสมก. 

๒) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  
ขสมก. มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

จ านวน ๔๐ เครื่อง แบ่งออกเป็นเครื่องที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี จ านวน ๒๓ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗ และ
เครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี จ านวน ๑๗ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๓ โดย ขสมก. ได้มีการ
จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้แก่เขตการเดินรถทุกเขต เขตละ ๒ เครื่อง ในส่วนของผู้อ านวยการเขต และ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต และจัดสรรให้แก่ส านักงานใหญ่ ๒๔ เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรรที่เหมาะสมต่อ
บุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้งานในการปฏิบัติงาน 
 

 
 

ภาพ ๒-๖ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในปัจจุบันของ ขสมก. 
 

 
 

อายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี
๒๓ เคร่ือง
ร้อยละ ๕๗

อายุการใช้งานต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ ๕ ปี
๑๗ เคร่ือง
ร้อยละ ๔๓

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๔๐ เครื่อง

อายุการใช้งานมากกว่า ๕ 
ปี

๖๖๕ เคร่ือง
ร้อยละ ๓๒.๓๘

อายุการใช้งานต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ ๕ ปี
๓๖๐ เคร่ือง

ร้อยละ ๖๗.๖๒

เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผล
๑,๐๒๕ เครื่อง
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๓) อุปกรณ์ต่อพ่วง 
ขสมก. มีการจัดซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วง อาทิ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่อง

สแกนเนอร์ (Scanner) และเครือ่งส ารองไฟฟ้า (UPS) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี ้
๓.๑) เครื่องพิมพ์ 

ตาราง ๒-๓ รายการเครื่องพิมพ์ (Printer) ของ ขสมก. ในปัจจุบัน 
ล าดับท่ี ชนิดเครื่องพิมพ์ อายุการใช้งาน 

อายุใช้งานต่ า
กว่าหรือ

เท่ากับ ๕ ปี 
(เครื่อง) 

อายุใช้งาน
มากกว่า ๕ 
ปี (เครื่อง) 

๑ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer ๒๙ ๑๖๕ 
๒ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ส ี ๑ ๒ 
๓ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (Laser Printer) ขาว-ด า ๕๒ ๑๘๐ 
๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Multifunction 

Inkjet Printer) 
๑๘ ๔๗ 

๕ เครื่องพิมพ์ชนิด Line Printer - ๒ 
 
จากข้อมูลข้างต้นพบว่าเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 

๕ ปี มีจ านวน ๓๙๖ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และเครื่องที่มีอายุการใช้งานต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี มีจ านวน 
๑๐๐ เครื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ โดย ขสมก. ได้มีการจัดสรรเครื่องพิมพ์แบบ Printer Pool คือการใช้งาน
เครื่องพิมพ์ (Printer) ร่วมกันภายในหน่วยงาน และหากพิจารณาถึงอัตราส่วนระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลต่อเครื่องพิมพ์ (Printer) ในปัจจุบันของ ขสมก. คิดเป็นอัตราส่วน ๓:๑ ซึ่งถือว่าเป็น
อัตราส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากสามารถจัดคิวของงานให้กับเครื่องพิมพ์ (Printer) ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๒) เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) 
ขสมก. มีการใช้งานเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) จ านวน  

๒๕ เครื่อง ซึ่งมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕ ปี ๒๒ เครื่อง และอายุการใช้งานต่ ากว่าหรือเท่ากับ ๕ ปี ๓ เครื่อง 
ท าการจัดสรรให้เขตการเดินรถ เขตละ ๑ เครื่อง และส านักงานใหญ่ ๑๗ เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสรร
ที่เหมาะสมต่อบุคลากรที่จ าเป็นต้องใช้งานในการปฏิบัติงาน 

๓.๓) เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) 
ขสมก. มีการใช้งานเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน ๕๗ เครือ่ง 

จากจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลทั้งหมด ๑,๐๒๕ เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า (UPS) จะหยุดท างานทันท ีซึ่งอาจมีผลกระทบท าให้ระบบหรือข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานประมวลผลเกิดความเสียหายได ้
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๒.๒.๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 
ปัจจุบัน ขสมก. มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

อยู่ ๔ ประเภท คือ 
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ Mini (Server m600) มีจ านวน ๗ เครื่อง 
๒) Blade Server (Server m610) มีจ านวน ๑ เครื่อง 
๓) Blade Server (Server r510) มีจ านวน ๑ เครื่อง 
๔) Server Chassis m1000e มีจ านวน ๑ เครื่อง 

 
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ทั้งหมดนี้มีอายุการใช้งานน้อยกว่า ๔ ปี 

และตั้งอยู่ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักงานใหญ่ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ขส มก. มีทั้งเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Rack Server ส าหรับ 
ระบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศทั้ง ๒ ระบบ ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนจะแบง่ออกเปน็เครือ่ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ๖ ระบบ คือ เว็บไซต์ ขสมก. (Web) และอินทราเน็ต (Intranet) ระบบป้องกัน
เครือข่าย (Firewall) และป้องกันไวรัส (Antivirus) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ระบบ Active 
Directory และระบบสารสนเทศ 

ภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อาคารส านักงานใหญ่ ช้ัน ๔ จะประกอบด้วย 
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายและอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัย และมีอุปกรณ์สนับสนุน
เช่น เครื่องปรับอากาศ จ านวน ๒ เครื่อง เครื่องส ารองไฟฟ้า 10KVA (UPS) จ านวน ๒ เครื่อง 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีการส ารองข้อมูลเพียงบางส่วน เช่น 
ระบบฐานข้อมูล โดยใช้ Tape Backup และมีการส ารองข้อมูลระบบในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ขสมก. 
ควรมีการส ารองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และมีการส ารองข้อมูลทั้งในส่วนของระบบฐานข้อมูลและ
ระบบปฏิบัติการ อีกทั้งไม่มีการตั้งค่าเวลามาตรฐานให้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่จะรองรับระบบสารสนเทศในอนาคตควร
เป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) เพื่อให้มีการบริหารจัดการได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน อีกทั้งห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถทราบเหตุต่าง ๆ  
และบริหารจัดการอุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ อาทิ ไฟไหม้ ไฟฟ้าดับ ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พบว่า
ระบบไฟฟ้าของทาง ขสมก. มีเสถียรภาพไม่มากมีเหตุไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 

๓.๑ วิสัยทัศนก์ารพฒันาเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. 
 

“พฒันาเทคโนโลยดีจิิทลัทีม่ีประสิทธิภาพ สนองต่อการพฒันาองค์การ” 
  

 เทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพ หมายถึง มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายตามแผนฟื้นฟู
กิจการของ ขสมก. โดยลดการสูญเสียการจัดเก็บรายได้ค่าโดยสารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ e-Ticket และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเดินรถด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ GPS รวมถึงการพัฒนาระบบไอซทีี
สนับสนุนการท างานของระบบไอซีทีเป้าหมาย และระบบไอซีทีส าหรับการบริหารจัดการองค์การ เพื่อสร้างให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ “CHANGE” ทั้งในส่วนของการบริการ การบริหารจัดการภายในองค์การ และ
การบูรณการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม 
 

๓.๒ พันธกิจการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. 
เพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ขสมก. ต้อง

พัฒนาเพื่อให้เกิดการ “CHANGE” ในองค์ประกอบของระบบไอซีที ดังนี ้
 

C : Collaboration การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป้าหมาย (ระบบ GPS ระบบ e-Ticket) 
และระบบไอซีทีสนับสนุน เพื่อการให้บริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการ และระบบไอซีที
ส าหรับการบริหารจัดการองค์การให้ท างาน
ร่วมกันได้อย่างไม่มีรอยต่อ (Seamless) โดย
มุ่งเน้นประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ 
(Service Oriented Architecture: SOA)  
เข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ 
ขสมก. รวมถึงในการเช่ือมโยงข้อมูลก าหนดให้
มีการเช่ือมโยงข้อมูลที่ต้องมีการใช้งานร่วมกัน
ภายใน ขสมก. และระหว่างระบบสารสนเทศ

ของหน่วยงานภายนอกที ่เกี่ยวข้องผ่านศูนย์ข้อมูกลางซึ่งจะจัดเก็บข้อมูลหลัก (Master Data) ที ่ต้องม ี

บทที่ ๓ 
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การใช้งานร่วมกันระหว่างระบบสารสนเทศ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และลดความ
ซับซ้อนในการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศโดยตรง 
 
H : Holistic มุ่งเน้นการพฒันาองค์ประกอบ
ข อ ง เ ทค โน โ ล ยี ดิ จิ ทั ล ใ น ส ่ว น ข อ ง 
น โ ยบ าย  กฎร ะ เ บ ียบ  กระบวนการ
ป ฏิบั ติ ง าน  ควบ คู่ ไป กั บก ารพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจากการประยุกต์ใช้
ระบบไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ท า เก ิดการใช ้งาน เทคโนโลยีดิจิทัลที่
พ ัฒ น า อ ย ่า ง ยั ่ง ย ืน  ข ส มก . ต้ อ ง ให้
ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย กฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ให้รองรับการท างาน
ร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การอนุมัติ 
อนุญาตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลแทนการ
อนุมัติ อนุญาตผ่านเอกสาร การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนเอกสารตัวจรงิ รวมถึง ขสมก. ควรมีการปรับปรงุ
กระบวนการปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถรองรับการท างานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาได้ และควรมีการ
ฝึกอบรมด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้
เก ิดความรู ้ ความเข้าใจ และความช านาญในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาข้ึน รวมถึงควรมี 
การก าหนดให้ทักษะด้านการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. เป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดของ 
การเลื่อนข้ันหรือเลื่อนต าแหน่งของบุคลากร  

 
A : Availability การพัฒนาและบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที  (ICT 
Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์
คอมพิ ว เ ตอ ร์  อุ ป ก ร ณ์ต่ อพ่ ว ง  แล ะ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้มีความพร้อมรองรับ
การท างานร่วมกับ เทคโนโลยีที่ ใ ช้ ใน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย
ให้มีความพร้อม และความมั่นคงปลอดภัย
ในการใช้งานระบบสารสนเทศทั้ ง ใน
ส่วนกลางและหน่วยงานเขตการเดินรถ 
และการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายนอกที่ เกี่ยวข้อง อาทิ 

ศูนย์ CCH ของตั๋วร่วม ระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการการน าอุปกรณ์พกพาส่วนตัวเข้ามาใช้ในที่ท างาน (BYOD) ของบุคลากร โดยการติดตั้ง
ซอฟต์แวร์ส าหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลองค์การ 
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N : Nexus พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ  
ขสมก. ให ้ส ามารถบ ูรณาการข ้อมูล ใน
ภาพรวมของทั้งองค์การในมิติต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผน บริหารจัดการ 
ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงพัฒนาระบบ
จัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้หลากหลายรูปแบบ 
และทันต่อความต้องการใช้งานของผู้บริหาร
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ในการเรียกใช้
งานข้อมูล รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่
รองรับการเช่ือมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัลของ
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภายนอก
ที่เกี่ยวข้อง 

 
G : Governance ประยุกต์ใช้กระบวนการ
บริหารจัดการการบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลกระบวนการบริหารความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ข อ ง ร ะ บ บ ไ อ ซี ที  แ ล ะ
กระบวนการตรวจสอบด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เป็นมาตรฐานใน
ระดับสากลเข้ามาสนับสนุนการก ากับ
ดูแล และการตรวจสอบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก. 
 
 
 

 
 
E :  Efficiency พัฒนาทักษะการใช้งานและ
การบร ิห ารจ ัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล ให ้ก ับ
บุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจใน
การใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อ ย่ า ง เ ต็ มป ระสิท ธิภาพ  แล ะ เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ โดยในส่วนของบุคลากรผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศ ขสมก. ควรให้มุ่งเน้นพัฒนา
กลุ่ มผู้ ใ ช้ ง านหลั ก  (Key User) ให้ มี ความรู้   
ความ เ ข้ า ใจทั้ ง ในส่ วนของก ร ะ บ ว น ก า ร
ปฏ ิบ ัต ิง าน  และระบบสารสนเทศที ่น ามา
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สนับสนุน ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นตัวกลางเพื่อถ่ายทอดความต้องการใช้งานระบบสารสนเทศระหว่างผู้ใช้งานระบบ 
และผู้พัฒนาระบบ รวมถึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ
ให้กับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ หรือบุคลากรใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของบุคลากรของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขสมก. ควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้สามารถบริหารจัดการระบบไอซีทีของ ขสมก. ที่พัฒนาข้ึน
ได้โดยในระดับที่สามารถควบคุม และก ากับการท างานของบริษัทผู้พัฒนาได้ รวมถึงมุ่งเน้นให้ใช้ทักษะด้าน  
การใช้งานและบริหารระบบไอซีทีเป็นตัวช้ีวัดในการเลื่อนข้ันหรือต าแหน่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการผลกัดันและจงูใจให้
บุคลากรของ ขสมก. เห็นความส าคัญของการใช้งานระบบไอซีทีมากข้ึน 
 
๓.๓ ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีดังนี ้
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

๑ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย และไอซีที
สนับสนุน เพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของแผนฟื้นฟู 

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

๑.๑. ออกแบบกระบวนการปฏิบัติ 
การเดินรถเพื่อรองรับการใช้งาน
ระบบ e-Ticket และระบบไอซีที
สนับสนุน 

 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. ต้องมีขั้นตอน 
การด าเนินงาน กฎ ระเบียบ รองรับ 
การท างานร่วมกับระบบ e-Ticket และ
ระบบไอซีทีสนับสนุน 

 กิจการของ ขสมก. และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน 

แผนฟื้นฟูกิจการและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

๑.๒. พัฒนาระบบ e-Ticket และ 
ระบบไอซีทีสนับสนุน  

 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการ 
เดินรถที่เก่ียวข้องกับ พกส. ได้ร้อยละ ๕๐  

   ๑.๓. พัฒนาระบบอนุมัติสัญญา เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการในการยืนขออนุมัติ 
อนุญาต เพื่อลดข้อจ ากัดด้าน
สถานที่ และเวลาในการให้บริการ 

 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถพิจารณา
อนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบการในการขอร่วม
ด าเนินการกับ ขสมก. ผ่านทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ 

   ๑.๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการอู่จอดรถ  ภายในปี ๒๕๖๒ นายท่าอู่สามารถลดเวลา
ในการตรวจสอบการจอดรถโดยสารภายใน
อู่ได้ร้อยละ ๕๐ 

   ๑.๕. พัฒนาระบบการเดินรถ รองรับการ
จัดเก็บข้อมูลรถโดยสาร และข้อมูล
การเดินรถโดยสาร รวมถึงรองรับ
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GPS 

 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแบบฟอร์ม 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเดินรถ 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

   ๑.๖. พัฒนาระบบ CRM และยกระดับ
การให้บริการ Call Center 1348 
ให้เป็น Contact Center โดยเพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการประชาชน 
เช่น Web Live Chat e-mail และ 
Fax 

 ภายในปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕๐ ของประชาชน
ผู้ใช้บริการพึงพอใจในการรับบริการของ 
Call Center 1348 ทีมี่หลากหลายช่องทาง
ในการติดต่อมากขึ้น 

   ๑.๗. ปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. ทั้งใน
ส่วนของ อินเทอร์เน็ต และ
อินทราเน็ต เพื่อรองรับ 
การให้บริการข้อมูลที่เข้าถึง 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ประชาชนผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้นข้อมูลเส้นทางการเดินรถ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ร้องเรียน แจ้งของ
หายผ่านทางเว็บไซต์ของ ขสมก. ได้ 

   ประชาชนทุกกลุ่ม และชาวต่างชาติ
การเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
ของ ขสมก. ในรูปแบบ Web 
Portal และเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบ Single Window ของ
กระทรวงคมนาคม 

 ภายในปี ๒๕๖๓ บุคลากร ขสมก. สามารถ
สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับ ประกาศ ค าสั่ง กฎ 
ระเบียบ ข่าวสาร กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของ ขสมก. จากเว็บไซต์อินทราเน็ต
ได้ 

๒ เพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ดิจิทัลในปัจจุบันให้
ครอบคลุมความต้องการ  
และรองรับการให้บริการ 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ปัจจุบันของ ขสมก. ทั้งในส่วนของ 
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
องค์การ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายให้
สามารถรองรับการท างานร่วมกับระบบไอซีที
เป้าหมาย และระบบไอซีทีสนับสนุนได้อย่างไม่มี
รอยต่อ (Seamless) 

๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการ
บริหารจัดการองค์การ (Enterprise 
Resource Planning: ERP) ให้
สอดคล้องตามผลการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานด้วยไอซีที
ของ ขสมก. 

 ภายในปี ๒๕๖๒ มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise 
Resource Planning: ERP) ในส่วนของ
ระบบงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้าง ระบบพัสดุ ระบบ
ครุภัณฑ์ ระบบบุคลากร (HRM) ระบบ
เงินเดือน ระบบสวัสดิการ 

javascript:void(0)
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

     ภายในปี ๒๕๖๒ ระบบสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise 
Resource Planning: ERP) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบการเดินรถได้ 

     ภายในปี ๒๕๖๒ มีระบบสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise 
Resource Planning: ERP) ในส่วนของ
ระบบติดตามโครงการ (Project Tracking) 
ระบบบริหารสัญญา ระบบบุคลากร (HRD)  

     ภายในปี ๒๕๖๔ ระบบสารสนเทศส าหรับ
การบริหารจัดการองค์การ (Enterprise 
Resource Planning: ERP) สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์ข้อมูลกลางของ 
ขสมก. ได้ 

   ๒.๒ พัฒนาระบบสารบรรณ และระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๓ พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
๒.๔ ปรับปรุงระบบงานคดี 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ผู้บริหารสามารถติดตาม
เรื่อง/งานต่าง ๆ ผ่านระบบสารบรรณ และ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 ภายในปี ๒๕๖๔ สามารถสืบค้น และติดตาม
เรื่องคดีในภาพรวมของทั้งองค์การได้จาก
ระบบงานคดี 



บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                                                                                                                หน้า ๓-๘ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

   

 

๒.๕ เพิ่มศักยภาพระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการ
ให้บริการ 

 ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. มีระบบเครือข่ายที่
มีความม่ันคงปลอดภัย  

 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. สามารถบริหาร
จัดการระบบเครือข่ายในภาพรวมของทั้ง
องค์กรได้จากจุดเดียว  

     ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีระบบสื่อสาร
ภายในองค์กร 

   ๒.๖ เพิ่มศักยภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

 ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และมีจ านวน
เพียงพอรองรับความต้องการใช้งาน 

๓ เพิ่มศักยภาพในการบริการ 
และบริหารจัดการ โดยการใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
เครื่องมือส าคัญ 

เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและบริหาร
จัดการข้อมูลของ ขสมก. ให้มีความเป็นหน่ึงเดียว 
ทันสมัย และพร้อมใช้งาน 

๓.๑ ก าหนดมาตรฐาน กลุ่มข้อมูลหลัก 
(Master Data) กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงาน และ
กลุ่มข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดท า
รายงานส าหรับผู้บริหาร 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีมาตรฐานของ
รูปแบบข้อมูลในกลุ่มข้อมูลหลัก (Master 
Data) กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้แลกเปลี่ยนระหว่าง
หน่วยงาน และกลุ่มข้อมูลสนับสนุน 
การจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร 

   ๓.๒ จัดท านโยบาย และกระบวนการใน
การน าเข้าข้อมูล ใช้งานข้อมูลใน
ภาพรวมของ ขสมก. ตามแนวทาง 
Data Governance 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีนโยบาย 
คณะท างาน และกระบวนการใน 
การบริหารจัดการการน าเข้าข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลตามแนวทางของ  
Data Governance 



บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

   ๓.๓ ด าเนินการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลใน
ปัจจุบันของ ขสมก. ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีฐานข้อมูลกลาง 
รองรับการบริหารจัดการข้อมูลกลุ่มข้อมูล
หลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุน
การวางแผนและตัดสินใจของผู้บริการ และ
กลุ่มข้อมูลเพื่อใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานภายนอก  

   ๓.๔ พัฒนาระบบจัดท ารายงานสนับสนุน
ผู้บริหาร (Business Intelligent)  

 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีระบบจัดท า
รายงานสนับสนุนผู้บริหาร (Business 
Intelligent) สนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๔ บริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลทีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

เป็นยุทธศาสตร์การประยุกต์ใช้กระบวนการ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
กระบวนการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
มาตรฐานในระดับสากล 

๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์และก าหนด
กระบวนการบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัยของระบบไอซีทีที่
เหมาะสมกับ ขสมก. โดยประยุกต์
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีการประกาศใช้
นโยบายการบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของระบบไอซีทีที่เป็นมาตรฐาน 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีกระบวนการ
บริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยของ
ระบบไอซีทีที่เป็นมาตรฐาน 

   ๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์และก าหนด
กระบวนการตรวจสอบระบบไอซีที 
(IT Audit) โดยประยุกต์มาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีกระบวนการ
ตรวจสอบระบบไอซีที (IT Audit) ที่เป็น
มาตรฐาน 



บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
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ยุทธศาสตร์
ที่ 

ชื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ค าอธิบายยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

    ๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
กระบวนการบริหารการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม โดยประยุกต์มาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ภายในปี ๒๕๖๒ ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการก าหนดบริการ 
กระบวนการในการให้บริการ และ SLA ของ
แต่ละบริการตามมาตรฐานในระดับสามารถ 

๕ พัฒนาองค์ความรู ้และทักษะ
ด้านการใช้งาน และบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับ 

เป็นยุทธศาสตร์พฒันาองค์ความรู ้และทักษะ
ด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้การ 

๕.๑ ก าหนดองค์ความรู้ และหลักสูตร
การฝึกอบรมส าหรับบุคลากรของ 
ขสมก. ที่เหมาะสม 

 ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก. มีการก าหนดองค์
ความรู้ และกระบวนการในการบริหาร
จัดการองค์ความรู้  

 บุคลากรของ ขสมก. เพื่อให้
การเรยีนรู้และการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ยั่งยืน 

เรียนรู้และการใช้งานระบบไอซีทีที่ยั่งยืน ๕.๒ พัฒนาระบบองค์ความรู้ 
(Knowledge Management) 

ภายในปี ๒๕๖๓ บุคลากรของ  
ขสมก. สามารถสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

   ๕.๓ พัฒนากลุ่มผู้ใช้งานระบบไอซีทีหลัก 
(Key User) เพื่อให้เกิดการใช้งาน 
และพัฒนาระบบไอซีทีที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน และความ
ต้องการใช้งาน 

 ภายในปี ๒๕๖๔ มีกลุ่มผู้ใช้งานระบบไอซีที
หลัก (Key User) ที่สามารถถ่ายทอด แก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับการใช้งานระบบไอซี
ทีได้ 

   ๕.๔ จัดฝึกอบรมทักษะด้านการใช้งาน
และบริหารจัดการระบบไอซีที
ให้กับบุคลากรของ ขสมก. ๓ กลุ่ม 
คือ ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รอ้ยละ ๕๐ ของบุคลากรของ ขสมก.  
ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถผ่าน 
การประเมินผลหลังการฝึกอบรม 



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                 หน้า ๓-๑๑ 

จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ กล่าว
ข้างต้น เพื่อให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์สามารถขับเคลื่อน ขสมก. ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที ่ก าหนดไว้ในนโยบายดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy ร่างแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) และแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ สามารถสรุปความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบไอซีที 
กับนโยบายฯ และแผนฟื้นฟูกิจการฯ ได้ดังภาพ ๓-๑ 
 

 
 

ภาพ ๓-๑ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล  
และยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูกิจการของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

 
ภาพ ๓-๑ แสดงความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยสามารถสรุปความเช่ือมโยงได้ดังนี้ 
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ตาราง ๓-๑ สรุปความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และยุทธศาสตร์การ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก.  

ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
กิจการของ  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

รายละเอียดความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้ การพัฒนาระบบ GPS และระบบไอซีที
สนับสนุน (ระบบ Digital Signage) เป็น
การเพิ่มช่องทางในการจัดเก็บรายได้จาก
การโฆษณา 

 ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบ GPS ระบบ e-Ticket 
ระบบไอซีทีสนับสนุน ท าให้ ขสมก. 
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในส่วน
ของพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) และ
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดท าแบบฟอร์ม 
รายงานต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 

 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ การพัฒนาระบบ GPS ระบบ e-Ticket 
ระบบไอซีทีสนับสนุน สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 
การปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีข้อมูล
สารสนเทศสนับสนุนการวางแผนใน 
ด้านต่าง ๆ ได้ 

  การพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้บริการ
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการได้
แบบไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 

  การปรับปรุงระบบ Mobile Application 
ในการสืบค้นเส้นทางการเดินรถให้รองรับ
ผู้พิการและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
องค์การท าให้ ขสมก. สามารถลด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดท าแบบฟอร์ม 
รายงานต่าง ๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ 

  การพัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อลดการ
สูญเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บรายได้ 

 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการ
องค์การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากมีข้อมูลสารสนเทศสนับสนุน 
การวางแผนในด้านต่าง ๆ ได้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของ ขสมก.  
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การฟื้นฟู
กิจการของ  

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

รายละเอียดความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่าย การมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่ดีจะท าให้ ขสมก. สามารถ 

 ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อการวางแผน วางยุทธศาสตร์ และ 
การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ การมีแนวทางการบริหารจัดการความ
ม่ันคงปลอดภัย การบริหารการบริการ
ระบบไอซีที การตรวจสอบด้านไอซีที 
ที่เป็นมาตรฐาน เป็นการสร้างความม่ันใจ
ได้ว่าการใช้ระบบไอซีทีของ ขสมก. 
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการบริหาร
จัดการ 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพ บุคลากรของ ขสมก. มีความรู้  
ความเข้าใจในการใช้งานระบบไอซีที 
ที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้การพัฒนา 
ระบบไอซีทีเกิดประโยชน์สูงสุด เน่ืองจาก
บุคลากรเป็นผู้ใช้งานระบบไอซีที หาก
บุคลากรไม่ใช้งานระบบไอซีทีจะท าให้เกิด
ความสูญเปล่าในการลงทุน รวมถึงไม่
สามารถน าเอาระบบไอซีทีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ 
การปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 
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แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ การบริหารจัดการ

องค์กร และลดต้นทุนการด าเนินการนั้น จะมุ่งเน้นการพัฒนาใน ๕ ส่วนส าคัญ 
 

๔.๑ การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในยุคของ Digital Transform ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) 

ไม่ได้มีบทบาทเพียงแค่การบริหารจัดการให้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพเท่านั้น 
แต่มีบทบาทเพิ่มเติมในส่วนของการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถรองรับการ
ด าเนินธุรกิจหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ กล่าวคือ CIO มีหน้าที่เป็น
ตัวกลางที่จะท าให้เกิดการด าเนินงานที่ประสานกัน (Engagement) ระหว่างกระบวนการทางธุรกิจ และ
ระบบไอซีทีขององค์กร โดยมุ่งเน้นท าให้เกิดการบริการในรูปแบบใหม่ที่มีข้ันตอนที่กระชับ ลดการใช้เอกสาร 
และสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจหลักได้ 

จากบทบาทของ CIO ที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า CIO มีบทบาทส าคัญในการผลักดันการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้น CIO จะต้องมีความเข้าใจในรูปแบบการด าเนินธุรกิจขององค์กร และเข้าใจในทิศทางของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบไอซีที ติดตามผล
การด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบไอซีทีอย่างใกล้ชิด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานธุรกิจให้ตระหนัก
และเห็นถึงประโยชน์ที่หน่วยงานและองค์กรจะได้รับจากการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการด าเนินธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน รวมถึงมีหน้าที่ในการผลักดันและสร้างความเข้าใจต่อผู้บริหารองค์กร
ในการก าหนด ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ค าสั่งต่าง ๆ ให้รองรับการใช้งานระบบไอซีทีที่พัฒนาข้ึนอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศและการเชื่อมโยงข้อมูล 

๔.๒.๑ การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ  

ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมุ่งเน้นท าให้เกิด
รูปแบบในการท างานใหม่ที่ลดการใช้เอกสาร ลดข้ันตอน ลดระยะเวลา และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับ  
ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี Web Application และ Mobile Application 
ถือเป็นเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ได้รับความนิยม เนื่องจากลดข้อจ ากัดด้านเวลา และสถานที่
ในการใช้งานระบบสารสนเทศ  
  

บทท่ี ๔ 
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ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศของ ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Web Application 
และ Mobile Application เข้ามาสนับสนุน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงานได้แบบไม่
จ ากัดสถานที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของการติดต้ังระบบ และ
ปรับปรุงระบบได้จากส่วนกลางเพียงแห่งเดียว ในส่วนของ Mobile Application ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Hybrid Application ในการพัฒนา เพื ่อ ให ้ Mobile Application ที ่พ ัฒนาขึ้นสามารถ
ท างานบนระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื่อนที่  (Mobile Device) ได้หลายแพลตฟอร์มด้วยการพัฒนา
เพียงครั้งเดียว อาทิ ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS  และ ระบบปฏิบัติการ Android 

๔.๒.๒ การพัฒนาการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๔.๒.๒.๑ การเช่ือมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างระบบสารสนเทศของ ขสมก. 

ประยุกต์ ใช้หลักการ Service Oriented Architecture เพื่ อออกแบบ 
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ทางธุรกิจ  โดยใช้เทคโนโลยี Web Service และซอฟต์แวร์ เครื่องมือ
สนับสนุนการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ (Application 
Integration tool) เ ข้ามาสนับสนุนเพื่ อลดข้อจ ากัดของการพัฒนา 
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนจากหลากหลาย
แพลตฟอร์ม (Platform) และลดการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ
แบบ Point to Point ซึ่งไม่มีความยืดหยุ่นกรณีในอนาคตระบบสารสนเทศ
ใดมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุง 
การเช่ือมโยงใหม่ทั้งหมด 

๔.๒.๒.๒ การบูรณาการข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของ ขสมก. เพื่อรองรับ 
การจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริการ 
ประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือ ETL สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลจาก 
ระบบสารสนเทศต่าง ๆ  มาปรับปรุงรูปแบบ และจัดเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล
กลาง (BMTA Information Center) และใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือ Business 
Intelligent รองรับการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเชิงสถิติ และเชิงวิเคราะห์
รองรับการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๔.๒.๒.๓ การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจาก ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี Web Service และซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศ (Application-Integration Tool) เข้ามา
สนับสนุนแล้ว ขสมก. ต้องประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุน 
การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ท าการเช่ือมโยงระหว่างระบบ
สารสนเทศที่เรียกว่า Information Gateway Tool  
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๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือ ๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ 

งานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง ๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย โดยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาได้
ดังนี้ 

๔.๓.๑ แนวทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก.  และจากความต้องการ

ด้านระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์การ พบว่า  
๔.๓.๑.๑ จ านวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ยังไม่เพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้งาน 
๑. ปัจจุบันมีเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล ที่มีอายุการใช้

งานเกินกว่า ๕ ปี อยู่จ านวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ 
ในการใช้งาน 

๒. เครื่องพิมพ์ (Printer) ยังจัดสรรไม่เหมาะสมต่อการใช้งานของ 
ส านักต่าง ๆ  ซึ่งถ้าหากมีการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อม ๆ  กัน
จะมีคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลในบางส านักที่ไม่สามารถ 
ใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) ได ้

๓. เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) มีจ านวนไม่พอเหมาะต่อเครื่องคอมพวิเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล ซึ่งถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างมาก 

ปัญหาที่พบดังที่กล่าวข้างต้น ขสมก . ควรมีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล เพื่อการทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปี และจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการใช้งาน  
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 
ตาราง ๔.๓ - ๑ หลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

ล าดับ
ท่ี 

หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ 

๑ การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบั
งานประมวลผล 

ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
ควรจัดสรรตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัต ิโดย 
๑. การจัดสรรแบบ ๑:๑ ควรจัดสรรให้แก่บุคลากรใน

ระดับผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้างาน
ทุกท่าน และจัดสรรให้แก่บุคลากรที่ท าหน้าทีเ่กี่ยวกบั
งานที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศใน
การปฏิบัติงาน อาทิ เลขา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
พนัก ง าน ธุรการ  เ จ้ าหน้าที่ การ เงินและบัญชี  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่สถิติ 
เ จ้ า ห น้ าที่ ร ะบบงานคอมพิ ว เ ตอ ร์  พนั ก ง าน
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ล าดับ
ท่ี 

หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ 

คอมพิวเตอร์  นิติกร เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และกลุ่ม
งานบุคคลและสวัสดิการ เป็นต้น 

๒. การจัดสรรแบบ ๒:๑ ควรจัดสรรให้แก่บุคลากรที่
ท างานเป็นกะ เป็นผลัด อาทิ พนักงาน Call Center 
พนักงานจัดสายการเดินรถ 

๓. การจัดสรรแบบอื่น ๆ อาทิ การจัดสรรให้หน่วยงาน 
นั้น ๆ มีจ านวนเครื่องตามที่ก าหนด เนื่องจากลักษณะ
การท างานไม่ ได้ต้องใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ตลอดเวลา ใช้แค่ในการบันทึกข้อมูลหรือการน าไปใช้
ในโอกาสต่าง ๆ เท่านั้น อาทิ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
ช่างสื่อสาร พนักงานลงบัญชีค่าโดยสาร เป็นต้น 

๒ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
เครื่องที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ป ี

โดยปกติเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  
จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ ๕ ปี ถ้าเกินจากนี้
ประสิทธิภาพการท างานจะลดลง ดั งนั้นจึ งควรมี 
การจัดท าแผนงานจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 
รายปี โดยรายละเอียดของแผนงานต้องบอกได้ว่าปีต่อ ๆ 
ไปจะมีเครื่องที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า ๕ ปีจ านวน 
กี่เครื่อง และควรทดแทนเป็นจ านวนเท่าไร และเครื่องที่
ได้มาน้ันต้องน าไปทดแทนให้แก่หน่วยงานอะไรบ้าง 

๓ การจัดสรรเครื่องพิมพ์ (Printer) ในการจัดสรรเครื่องพิมพ์ (Printer) ควรจัดสรรแบบ
Printer Pool คือการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) ร่วมกัน
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา โดยอาจใช้งาน
ร่วมกันภายในส านัก หรืออาจใช้งานร่วมกันภายในแต่ละ
ช้ันของอาคาร ซึ่งเครื่องพิมพ์ (Printer) ที่แนะน ามีดังนี้ 
๑. เครื่องพิมพ์ (Printer) ชนิดเลเซอร์ ที่มีความเร็วใน

การพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓๕ หน้าต่อนาทีและรองรับ
การพิมพ์กระดาษ A3 

๒. เ ครื่ อ งพิ มพ์  Multifunction ชนิด ฉีดหมึ ก  ที่ มี
ความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษ
ขนาด  A4 ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน้าต่อนาที  และ 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด 
A4 ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที  

โดยจ านวนเครื่องพิมพ์ (Printer) จะต้องพิจารณาจาก
ลักษณะงานว่างานน้ันมีการพิมพ์เอกสารมากน้อยเพียงไร 
เนื่องจากหากมีการใช้งานเครื่องพิมพ์ (Printer) พร้อม
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ล าดับ
ท่ี 

หลักเกณฑ์ แนวทางการด าเนินการ 

กันจะสามารถบริหารจัดการคิวของงานให้กับเครื่องพิมพ์ 
(Printer) ได้อย่างเหมาะสม และส าหรับงานที่ต้องมี 
การออกใบเสร็จ หรือต้องมีการพิมพ์เอกสารทันที ควรมี
เครื่องพิมพ์ Multifunction ในอัตรา ๑:๑ เพื่อเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็วในการพิมพ์เอกสาร 

๔ การจัดสรรเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) การจัดสรรเครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ควรจัดสรรให้แก่
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลทุกเครื่อง 
เพราะถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล
เครื่องใดไม่มีการติดตั้งเครื่องส ารองไฟฟ้าแล้วหากเกิด
เหตุการณ์ไฟฟ้าดับเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลเครื่องนั้นจะหยุดท างานทันที ซึ่งอาจมี
ผลกระทบท าให้ระบบหรือข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผลเกิดความเสียหายได้ และเป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติงานท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ต่อได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดสรรเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) ให้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลทุกเครื่อง 

 
นอกจากการจัดหาตามแนวทางข้างต้นแล้ว ขสมก. ควรหมั่นตรวจสอบสภาพ

ของอุปกรณ์เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อเป็นการดูแลบ ารุงรักษาให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและ 
มีประสิทธิภาพ 

๔.๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
จากการศึกษาวิเคราะห์สถานภาพด้านระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. และ

จากความต้องการด้านระบบคอมพิวเตอร์ของบุคลากรในองค์การ พบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ขสมก. 
มีทั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่บางส่วนเป็นระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) ซึ่งเป็นแนวโน้ม
เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Virtualization) เป็นพื้นฐานของ 
แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายมากขึ้น เนื่องจากระบบมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีความยืดหยุ่น (Elastic) และสามารถขยายตัวได้ 
(Scalability) โดยการบริการจะมี ๓ รูปแบบหลักได้แก่ Software as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) และ Infrastructure as a Service (IaaS)  
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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
แอพพลิเคช่ัน ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บริการ ลดการลงทุนในการสร้าง 
ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ และลดภาระงานในการดูแลระบบ 

Platform as a Service (PaaS) เป็ นการ ใ ช้หรื อ เ ช่ า ใ ช้บริ ก าร เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Storage) ระบบปฏิบัติการ (Operating systems) 
ซอฟต์แวร์  (Software) และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database management system) และ 
ระบบสนับสนุน (เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Network Security) ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
(Internet) ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าส ารอง) ที่จ าเป็นต่อระบบสารสนเทศ  เพื่อลดภาระงานใน 
การติดตั้ง และดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุน  

Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการใช้หรือเช่าใช้บริการเฉพาะ
โครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ที่ท างานอยู่บนระบบเสมือน (Virtualization) รวมถึง
ระบบสนับสนุน เพื่อลดภาระงานในการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสนับสนุน 

ประโยชน์ของการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud มีดังนี ้
- ความสะดวกในการใช้บริการ ไม่ต้องบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ 

แม่ข่ายเอง 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร มีความยืดหยุ่นตาม

ความต้องการใช้งานจริง 
- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
- ความต่อเนื่องของการท าธุรกิจ (Business Continuity) 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงระบบและข้อมูลที่องค์การสามารถย้ายไปใช้งาน

ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud มีดังนี ้
  

http://bikinkantor.com/mengenal-layanan-cloud-computing-untuk-bisnis-anda/
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- ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับมาก 
- ระบบที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างยืดหยุ่น 
- ข้อมูลที่ต้องมีการใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน 
- ข้อมูลที่จ าเป็นต้องอาศัยความรวดเร็วในการบริหารจัดการแบบเรียลไทม์ 
การเลือกผู้ให้บริการมีความส าคัญมาก ต้องมีการพิจารณาถึงประเด็น

ดังต่อไปนี้ 
- ความน่าเช่ือถือของการให้บริการ (Reliability) โดยพิจารณาจากระบบ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูล
และการได้รับมาตรฐานการให้บริการด้านต่าง ๆ  

- คุณภาพของการให้บริการ (Productivity) สามารถพิจารณาได้จาก
ข้อตกลงการให้และการใช้บริการ (SLA) 

- ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานจ านวนมากในเวลาเดียวกัน 
(Scalability) 

- ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว ใ น ก า ร ต อ บส น อ งต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช้
(Responsiveness) 

อ้างอิง: คู่มือการเลือกใช้บริการ Cloud Computing ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในปัจจุบันมีการผลักดันให้มีการใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ 
(Government Cloud) โดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็น
การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน โดย สรอ. เป็นผู้ด าเนินการจัดสรรระบบให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่เนื่องด้วยบริการของ สรอ. ยังไม่รองรับแพลตฟอร์ม (Platform) ที่ทาง       
ขสมก. ใช้งานจึงยังไม่สามารถใช้งานระบบบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud) ของ สรอ. ได้  

แนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ ขสมก. จะมุ่งเน้นการใช้
งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ Cloud โดยมีระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองติดตั้งที่ ขสมก.  
ซึ่งการพิจารณาเลือกใช้ Cloud จะค านึงถึงความคุ้มค่ารวมถึงความพร้อมของ 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 

นอกจากการพิจารณาเลือกใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในลักษณะ 
Cloud การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ มีแนวทางการ
ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังนี้ 

๑) มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้ งาน (Performance) ซึ่ ง เป็น
แนวทางในการก าหนดจ านวน CPU ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
(Server) ให้รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ ใหม่อย่างเพียงพอต่อการ
ใช้งาน โดยพิจารณาจากปัจจัยหลัก คือ 
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 ความสามารถของ CPU ข้ันพื้นฐานที่ รองรับการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศ เมื่อมีผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ 

 ความสามารถของ CPU ในการประมวลผลและบริหาร
ทรัพยากร เมื่อมีผู้ใช้งานแต่ละคนเรียกใช้งานระบบในแต่ละ
โมดูล (Module) ซึ่งจะมีการเรียกใช้ Service อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(Service Dependencies)  

 ความสามารถของ CPU ในการบริหารจัดการในส่วนของความ
ปลอดภัยข้อมูล (Security) ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
รองรับการขยายตัว (Scalability) และงานประมวลผลอื่น ๆ 
เพิ่มเติม (Latent Capacity)  

๒) ความพร้อมใช้งาน (Availability) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบ
จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของ    
ขสมก. อาทิ  

 ระบบส ำรอง (Redundancy ) คือ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ ข่ ายส า รอง  (Backup Server) เพื่ อ รองรั บการ ใ ช้ ง าน 
ระบบสารสนเทศทดแทน กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก 
(Primary Server) ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายส ารองสามารถท างานทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
หลักได้ทันที โดยที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ได้อย่างปกต ิ

 กำรแบ่ งภำระกำรท ำงำน (Load Balancing) คือ เครื่ อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง 
รองรับภาระการใช้งานระบบสารสนเทศเท่า ๆ กัน 

๓) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) ซึ่งเป็นแนวทางใน
การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับการบ ารุงรักษาและ
ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 
อาทิ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ  (Monitoring) 
การปรับปรุง (Upgrade) ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์  
(Software)  

๔) ข้อมูลมีความปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยค านึงถึง ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล 
(Secure transport of data) และการก าหนด/มอบหมายสิทธ์ิของ
ผู้ใช้งานในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ (Authentication of users) ซึ่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้องท าการประมวลผล อาทิ โปรโตคอล 
Secure Sockets Layer (SSL) Protocol  การท าการ เข้า -ถอดรหัส
ข้อมูล (Encrypt and Decrypt transported data) 
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๔.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่าย 
การออกแบบระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างการเช่ือมต่อ 

ระบบเครือข่าย (Network Topology) ในด้านต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพ (Performance) ความสามารถใน
การขยายตัว (Scalability) ความสามารถในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง (Availability) ความสามารถในการ
บริหารจัดการ (Manageability) ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ความสามารถในการปรับปรุง 
(Adaptability) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็นหลักการพืน้ฐานของการออกแบบระบบ
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการในการใช้งาน โดยมีผลการออกแบบ ดังนี้ 

๔.๔.๑ หลักการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology Design) 
ส าหรับการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Topology Design) ของ 

ระบบเครือข่ายของ ขสมก. เป็นการออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับช้ัน (Hierarchical Network 
Design) และการออกแบบโครงสร้างเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modular Network Design) ซึ่งสามารถอธิบาย
หลักการออกแบบได้ ดังนี้ 

๔.๔.๑.๑ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับ ช้ัน (Hierarchical 
Network Design) 

 การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับช้ัน เป็นการออกแบบ 
ระบบเครือข่าย ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผนในการพัฒนา เลือกใช้อุปกรณ์ภายใน
ระบบ การตั้งค่าอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสมตามหน้าที่การใช้งาน  รวมทั้งช่วยอ านวยความสะดวกใน 
การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในระบบได้อีกด้วย การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับข้ัน
ประกอบด้วย ๓ ล าดับช้ัน (Layer) ได้แก่ Access Layer (ช้ันล่าง)  Distribution Layer (ช้ันกลาง) และ Core 
Layer (ช้ันบน) สามารถแสดงได้ดังภาพ ๔.๔-๑ 
 

 
 

ภาพ ๔.๔-๑ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบล าดับชั้น  
(Hierarchical Network Design) 
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๑) Access Layer เป็นล าดับช้ันที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานที่สุด เนื่องจากเป็น
ล าดับ ช้ันที่อุปกรณ์เครือ ข่ายต้องรองรับการเ ช่ือมต่อกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานกับอุปกรณ์เครือข่ายในช้ัน Distribution หรือ 
Core Layer โดยส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ที่ท างานอยู่บน Layer 2  
เป็นต้น 

๒) Distribution Layer เป็นล าดับช้ันที่รองรับจุดเช่ือมต่อจากช้ัน Access 
Layer ไปยังล าดับช้ัน Core Layer โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ท างานในช้ัน
นีต้้องสามารถท าฟังก์ช่ันในการค้นหาเส้นทาง (Routing) และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น InterVlan, Routing, ACLs (Access 
Control List) เป็นต้น 

๓) Core Layer เป็นล าดับช้ันที่รองรับจุดเช่ือมต่อหลาย ๆ จุดจากช้ัน 
Distribution Layer โดยอุปกรณ์ ใน ช้ันนี้ต้ อง เป็ นอุ ปกรณ์ที่ มี ขีด
ความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงและต้องรองรับการรับ-
ส่งข้อมูลจากช้ัน Distribution ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๔.๑.๒ การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modula Network 
Design) 
การออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ เป็นแนวทางในการแบ่ง

ระบบเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อย โดยในแต่ละส่วนนั้นจะมีการก าหนดลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน การ
ออกแบบในลักษณะนี้ ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถวางแผน และจัดสรรอุปกรณ์ในแต่ละส่วนให้สามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีลักษณะดังภาพ ๔.๔-๒ 

 

 
 

ภาพ ๔.๔-๒ ตัวอย่างการออกแบบระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร ์(Modular Network Design) 
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๔.๔.๒ หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบระบบเครือข่าย 
เพื่อให้ระบบเครือข่ายของ ขสมก. ได้รับการออกแบบที่เหมาะสม  โดยพิจารณาหลักการ

พื้นฐานที่จ าเป็นของการออกแบบระบบเครือข่ายจากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ซึ่งเป็น 
การพิจารณาถึงคุณลักษณะการตอบสนองและการท างานของระบบในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสามารถใน 
การขยายตัว (Scalability) สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ประสิทธิภาพ (Performance) ความสามารถใน
การบริหารจัดการ (Manageability) ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ความสามารถในการปรับปรุง 
(Adaptability) และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

๔.๔.๒.๑ ความสามารถในการขยายตัว (Scalability) 
เป็นการพิจารณาถึงคุณลักษณะการท างานด้านการขยายตัวของระบบที่จะท า

การออกแบบจะต้องสามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต ซึ่งในส่วนน้ีเองต้องมีความสอดคล้องกับทิศทาง
และความต้องการใช้งานของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถคาดคะเนอัตราการขยายตัวได้อย่างเหมาะสม 

๔.๔.๒.๒ สภาพพร้อมใช้งาน (Availability) 
กล่าวถึงระยะเวลาการให้บริการระบบแก่ผู้ใช้งาน โดยทั่วไปสภาพพร้อมใช้

งานสามารถก าหนดในรูปแบบ % ของเวลาที่ให้บริการได้ (Up Time) ต่อ ปี เดือน สัปดาห์ วัน หรือ ช่ัวโมง
โดยเปรียบเทียบจากระยะเวลาทั้งหมด ตัวอย่าง เช่น ระบบเครือข่ายให้บริการ ๒๔x๗ ซึ่งถ้าระบบเครือข่าย
ให้บริการได้ (Up Time) ๑๖๕ ช่ัวโมง จาก ๑๖๘ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หมายความว่าสภาพพร้อมใช้งาน
(Availability) เท่ากับ ๙๘.๒๑% ซึ่งในหัวข้อนี้ปัจจัยที่จะต้องค านึงถึงประกอบด้วย 

๑) เกณฑ์ของสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ในแต่ละบริการ  
๒) การค านวณผลกระทบหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากระบบหยุดชะงัก (Down 

Time) 
๓) ระดับของบริการที่รับได้ โดยคิดจากระยะเวลาเฉลี่ยในระหว่างเกิด

ปัญหา (MTBF: Mean Time Between Failure) และระยะเวลาเฉลี่ย
ในการแก้ไขปัญหา (MTTR: Mean Time to Repair) ซึ่งความสามารถ
ในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีค่าเท่ากับ Availability = MTBF / 
(MTBF + MTTR) 

๔.๔.๒.๓ ประสิทธิภาพ (Performance) 
การพิจารณาคุณลักษณะการท างานด้านประสิทธิภาพของระบบให้สอดคล้อง

กับบริการ และการใช้งานภายในหน่วยงาน และระดับความต้องการใช้งาน ซึ่งจะก าหนดในรูปของตัวแปร 
ด้านประสิทธิภาพ ได้แก่ 

๑) Capacity (Bandwidth) ปริมาณข้อมูลที่สามารถน าส่งผ่านระบบ
เครือข่ายได้มีหน่วยเป็น Bits Per Second (bps) 

๒) Utilization % ของการใช้งานเครือข่าย 
๓) Throughput ปริมาณของข้อมูลที่สามารถน าส่งไปยังปลายทางได้โดยไม่

มี Error ต่อหน่วยเวลา เป็น Seconds 
๔) Offered Load ปริมาณรวมของข้อมูลในทุกเครือข่ายที่พร้อมจะส่ง

พร้อมกันในหนึ่งช่วงเวลา 
๕) Accuracy ปริมาณข้อมูลที่น าส่งได้อย่างถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปริมาณการจราจรข้อมูลทั้งหมด 
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๖) Efficiency ก า ร วัดป ริ ม าณ  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 ระยะเวลาระหว่างการร้องขอใช้บริการกับเวลาที่

ให้บริการทั้งนี้ ในการก าหนดค่าตัวแปรดังกล่าวโดยทั่วไปอาจจะต้องท า
การค านวณทางคณิตศาสตร์ หรือ บางครั้ งก็สามารถอ้างอิงจาก
มาตรฐานความต้องการของบริการแต่ละประเภทเป็นตัวก าหนด เช่น 
การบริการข้อมูล เสียง มีความต้องการด้าน Bandwidth เท่ากับ 
64Kbps ด้าน Delay Variable เป็นแบบคงที่ เป็นต้น 

๔.๔.๒.๔ ความสามารถในการบริหารจัดการ (Manageability) 
การพิจารณาคุณลักษณะด้านการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะเป็นตัว

สนับสนุนการจัดการระบบเครือข่าย ให้สามารถบริการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ รวมทั้งช่วย
ในการเฝ้าระวังตรวจจับความผิดปกติ ตลอดจนเข้าถึงข้อผิดพลาด/ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ส าหรับคุณสมบัติ
โดยทั่วไปของการบริหารจัดการเครือข่ายอ้างอิงตาม OSI Network Management Model ประกอบด้วย 

๑) การบริการประสทิธิภาพ (Performance management) เป็นการวิเคราะห์
สภาพการจราจรข้อมูล และพฤติกรรมของระบบ Application เพื่อท าการ
ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ท างานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อตกลง
ระดับการให้บริการที่ก าหนดไว้  

๒) การบริหารข้อผิดพลาด (Fault Management) เป็นการตรวจจับ  จ ากัด
พื้นที่ปัญหา และแก้ไขปัญหา ตลอดจนการรายงานปัญหาให้กับผู้ใช้และ
ผู้ดูแลระบบ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสการเกิดปัญหา  

๓) การบริหารการตั้งค่าอุปกรณ์ (Configuration Management) การควบคุม 
การจัดการ การตรวจสอบ และการจัดเก็บข้อมูลและโครงแบบของอุปกรณ์
ในระบบ 

๔) การบริหารความมั่นคงปลอดภัย (Security Management) การเฝ้าระวัง 
ทดสอบ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การก าหนดนโยบายป้องกัน การ
บริหารจัดการรหัสผ่าน การจัดการกุญแจส าหรับการเข้ารหัส และการ
ตรวจสอบประเมินสถานภาพระบบ  

๕) การบริหารบัญชีการใช้งาน (Accounting Management) การจัดเก็บบัญชี
การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้ การคิดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน และการควบคุม
ปริมาณการใช้งาน 

๔.๔.๒.๕ ความสามารถในการใช้งาน (Usability) 
ความสามารถในการใช้งานมีความเกี่ยวข้องกับความสามารถในการบริหารแต่

ไม่เหมือนกันโดยตรง ความสามารถในการใช้งานเน้นในเรื่องความง่ายในการใช้ทั้งในแง่ของผู้ใช้บริการ ผู้แล
ระบบ ความสามารถในส่วนน้ีจะเป็นการเน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกในการท างานและการบริหารจัดการ 
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๔.๔.๒.๖ ความสามารถในการปรับปรุง (Adaptability) 
ในการออกแบบระบบเครือข่ายจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสามารถใน 

การปรับปรุง (Adaptability) เพื่อให้ระบบที่มีการออกแบบมีความยืดหยุ่นสามารถรองรับการปรับเปลี่ยน ทั้ง
ในแง่การขยายประสิทธิภาพ การรองรับบริการใหม่ การรองรับเทคโนโลยีใหม่ โดยในการปรับเปลี่ยนระบบ
จะต้องมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยเฉพาะระบบในส่วน Core Network ซึ่งถือว่าเป็น Tier-0 ระบบต้องรองรับ
การปรับเปลี่ยนได้เป็นระยะเวลาหลายปี เพราะหากไม่รองรับจะส่งผลกระทบต่อระบบโดยรวม ดังนั้นอุปกรณ์
ที่ใช้จะต้องสนับสนุนการขยายตัว รองรับหลาย Protocol ลักษณะของอุปกรณ์ควรเป็น Modular Design      
การปรับเปลี่ยนสามารถท าได้โดยไม่มี Down Time ดังนั้นคุณสมบัติ Hot-Swap หรือ N+1 Redundant     
ควรจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษ  

 
๔.๔.๓ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Security) 

 การพิจารณาคุณลักษณะการท างานของระบบเครือข่ายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งการออกแบบระบบเครือข่ายจ าเป็นต้องตระหนัก
ถึงและรับประกันด้านการรักษาความปลอดภัย ในการที่จะออกแบบระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพน้ันจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ CIA โมเดล ซึ่งประกอบด้วย 

๑) ความลับของข้อมูล (Confidentiality of Data) อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิในการเปิด
อ่านได้เท่านั้น 

๒) บูรณภาพของข้อมูล ( Integrity of Data) อนุญาตให้เฉพาะผู้มีสิทธิในการแก้ไข/
ปรับเปลี่ยนได้เท่านั้นซึ่งจะต้องผา่นข้ันตอนการพิสูจน์ตัวตน (Authenticity) ของผู้มีสิทธิ 

๓) สภาพพร้อมใช้งานของระบบและข้อมูล (System and Data Availability) จะต้องมี
ความพร้อมในการให้บริการกับผู้มีสิทธิได้ตลอดเวลา 

 

๔.๔.๔ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่าย 
๔.๔.๔.๑ การพิสูจน์ตัวตน  

ปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการวางแผนเพื่อน าระบบเครือข่ายไร้สายเข้ามาใช้งานซึ่ง
จ าเป็นต้องมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยมีมาตรการการเข้าใช้งานผ่านระบบเครือข่ายไร้สายคือ
ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องมีการพิสูจน์ตัวตนด้วยโปรโตคอล WPA2 – Enterprise และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการ
ระบุ MAC Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่ เมื่อมีการร้องขอเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย 
จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตน โดยใช้ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เดียวกันกับที่ใช้งานผ่าน 
Active Directory 

โดยหากพิจารณาถึงเทคนิคการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานแล้ว พบว่าสามารถใช้งาน
ร่วมกับแนวทางการพิสูจน์ตัวตนส าหรับการเข้าใช้งานเครือข่าย จะเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.1X ซึ่งเป็น
การท างานแบบ Client-Server-based Access Control โดยใช้ Authentication Protocol ซึ่งป้องกันไม่ให้ 
Client ที่ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ตัวตนเข้าใช้งานเครือข่าย โดยหลังผ่านการพิสูจน์ตัวตน Switch จะก าหนด 
VLAN และพอร์ตนั้น ๆ  ให้สามารถใช้งานได้ โดยระหว่างการพิสูจน์ตัวตน IEEE 802.1X access control จะ
อนุญาตเฉพาะโพรโตคอล Extensible Authentication Protocol over LAN (EAPOL) เท่านั้นที่สามารถ
ส่งผ่านข้อมูลได้ 
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ภาพ ๔.๔-๔ 802.1X Device Role 
 

 จากภาพ ๔.๔-๔ การท า Authentication จะประกอบด้วย 
๑) Client เป็นอุปกรณ์ที่ขอเข้าใช้งานเครือข่าย และท าการร้องขอไปยัง 

Switch โดย Workstation นั้น ๆ จะต้องสามารถท างานโดย 802.1X-
compliant client software เช่นที่มีในระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows ได ้

๒) Authentication server จะท าหน้าพิสูจน์ตัวตน (Authentication) 
ส าหรับ Client โดยจะแจ้งให้ Switch ทราบถึงผลการ Authentication 
และแจ้ง ว่า Client มี Authorize ที่จะเข้าใช้งานเครือข่ายหรือไม่ 
Switch นั้นท างานเหมือนเป็น 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 หรือเรียกว่าเป็น Authenticator จะควบคุมการเข้าใช้งาน
พอร์ต โดยข้ึนอยู่กับสถานะของการ 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 โดยจะมีความสามารถในการเป็น RADIUS 
client เพื่อสามารถ Encapsulate และ Decapsulate เฟรมของ EAP ได ้
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ภาพ ๔.๔-๕ Message Exchange 
 

 จากภาพ ๔.๔-๕ กระบวนการท า Message Exchange ระหว่างการ Authentication เป็น
ดังนี้ 

๑) อุปกรณ์ Switch หรือ Host สามารถท าการเริ่มต้น Authentication ได้ 
โดยตามปกติ Switch จะส่งเฟรม EAP-request/identity ไปยัง Host 
เพื่อร้องขอ Identity หลังจากนั้น Host จะตอบกลับด้วยเฟรม EAP-
response/identity  

๒) เมื่อ Host ส่ง Identity ให้กับ Switch แล้ว Switch จะเป็นตัวกลางใน
การส่งผ่านเฟรม EAP ระหว่าง Host และ Authentication Server 
จนกระทั่ ง การ  Authentication ส า เ ร็ จหรื อล้ม เหลว หากการ 
Authentication ส าเร็จ Switch จะตั้งค่าพอร์ตนั้นเป็น Authorized 
และก าหนด VLAN ให้กับพอร์ตน้ัน 

๓) การแลกเปลี่ยนเฟรม EAP นั้น ข้ึนอยู่กับวิธีการ Authentication ที่
เลือกใช้ ตัวอย่างในภาพ ๔.๔-๕ เป็นการใช้งาน One-Time-Password 
(OTP) ในการ Authentication กับ Radius 

 
๔.๔.๕ การจัดการความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย 

ในระบบเครือข่ายในปัจจุบัน สิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการออกแบบคือ ระบบรักษา
ความปลอดภัยและระบบป้องกันการบุกรุก ต้องสามารถจัดการกับการโจมตีและบุกรุกที่อาจเกิดข้ึนได้ 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 งกัน ได้ โ ดย ใ ช้  E-mail Content 
Filtering หรือ Filter ที่ IPS 

๔) IP Spoofing สามารถป้องกันได้ที่ Firewall/IPS ได้ทั้งสองทิศทาง 
๕) Packets Sniffers สามารถจ ากัดการ Sniff ได้ด้วย Switch Infrastructure ควบคู่ไป

กับการใช้ Private VLAN รวมทั้งสามารถป้องกันได้ที่ IPS 
๖) Trust Exploitation สามารถป้องกันการปลอมแปลงว่าตัวเองเป็น Management 

Host ได้โดยใช้ Private VLAN โดยจะจัดวางต าแหน่งของ IPS ไว้รองรับการเช่ือม
ต่อมาจากแต่ละส่วน เพื่อท าการ Filter หรือ Drop Packet ต่าง ๆ ที่บุกรุกเข้ามาให้
เร็วที่สุด อีกทั้งยังช่วยลด Load การท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เช่ือมต่ออยู่หลัง 
Firewall/IPS แล้วจึงปล่อยให้ข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาท าการเช่ือมต่อกับเครือข่าย 
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๔.๕ แนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การน าเอาระบบไอซีทีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิด

การประยุกต์ใช้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด คือ บุคลากรของ ขสมก. ต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานระบบไอซีทีที่พัฒนาข้ึน โดยการพัฒนาทักษะบุคลากรของ ขสมก. ให้สามารถ
ใช้งานและบริหารจัดการระบบไอซีทีได้ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการให้เกิดการเรียนรู้ ๔ ระดับตาม
แนวคิดของ James Brain Quinn (อ้างอิงในส านักงาน 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 การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมคีวามรู้ ความเข้าใจในเชิงทฤษฏี
เกี่ ยวกับระบบไอซีทีที่น ามาประยุกต์ ใ ช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ว่าใช้เทคโนโลยีอะไร มีการท างานอย่างไร  

 Know – How หมายถึง การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบไอซีทีที่น ามาประยุกต์ใช้ในระดับที่มีความเช่ียวชาญ 
โดยสามารถถ่ายทอดการใช้งานให้กับบุคลากรรุ่นต่อรุ่นได้ 

 Know – Why หมายถึง การพัฒนาทักษะให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน
ระบบไอซีทีที่น ามาประยุกต์ใช้ในเชิงลึก สามารถแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดข้ึนกับการใช้งานระบบไอซีทีในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

หาก ขสกม. สามารถพัฒนาทักษะการใช้งานระบบไอซีทีที่มีการพัฒนาข้ึนตามแผน
ยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี ถึง ๓ ระดับแรกจะส่งผลใหก้าร
ใช้งานระบบไอซีทีเกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาระบบไอซีทีจะสามารถตอบสนองความต้องการขอ ง
ผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง 
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จากการวิเคราะห์สถานภาพด้านการฝึกอบรมทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบัน และความต้องการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. พบว่า 

๑) ควรมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานต าแหน่งวิชาชีพ และลักษณะหน้าที่ใน 
การปฏิบัติงาน 

๒) ควรสร้างบุคลากรในกลุ่มผู้ใช้งานให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อที่จะได้เป็น 
ผู้แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ใช้งานได ้

๓) กลุ่มผู้ดูแลระบบ ควรจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานตามต าแหน่งวิชาชีพ แต่ให้เน้นในเรื่อง
ของทฤษฎี และการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้น าความรู้มาใช้ในการก ากับดูแลและบริหาร Outsourcing 

๔) กลุ่มผู้บริหารควรสง่เสริมการสร้างความตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
ในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มอื่น ๆ หันมา
พัฒนาตนเองและใส่ใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นสามารถสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต้อง
ฝึกอบรมเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานของ EUCIP (European 
Certification of Informatics Professionals) ที่ปรับให้เข้ากับภาคราชการพลเรือน ได้ดังนี้ 

๔.๕.๑.๑ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ในกลุ่มของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ (บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) จะ

แบ่งทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นต้องฝึกอบรม ออกตามต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ ๕ ระดับ ดังนี ้
 
ตาราง ๔.๕- ๑ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องฝึกอบรมของผู้ดูแลระบบสารสนเทศ  
(บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตามต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ ๕ ระดับ 

ระดับ ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม 

ทรงคุณวุฒิ ผู้อ านวยการ  สมรรถนะทางการบริหาร ๖ ประการของข้าราชการ 
พลเรือน อันได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง 
และการสอนงานและการมอบหมายงาน 

เช่ียวชาญ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  หลักสูตรการคิดวิเคราะห์และมองภาพองค์รวม (Analytical 
and Conceptual Thinking) 

 หลักสูตรการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
(Decision Making and Problem Solving) 

 หลักสูตรการให้ค าปรึกษา (Consultation Skills) 
 หลักสูตรสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรับนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ระดับเช่ียวชาญ 
 หลักสูตรสมรรถนะทางการบริหาร ๖ รายการ ส าหรับ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเช่ียวชาญ 
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ระดับ ต าแหน่ง หลักสูตรการฝึกอบรม 

ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน  หลักสูตรความรู้ เรื่องการออกแบบระบบ ICT ให้เข้ากับ 
พันธกิจองค์กร 

 หลักสูตรความรู้ เรื่องการบริหาร ICT ทั้ งยุทธศาสตร์  
Solution Management, Staff Management แ ล ะ 
Quality Management 

 หลักสูตรความรู้เรื่องการประเมินความคุ้มค่าระบบ ICT 
 หลักสูตรความรู้เรือ่ง The Global Networked Economy 
 หลักสูตรความรู้ เ รื่ องการบริหารโครงการ  (Project 

Management) 
 หลักสูตรความรู้เรื่องการบริหารความสัมพันธ์ การน าเสนอ 

และการสื่อสาร 
 หลักสูตรความรู้เรื่องกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

(Legal and Ethical Issues) 
 หลักสูตรความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาติและมาตรฐานงาน 

ICT ของประเทศไทย 
 หลักสูตรเรื่องสถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 

ที่ เกี่ยวข้อง (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 ะบบ ไ ร้ ส า ย  ( Wireless and 

Ubiquitous Computing) 
 หลักสูตรการบริการและสนับสนุนผู้ใช้ (Service Delivery 

and Support) 
 ห ลั ก สู ต รการบริห า รระบบสารสน เทศ ภูมิ ศาสตร์  

(Geographic Information System: GIS) 
 หลักสูตรสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรับนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ระดับช านาญการพิเศษ 
ช านาญการ หัวหน้างาน  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) 
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ระดับ ต าแหน่ง 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 

 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
(User Interface and Web Design) 

 หลักสูตรการออกแบบ ผลิต และตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 

 หลักสูตร IT Administration ทั้ง ๔ ส่วน คือ Hardware 
Operating Systems Network และ IT Security 

 หลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมใน
ภาคราชการพลเรือนที่จ าเป็น 

 หลักสูตรสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับช านาญการ 

ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่/พนักงาน  หลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Systems 
Development Process and Methods) 

 ห ลั ก สู ต ร ก า ร บ ริห า ร ข้ อมู ลแล ะ ฐาน ข้อมู 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 

 หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ 
(User Interface and Web Design) 

 หลักสูตรการออกแบบ ผลิต และตกแต่งภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) 

 หลักสูตร IT Administration ทั้ง ๔ ส่วน คือ Hardware 
Operating Systems Network และ IT Security 

 หลักสูตรความรู้และทักษะเกี่ยวกับการบริหารโปรแกรมใน
ภาคราชการพลเรือนที่จ าเป็น 

 หลักสูตรสมรรถนะหลัก ๕ รายการ ส าหรับนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ระดับช านาญการ 

 
นอกจากหลักสูตรการอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรมี

การอบรมหลักสูตรตามรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ โดยอาจจัดเป็นหลักสูตรเฉพาะของลักษณะงาน อาทิ 
ด้านการวางแผน ด้านปฏิบัติการ ด้านการประสานงาน และด้านการสนับสนุน โดย เน้นในเรื่องของทฤษฎี  
และการบริหารจัดการ เพื่อที่จะได้น าความรู้มาใช้ในการก ากับดูแลและบริหาร Outsourcing 
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๔.๕.๑.๒ ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ในกลุ่มของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมข้ีอเสนอแนะด้านหลักสูตรการฝกึอบรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
ตาราง ๔.๕- ๒ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องฝึกอบรมของกลุ่มผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 

๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๒ โปรแกรมส านักงานข้ันพื้นฐาน (Basic Use of Office Application) 
๓ การวิเคราะห์ข้อมลูข้ันสงูด้วย Spreadsheet (Advanced Statistic analysis with 

Spreadsheet) 
๔ การดูแลซ่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเบือ้งต้น (Basic Computer and 

peripheral maintenance and repair) 
๕ อินเตอรเ์น็ตเบื้องต้น (Basic Use of Internet) 
๖ การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไรส้ายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile devices) 
๗ การใช้งานระบบปฏิบัติการ (Operating System) 

 
นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้น ควรมีการอบรมการใช้งานโปรแกรม

ระบบงานภายในองค์กรให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ อีกทั้งให้มีการพัฒนาบุคลากรตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานที่
มีความสนใจในด้านเทคโนโลยีให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางมากยิ่งข้ึน เพื่อที่จะได้เป็นผู้แก้ไขปัญหา
เบื้องต้นให้แก่บุคลากรอื่น ๆ ในกลุ่มผู้ใช้งาน 

๔.๕.๑.๓ ผู้บริหารงานทั่วไป 
ในกลุ่มของผู้บริหารงานทั่วไปในองค์การมีข้อเสนอแนะด้านหลักสูตร  

การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้สามารถน าความรู้มาใช้ใน 
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

ตาราง ๔.๕- ๓ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็นต้องฝึกอบรมของผู้บริหารงานท่ัวไป 
ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 

๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (Computer Related 
Crime Act. B.E. 2550) 

๒ กฎหมายคอมพิวเตอร์ และแนวนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศของภาครัฐ (ICT law And 
policy of government) 

๓ การบริหารจัดการโครงการส าหรบัผูบ้รหิาร (Project Management for Management) 
๔ ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance) 
๕ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
๖ การบริหารจัดการนวัตกรรมส าหรับผู้บรหิาร (Innovation Management Course for 

Executives) 
๗ การบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกจิ (Business Process Management) 

http://www.bpm.com/


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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๔-๒๒ 

ล าดับท่ี หลักสูตรการฝึกอบรม 
๘ การใช้งานอุปกรณ์สื่อสารไรส้ายเบื้องต้น (Basic Use of Mobile devices) 
๙ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษ์สิง่แวดล้อม (Green ICT) 

 

นอกจากหลักสูตรที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ควรมีการส่งเสริม และสร้างความ
ตระหนักให้ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีในการน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแรงผลักดัน 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์การเข้าสู่องค์การที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งมีบุคลากรและ
กระบวนการท างานที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่องค์การ 

โดยการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค์การ  
ควรจัดอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงเวลาที่แน่นอน และควรรณรงค์หรือมีมาตรการให้บุคลากรเข้ารับการอบรม  
เพื่อเป็นการต่อยอดและทบทวนความรู้ให้กับบุคลากร รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรใหม่ที่เข้ามา
ปฏิบัติงาน 
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ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  
ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  

 การออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คือ การออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยีดิจิทัล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยการออกแบบจะค านึงถึงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมายเพื่อสนับสนุน 
การขับเคลื่อน ขสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ และการปรับปรุง เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันให้รองรับ 
การท างานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย โดยสามารถสรุปการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้
ดังภาพ ๕-๑  
 

บทที่ ๕ 
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ภาพ ๕–๑ สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ท่ีต้องพัฒนาใน ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
ภาพ ๕-๑ แสดงองค์ประกอบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ต้องด าเนินการพัฒนาในระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

–๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดของการออกแบบในแต่ละส่วน ดังนี้ 
  

เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีพัฒนาใหม่ ระบบไอซีทีในปัจจุบันทีป่รับปรุง/พัฒนาใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบไอซีทีในปัจจุบัน 
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๑) ช่องทางการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทลั 
การเข้าใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. สามารถใช้งานผ่านทั้งในส่วนเครื่องคอมพิวเตอร ์

ลูกข่าย และอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สืบค้นข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของ ขสมก. และในส่วนของบุคลากรของ ขสมก. สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล
ผ่านทางเว็บไซต์อินทราเน็ตของ ขสมก. 

๒) ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
๒.๑) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 

เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนใหม่เพื่อสนับสนุนการบริการประชาชน และ
ผู้ประกอบการ โดยในส่วนของการบริการผู้ประกอบการเป็นการเพิ่มช่องในการยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาต  
เดินรถผ่านทางระบบอนุมัติสัญญา ซึ่งผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการพิจารณาผ่านทางระบบได้ 
ในส่วนของการบริการประชาชนเป็นการปรับปรุงระบบ Call Center เพื่อยกระดับให้เป็น Contact Center 
โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งข้ึน เช่น ผ่านทาง Web Live Chat  e-mail และ
โทรสาร (FAX) พร้อมทั้งพัฒนาระบบ CRM (Customer Relation Management) สนับสนุนการบริหาร
จัดการทั้งในส่วนของการรับเรื่อง ติดตามข้อมูลการร้องเรียน และรับแจ้งของหายบนรถโดยสารของ  
Call Center 1348 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาระบบ e-Ticket เพื่อรองรับการจ าหน่ายตั๋วโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และรองรับการท างานร่วมกับระบบตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม 

๒.๒) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเดินรถ 
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารการเดินรถ และการปฏิบัติการ

เดินรถ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ๑) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทดแทนระบบสารสนเทศในปัจจบุัน ได้แก่ 
ระบบการเดินรถที่พัฒนาข้ึนเพื่อทดแทนระบบเศรษฐกิจการเดินรถ โดยมุ่งเน้นพัฒนาสนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล และบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวกับ การจัดท าเป้าหมายการเดินรถ การจัดท าตารางการเดินรถและ
ตารางรับงาน การสรุปรายจ่ายและรายได้ค่าโดยสาร การบริหารการจัดซื้อและการใช้งานน้ ามันเช้ือเพลิงการ
ตรวจการเดินรถ และการบริหารงานอุบัติเหตุ และ๒) การพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบบริหารจัดการอู่ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อทดแทนระบบเศรษฐกจิการเดนิรถ
ในปัจจุบัน  

๒.๓) ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน ซึ่งเป็นการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อทดแทนระบบสารสนเทศในปัจจุบันที่มีข้อจ ากัดด้านฟังก์ช่ันการท างาน และ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ระบบบริหารทรัพยากร (Enterprise Resource Planning) ในส่วนของ
งบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อมบ ารุง การติดตามแผนงาน/โครงการ การ
บริหารสัญญา การรับช าระเงิน และการบริหารบุคลากร ระบบคดี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการปรับปรุงระบบงานคดี ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนา
ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ๒) พัฒนาระบบจัดท ารายงานสนับสนุนผู้บริหาร (Business 
Intelligent หรือ BI) เพื่อรองรับการจัดท ารายงานเชิงสถิติ และเชิงวิเคราะห์สนับสนุนการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
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๓) การบริหารจัดการข้อมูล 
เพื่อให้ ขสมก. มีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดให้ ขสมก. พัฒนา 

ระบบศูนย์กลางข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูล ๓ กลุ่มหลัก คือ 
๓.๑) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการจัดท ารายงานส าหรับผู้บริหาร (Data Mart) เป็นกลุ่มข้อมูล 

ที่รองรับการจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ ETL 
เข้ามาสนับสนุนการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง (Data Source) 

๓.๒) กลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) เป็นกลุ่มข้อมูลที่ต้องมีการเ ช่ือมโยงระหว่าง 
ระบบสารสนเทศภายใน ขสมก. วัตถุประสงค์ของการก าหนดกลุ่มข้อมูลหลัก เพื่อลดปัญหาการเช่ือมโยงข้อมลู
แบบ Point to Point ระหว่างระบบสารสนเทศ ซึ่ งอาจจะไปกระทบกับการท างานในภาพรวมของ 
ระบบสารสนเทศ รวมถึงลดปัญหาการจดัเกบ็ข้อมูลซ้ าซอ้นในหลายแหล่งการปรับปรงุข้อมูลท าได้ไม่ครอบคลมุ 
ส่งผลให้เกิดข้อมูลไม่ตรงกัน  

๓.๓) กลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอก เป็นกลุ่มข้อมูลที่ต้องมีการ
เช่ือมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานนอก ซึ่งจะท าการเช่ือมโยงผ่าน Information Gateway ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หน่วยงานภายนอกเข้าถึงระบบฐานข้อมูลของ ขสมก. ได้โดยตรง 
 

๔) โครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) ประกอบด้วย 
๔.๑) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

การออกแบบเครื่ องคอมพิ ว เตอร์แม่ ข่ าย  (Server) เพื่ อ รองรับการใช้งาน 
ระบบสารสนเทศใหม่ ตามสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ มีแนวทางการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ดังนี ้

๑) มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน (Performance) 
๒) ความพร้อมใช้งาน (Availability) 
๓) ความสามารถในการให้บริการ (Serviceability) 
๔) ข้อมูลมีความปลอดภัย (Security) 

 
๑) มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใช้งาน (Performance) ซึ่งเป็นแนวทางใน 

การก าหนดจ านวน CPU ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ให้รองรับ
การใช้งานระบบสารสนเทศ ใหม่อย่างเพียงพอต่อการใช้งาน โดยพิจารณาจาก
ปัจจัยหลัก คือ 

 ความสามารถของ CPU ข้ันพื้นฐานที่รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศ 
เมื่อมีผู้ใช้งานเรียกใช้งานระบบ 

 ความสามารถของ CPU ในการประมวลผลและบริหารทรัพยากร เมื่อมี
ผู้ใช้งานแต่ละคนเรียกใช้งานระบบในแต่ละโมดูล (Module) ซึ่งจะม ี
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) ความพร้อมใช้งาน (Availability) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการออกแบบจ านวน
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้เหมาะสมกับความต้องการของ ขสมก. อาทิ  

 ระบบส ำรอง (Redundancy ) คือ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ส ารอง (Backup Server) เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศทดแทน 
กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลัก (Primary Server) ไม่สามารถใช้
งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารองสามารถท างานทดแทนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักได้ทันที โดยที่ผู้ใช้งานยังคงสามารถใช้งาน  
ระบบสารสนเทศได้อย่างปกติ 

 กำรแบ่งภำระกำรท ำงำน (Load Balancing) คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายหลัก และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส ารอง รองรับภาระการใช้
งานระบบสารสนเทศเท่า ๆ กัน 

๓) ความสามารถในการใ ห้บริ การ  (Serviceability) ซึ่ ง เ ป็ นแนวทางใน 
การออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อรองรับการบ ารุงรักษาและตรวจสอบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา อาทิ ผู้ดูแลระบบ
สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้งานต่าง ๆ  (Monitoring) การปรับปรุง (Upgrade) 
ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hardware) และซอฟต์แวร์ (Software)  

๔) ข้อมูลมีความปลอดภัย (Security) ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายโดยค านึงถึง ความปลอดภัยในการส่งข้อมูล (Secure 
transport of data) และการก าหนด/มอบหมายสิทธ์ิของผู้ใช้งานในการเข้าถึง
ระบบสารสนเทศ (Authentication of users) ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต้อง
ท าการประมวลผล อาทิ โปรโตคอล Secure Sockets Layer (SSL) Protocol  
การท าการเข้า-ถอดรหัสข้อมูล (Encrypt and Decrypt transported data) 

รวมถึงมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Server 
virtualization) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขนาดใหญ่ (Physical Server) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายเสมือน (Virtual Server) ขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน โดยสามารถก าหนดจ านวน CPU  RAM และ 
Hard disk ที่ต้องการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย บริหารจัดการได้สะดวก
กว่าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Physical Server) หลายเครื่อง 

จากหลักการดังกล่าวข้างต้น แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์  
มีรายละเอียด (ดังแสดงในภาพที่ ๕-๒ )   
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ภาพท่ี ๕–๒ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ 

จากภาพสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแบบ 3-tier architecture  คือ  
๑) 1-tier (Database tier): เป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการใช้งาน

ฐานข้อมูล (Database Server) ซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เก็บข้อมูลทั้งหมด
ที่เกิดข้ึนจากระบบสารสนเทศ  

๒) 2-tier (Application tier): เป็นการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายรองรับการใช้งาน
ซอฟต์แวร์ (Application Server) ซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายที่ประมวลผลการ
ใช้งานจากระบบสารสนเทศ  

๓) 3-tier (Presentation tier): เป็นการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายรองรับการ
แสดงผล อาทิ Web Server ซึ่งจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่จัดการระบบ
สารสนเทศ ให้สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได ้

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. ควรต้องด าเนินการปรับปรุงห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสนับสนุน (อาทิ ระบบไฟฟ้าส ารอง ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุม  
การเข้าถึง ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุ และระบบดับเพลิง) เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์หลักที่ใหบ้ริการระบบสารสนเทศ ขสมก. ควรใช้บริการ 
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Cloud  รวมถึงใช้เทคโนโลยี Virtualization ซึ่งเป็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน โดยแนวทางการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายน้ัน ทั้งหมดที่จะน ามาใช้งานจะเป็นลกัษณะ Virtualization เพื่อให้ง่ายในการ
บริหารจัดการและมีความยืนหยุ่นสามารถปรับขยายตามการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศได้ อีกทั้งการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์ให้มี ๒ ส่วนน้ีจะช่วยให้การให้บริการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ 
ขสมก. สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง หากระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้ระบบส ารองจะสามารถ
ให้บริการแทนได้  

๔.๒) การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 
 จากผลการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพด้านการใช้งานและการพัฒนาระบบไอซีที  
ขสมก. ในปัจจุบัน รวมถึงหลักการออกแบบระบบเครือข่ายที่กล่าวไว้ในบทที่ ๔ น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้างระบบเครือข่ายแบบโมดูลาร์ (Modular Network Design) ให้กับระบบเครือข่ายของ  
ขสมก. ดังภาพ ๕-๓ ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายที่ได้รับการออกแบบและคุณลักษณะการ
ท างาน ดังนี้  
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ภาพท่ี ๕-๓ สถาปัตยกรรมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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๔.๒.๑) Core Module  
ท าหน้าที่เปรียบเสมือนแกนหลักของระบบเครือข่าย รองรับการเช่ือมต่อ

จากทุกส่วนเข้าหากัน ซึ่งประกอบด้วย Core Switch อย่างน้อย ๒ ชุด ในลักษณะ Modular Chassis รองรับ
การท างานแบบ Multilayer-Switch โดยคุณสมบัติหลัก ดังนี้ 

๔.๒.๑.๑) Virtualization เนื่องจากอุปกรณ์ Enterprise Core Switch 
นี้ใช้ส าหรับการเช่ือมต่อเข้ามาจากทุก Module และต้อง
เป็นตัวกลางในการให้บริการ จึงจะต้องมีคุณสมบัติของ 
Virtualization เพื่อความยืดหยุ่นต่อการขยายตัวในอนาคต 
คุณสมบัตินี้เป็นการเช่ือมต่อฮาร์ดแวร์ของ Switch เข้าหา
กัน โดยสามารถมองการท างานให้เป็นเสมือน Logical 
Switch เดียวกันได้ ท าให้ เกิดข้อดีในการใช้งานหลาย
อย่างเช่น  
 การส่งข้อมูลเช่ือมต่อของตัวอุปกรณ์ระหว่าง Upstream 

และ Downstream Switch มีจ านวนน้อยลงท าให้ลด
ข้อมูล ของ Layer2/3 Control Protocol 

 ช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ ให้สามารถ
จัดการ และก าหนดค่าต่าง ๆ ในอุปกรณ์ 

 สามารถสร้าง Link Aggregate ของพอร์ตเช่ือมต่อที่อยู่
ต่าง Chassis เพื่อเพิ่มความเป็น High Availability ได ้

 ไม่ยุ่งยากในการก าหนดค่าต่าง ๆ ส าหรับเลือกพอร์ตที่
ต้องถูก Block จากการท างานของ Spanning-Tree 
Protocol แล ะส าม า รถท า ให้พอ ร์ ต  Uplink หรื อ 
Downlink ที่มีหลายพอร์ตสามารถท างานพร้อม ๆ กัน
อย่างสมบูรณ์ 

 เพิ่มความเร็ว และขนาดของ Backplane ในการท างาน
เป็นสองเท่าของ Switch ชุดเดียวที่ท างานแยกจากกัน 

๔.๒.๑.๒) Backplane Capacity การเช่ือมต่อมายัง Core Module นี้
จะต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ ไม่มีปัญหาคอขวด
เกิด ข้ึน โดยมี  Link 10 Gbps ที่ เ ช่ือมต่อมายั ง  Core 
Module ประมาณ 8 Links เท่ากับ 8x10x2 Gbps พอร์ต 
ดังนั้นแบนด์วิธทั้งหมดที่ต้องรองรับการ Switch แบบ Wire 
Speed คือ ประมาณ 160 Gbps ประมาณการเผื่อการ
ขยายขนาดในอนาคต 2 เท่า คือ 320 Gbps ดังนั้นขนาด
ของ Backplane Capacity ของ Core Module นี้ ไม่ควร
ต่ ากว่า 500 Gbps 

๔.๒.๑.๓) High Availability การเ ช่ือมต่อมายั ง  Core Module นี้
จะต้องเป็นแบบ Non-Blocking หรือ ไม่มีปัญหาคอขวด
เกิดข้ึน โดยมีอุปกรณ์ 2 ชุด เช่ือมต่อไปยัง Downstream 
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Switches เป็นแบบ Link Aggregate ของพอร์ตที่อยู่ต่าง 
Chassis กัน ซึ่งหากสายสัญญาณใยแก้วน าแสงเส้นใดเส้น
หนึ่งขาด ระบบจะยังสามารถท างานได้ 

๔.๒.๒) Campus Module  
 ในส่วนของ Campus Module นี้จะประกอบด้วยการท างาน ๒ ส่วนหลัก 

คือ ๑. Campus Distribution Switch ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ Switch อย่างน้อย ๒ ชุด แบบ Modular 
Chassis ที่เป็นแบบ Multilayer-Switch ที่รองรับการเช่ือมต่อจากอุปกรณ์ Access Switch ในแต่ละช้ัน โดย
คุณสมบัติหลัก คือ  Virtualization, Backplane Capacity เ ช่นเดียวกันกับ  Switch ใน Core Module  
๒. Access Switch โดยอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสามารถรองรับจ านวนผู้ใช้มากที่สุด โดยประมาณจากผู้ใช้งานใน
แต่ละช้ัน ซึ่งมีจ านวนพอร์ต LAN แบบ 10/100/1000 เพื่อรองรับการเช่ือมต่อประมาณ 144 ports ต่อตัว 
โดยได้ออกแบบไว้ให้เป็นลักษณะ Stacking Switch ที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการเพิ่มลดจ านวน Access 
Switch ในอนาคต นอกจากนี้ Switch ดังกล่าวจะต้องรองรับการท างานเพื่อเช่ือมต่อไปยังอุปกรณ์ เช่น IP 
Phone ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องรองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af (Power over Ethernet : PoE) เพื่อให้สามารถ
จ่ายก าลังไฟฟ้าไปยัง IP Phone ได ้รวมถึงสามารถจ่ายก าลังไฟฟ้าไปยัง Wireless Access Point หรืออุปกรณ์
บางประเภทใช้ก าลังไฟฟ้ามากกว่า 12.95 Watts ได้ตาม IEEE 802.3at 

๔.๒.๓) Public/DMZ และ Data Center Module 
๔.๒.๓.๑) Public/DMZ เป็นส่วนที่อยู่ระหว่าง Internal zone และ 

External zoneโดย DMZ เป็นส่วนพิเศษส าหรับอุปกรณ์
และ Server ที่ไม่มีความส าคัญมากนักหรือไม่สามารถใช้
งานร่วมกับ Firewall ได้ เพื่อให้ผู้ใช้ที่มีสิทธ์ิการใช้งาน
สามารถเข้าถึงข้อมูล แต่เนื่องจากเป็นโซนที่ยอมให้ผู้ใ ช้
สามารถเข้าใช้งานได้จึงต้องแยกออกจาก Data Center 
Module เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย 

๔.๒.๓.๒) Data Center Module เป็นส่วนส าคัญและเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลต่าง ๆ ท าหน้าที่รองรับการเช่ือมต่อ และให้บริการ
สื่อสารความเร็วสูงแก่คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย โดยข้อมูล
เหล่าน้ีจะต้องท างานได้ตลอด ๒๔ ชม.   

๔.๒.๔) Wireless Module  
 ในส่วนนี้จะเป็นจุดติดตั้งอุปกรณ์ Wireless Controller ซึ่งรองรับการ

บริหารจัดการควบคุมอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wireless Access Point) ทั้งหมดภายในพื้นที่อาคาร
ส านักงานใหญ่ ขสมก. โดยจ าเป็นต้องมีการพิจารณาจัดวางช่องสัญญาณแบบ dynamic เพื่อหลีกเลี่ยงการ
รบกวนของสัญญาณในช่วงคลื่นความถี่เดียวกัน และยังจัดการพื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยจัดการจ านวน Access Point ให้เพียงพอต่อการใช้งานอีกด้วย 

๔.๒.๕) Internet Module  
ในส่วนนี้ จะเป็นจุดเ ช่ือมต่อหลักกับระบบเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต  

เพื่อรองรับการใช้งานจากผู้ใช้งานภายในอาคารส านักงานใหญ่ ขสมก. ซึ่งมีการใช้งานอุปกรณ์ด้านการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย และการบริหารจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของ
การท างานประกอบด้วย 
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๔.๒.๕.๑) อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกจากภายนอก ได้แก่ Firewall/IPS 
ซึ่งจะมีการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ 
ท าหน้าที่ป้องกันการบุกรุก และโจมตีจากภายนอก เพื่อให้
การท างานของ Firewall/IPS เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จะต้องมีความสามารถในการปรับแต่งลักษณะการเช่ือมต่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการป้องกันระบบเครือข่าย  โดนที่
อุปกรณ์ดั งกล่ าวควรจะมี ค่า  Throughput รองรับการ
ตรวจสอบข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไม่น้อยกว่า  
1 Gbps โดยที่อุปกรณ์ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น ๒ ชุด โดยที่
ชุดแรกจะเป็นการเช่ือมต่อกับระบบเครือข่ายของ กระทรวง
คมนาคม และเช่ือมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตใน
อนาคต 

๔.๒.๕.๒) อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพจัดการช่องสัญญาณเครือข่ายโดย
การท า Network Load Balance โดยอุปกรณ์นี้ ท าหน้าที่
จัดการคุณภาพการให้บริการ (Quality of Services: QoS)  

๔.๒.๕.๓) อุปกรณ์จัดสรรเส้นทาง (Router) เพื่อให้สามารถติดต่อไปยงัผู้
ให้บริการ Internet ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเลือก
เส้นทางได้อย่างเหมาะสม และอุปกรณ์ที่จะน ามาใช้ส าหรับ
การเช่ือมต่อเหล่านี้ต้องสามารถเช่ือมต่อระบบขนาดใหญ่ได้
เป็นอย่างด ี

๔.๒.๖) Network Management Module 
ระบบบริหารจัดการเครือข่ายเป็นระบบที่มีความส าคัญ ท าหน้าที่ในการ

รับข้อมูลการจราจรสื่อสารจากอุปกรณ์ในแต่ละส่วน เพื่อน ามาวิเคราะห์ ตรวจสอบปัญหาของผู้ใช้งาน ซึ่ง
ครอบคลุมฟังก์ ช่ันการบริหารจัดการตามแนวทางของ OSI Network Management หรือ FCAPS ซึ่ง
ประกอบด้วย 

๔.๒.๖.๑) การบริห ารจั ดการ เหตุ ขัด ข้อง  ( Fault Management)  
ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง เหตุขัดข้องที่
เกิดข้ึนในระบบ เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์และประมวล
เหตุขัดข้อง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุขัดข้องที่เกิดข้ึน 
(Root cause analysis) 

๔.๒.๖.๒) การบริหารจัดการองค์ประกอบของเครอืข่าย (Configuration 
Management) ท าหน้าที่จัดการด้านการตั้งค่าเปลี่ยนแปลง 
พารามิเตอร์ การท างานของอุปกรณ์ ในระบบโครงข่ายสื่อสาร
ขนาดใหญ่นั้น ส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลระบบมากกว่า 1 คน ดังนั้น 
ผู้ดูแลระบบต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้หากมีผู้ดูแล
ระบบท่านอื่นท าการแก้ไข เปลี่ยนแปลง พารามิเตอร์ต่าง ๆ 
ได ้



บทท่ี ๕ ผลการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยดีิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                           หน้า ๕-๑๒ 

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) ท าหน้าที่จัดเก็บสถิติการใช้งานและปริมาณ
การใช้งานในแต่ละช่วงเวลาของผู้ เข้าใช้งานระบบ เช่น 
ช่องทางในการเข้าใช้งาน ช่วงเวลาในการใช้งาน ระบบที่เข้า
ใช้งาน รวมทั้งปริมาณการรับ-ส่งข้อมูลอีกด้วย 

๔.๒.๖.๔) การบริหารจัดการประสิทธิภาพของเครือข่าย (Performance 
Management) ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบสมรรถนะของการ
ให้บริการตามระดับการให้บริการที่ ก าหนด ไว้ (QoS) 
ตลอดจนสามารถวิเคราะห์และแจ้งเตือน เมื่อประสิทธิภาพ
การท างานใกล้ถึงขีดจ ากัด 

๔.๒.๖.๕) การบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Management) ท าหน้าที่ในการติดตามตรวจสอบ
เหตุการณ์ที่เข้าข่ายหรือละเมิดมาตรการด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และน าไปสู่การปรับแต่ง
ค่าการท างานของอุปกรณ์ให้สามารถป้องกันได้อย่าง
เหมาะสม 

๔.๒.๗) Cloud Module  
ในส่วนน้ีเป็นการแบ่งโซนการเช่ือมต่อระบบเครือข่ายส าหรับรองรับการใช้

งานบริการ Cloud Infrastructure ของผู้ให้บริการ โดย ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง 
และไฟร์วอลล์ เพื่อรองรับการเช่ือมต่อและส่งผ่านข้อมูล 
 

 



แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                   หน้า ๖-๑ 

 
 
 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 
๖.๑ แนวคิดก าหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ 
แนวคิดในการก าหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔ ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ ที่กล่าวไว้ในบทที่ ๓ มีขั้นตอนดังนี ้
๑) พิจารณาเป้าหมาย และเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒) พิจารณาเทคโนโลยีที่จะน ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ 
๓) พิจารณาข้อจ ากัดของระบบไอซีทีในปัจจุบันที่ไม่สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีที่จะน ามา

ประยุกต์ใช้ 
๔) สรุปสิ่งที่ต้องด าเนินการทั้ งในส่วนที่ เป็นการพัฒนาระบบไอซีที ใหม่เพื่ อเป็นการเพิ่ ม

ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงระบบไอซีทีในปัจจุบันให้สามารถรองรับการท างานร่วมกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ที่จะเกิดข้ึน 

๕) สรุปขอบเขตการด าเนินการที่ความสอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกัน เพื่อก าหนดเป็นแผนงาน/
โครงการ 
 

จากข้ันตอนการก าหนดโครงการที่กล่าวข้างต้น สามารถแบ่งประเภทของแผนงาน/โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๑) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัล : เป็นโครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอซีที : เป็นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ และการปฏิบัติงานของ ขสมก.  

 
  

บทที่ ๖ 



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

แผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทเีพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี                                                                    หน้า ๖-๒ 

๖.๒ การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
การจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบไอซีทีของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ก าหนดแผนงาน/โครงการที่จะด าเนินงานตามความเร่งด่วนและ
ความสามารถในการขับเคลื่อน ขสมก. ตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ ๓ รวมถึง ขสมก. สามารถแบ่งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาระบบไอซีทีได้อย่างเหมาะ ซึ่งในการ
จัดล าดับความส าคัญได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการจัดล าดับดังนี้ 
 

ตาราง ๖-๑ ปัจจัย และเกณฑ์การพิจารณาเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการพัฒนา  
เทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก.  
ล าดับ

ที่ 
ปัจจัยการพิจารณาเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญ

ของแผนงาน/โครงการ 

ประเด็นการพิจารณา ระดับเกณฑ์การใหค้ะแนนเพื่อ
จัดล าดับความส าคัญ 

๑ เทคโนโลยีดิจิทัล
เป้าหมาย 

เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป้าหมายตามแผนฟื้นฟูกิจการ 
องค์การขนส่งมวลชน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓ 

 เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย  
ระดับคะแนน ๒ 

 ไม่ได้เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย  
ระดับคะแนน ๑ 

๒ ผลประโยชน์ที่พึงได้ 
(Potential Benefits) 

เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ผลสัมฤทธ์ิ (Outcome) ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่ าหรือต่อผู้ใช้งานในวงแคบๆ มี
ประโยชน์ปานกลาง มีประโยชน์ต่อ ขสมก.
หรือสาธารณะมากหรือในวงกว้าง 

 มีประโยชน์ต่อภาพรวมของทั้ง 
ขสมก. หรือผู้บริหาร  
ระดับคะแนน ๓ 

 มีประโยชน์ต่อประชาชน  
ระดับคะแนน ๒ 

 มีประโยชน์ต่อหน่วยงานสังกัด
ส านักงานฯ  ๑ ส านัก/หน่วยงาน 
ระดับคะแนน ๑ 

๓ ขึ้นอยู่กับโครงการอ่ืน
(Dependent On 
Other Project) 

เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ขึ้นอยู่กับแผนงาน/โครงการอ่ืน 
(Dependent On Other Project) หรือไม่ 

 ไม่ขึ้นอยู่กับโครงการอ่ืน  
ระดับคะแนน ๒ 

 ขึ้นอยู่กับโครงการอ่ืน  
ระดับคะแนน ๑ 

หมายเหตุ: เกณฑ์การให้คะแนนข้างต้นสามารถสรุประดับคะแนนของแต่ละหัวข้อ ได้ดังน้ี 

 เทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย = คะแนนเต็ม ๒ 
 ผลประโยชน์ที่พึงได้ (Potential Benefits) = คะแนนเต็ม ๕ เน่ืองจากบางโครงการสามารถให้     

ประโยชน์ได้ทั้งประชาชน และ ขสมก. 
 ขึ้นอยู่กับโครงการอ่ืน = คะแนนเต็ม ๒ 

 
โดยสามารถสรุปโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

รายละเอียดดังหัวข้อ ๖.๓ 



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๖-๓ 

๖.๓ รายละเอียดโครงการพฒันาเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 – 2564 
๖.๓.๑ ยุทธศาสตร์ท่ี 1: พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป้าหมาย และเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน  

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของแผนฟ้ืนฟูกิจการของ ขสมก. และ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 

ตาราง 6.3-1 ผลการก าหนดโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทแผนงาน/

โครงการ 
1 โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนกิส์พร้อม

อุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส ์
2560 เพิ่มประสิทธิภาพ 

2 โครงการจัดหาผูบ้รหิารจัดการบัตรโดยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง 

2560 เพิ่มประสิทธิภาพ 

3 โครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อ
ให้บรกิารข้อมูลการเดินรถโดยสาร 

2561 เพิ่มประสิทธิภาพ 

4 โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ 2561 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
5 โครงการพัฒนาระบบ CRM  2561 เพิ่มประสิทธิภาพ 
6 โครงการพัฒนาระบบอนมุัติสญัญา 2561 เพิ่มประสิทธิภาพ 
7 โครงการปรับปรงุเว็บไซต์ขององค์การขนสง่มวลชน

กรุงเทพ 
2562 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

 

 โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้  
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๑) โครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่   
30 ธันวาคม 2557 โดยในยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่ายได้ก าหนดให้ ขสมก. จัดให้มีระบบบัตรโดยสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket) เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็นการลดโอกาสการสูญเสีย
รายได้จากการเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และเตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยง
ระบบโดยสารร่วม 

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม (สนข.) ได้มีการจัดต้ัง
ส านักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางใน 
การก าหนดมาตรฐานกลางตั๋วร่วมส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ ส าหรับ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และ  
รถโดยสารประจ าทาง ให้สามารถใช้ตั๋วร่วมในการเดินทาง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket 
ในรถโดยสาร ตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบตั๋วร่วมของ 
สนข. ซึ่งระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) ส าหรับรถโดยสารใหม่จะต้องสามารถเช่ือมโยงกับ 
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 ดังนี ้

 

 
 

ภาพ 6-1 รวมระบบตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticket System) 
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๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๑.๒.๑ เพื่อจัดหา และติดต้ังระบบ e-Ticket ในรถโดยสารของ ขสมก. ทั้งหมด 
๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการจดัเก็บค่าโดยสารผ่านระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๓ เพื่อท าการเช่ือมโยงระบบ e-Ticket ของ ขสมก. กับระบบ Central Clearing 

Housing ของระบบตั๋วร่วม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๔ เพื่อท าการเช่ือมโยงระบบ e-Ticket กับระบบ GPS และระบบสารสนเทศสนับสนุน

ปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนบริหารองค์กร ของ ขสมก. 

๑.๒.๕ เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการเก็บค่าโดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหา
การรั่วไหล 

๑.๒.๖ เพื่อน าข้อมูลการใช้ระบบ e-Ticket ของผู้โดยสาร มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง 
การให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประสิทธิภาพมาก
ที่สุด 

 
๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๑.๓.๑ เพื่ อด า เนินการตามยุทธศาสตร์การลดค่าใ ช้จ่ าย ของแผนฟื้ นฟูกิจการ  
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 

๑.๓.๒ เพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บค่าโดยสารผา่นระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สามารถใช้บัตรตั๋วร่วม (Mangmoom Card) 

กับ ขสมก. และเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น 
๑.๓.๔ สามารถบริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารกับประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

ต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้า 
 

๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด า เนินง าน โคร งการ เ ช่ าระบบบัตร โดยสารอิ เ ล็กทรอนิกส์พร้ อมอุปกรณ์    

มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๑.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา

การด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน และแผนการ
จัดการคุณภาพ โดยรายละเอียดของแผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ 
ขสมก. 

๑.๔.๒ ด าเนินการส ารวจจุดติดต้ังส าหรับอุปกรณ์ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ พร้อมจัดท า
รายงานสรุปผลการส ารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อน
ด าเนินการติดตั้งจริง 

๑.๔.๓ ด าเนินการเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด
ของ ขสมก. ที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดท ารายงานสรุปผล  
การเก็บรวบรวมความต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑.๔.๔ ด าเนินการออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้ระบบสารสนเทศของ
โครงการ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
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สถาปัตยกรรมระบบ แผนภาพการออกแบบระบบ การออกแบบระบบฐานข้อมูล 
การออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูล (Data Interface) ตามมาตรฐาน UML หรือ 
มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในลักษณะ User 
Interface ให้คณะกรรมการอนุมัติก่อนด าเนินการพัฒนาระบบ 

๑.๔.๕ ด าเนินการออกแบบการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างระบบ e-Ticket 
และระบบ GPS และระบบสารสนเทศสนับสนุนปฏิบัติการเดินรถ ระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร ของ  
ขสมก. รวมถึง Central Clearing Housing ของระบบตั๋วร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔.๖ ด าเนินการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมในการออกบัตรโดยสารให้กับ ขสมก. 
พิจารณาเลือก อาทิ Issuer, Co-Issuer, Co-Brand เป็นต้น 

๑.๔.๗ ด าเนินการออกแบบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนดไว้ในโครงการนี้ พร้อมทั้งจัดท าเอกสารการออกแบบ 
การติดตั้งระบบ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย ดังนี้ 
๑.๔.๗.๑ ระบบบนรถโดยสาร จ านวน 2,600 คัน ดังนี้ 

 เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนอย่างน้อย 2 ชุด/คัน 
 ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม (Onboard Computer) จ านวน

อย่างน้อย 1 ระบบ/คัน 
 ระบบจอควบคุมส าหรับพนักงานขับรถโดยสาร (Driver 

Monitor & Control) จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ/คัน 
 การเช่ือมโยงระบบ e-Ticket กับระบบ GPS ในรถโดยสาร 
 ด าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบส ารองไฟฟ้า จ านวน

อย่างน้อย 1 ระบบ/คัน 
๑.๔.๗.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับเขตการเดินรถ จ านวนอย่างน้อย 8 เครื่อง 
๑.๔.๗.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ จ านวนอย่างน้อย 

24 เครื่อง 
๑.๔.๗.๔ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส าหรับประมวลผลระบบบริหารจัดการ

ค่าโดยสาร จ านวนอย่าน้อย 1 ระบบ ในลักษณะ Cloud Solution 
๑.๔.๗.๕ ระบบบริหารจัดการค่าโดยสาร จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ 
๑.๔.๗.๖ ระบบรายงานสรุปข้อมูลการให้บริการ (Business Intelligence) 

จ านวนอย่างน้อย 1 ระบบ 
๑.๔.๘ ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศตามเอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ 

ที่ได้รับอนุมัติจาก  ขสมก. 
๑.๔.๙ ด าเนินการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตามเอกสารการออกแบบการติดตั้งระบบ ที่ได้รับอนุมัติจาก ขสมก. 
๑.๔.๑๐ ด าเนินการติดตั้งระบบ e-Ticket และระบบสนับสนุนต่าง ๆ ในรถโดยสารเพื่อการ

บริหารจัดการการจัดเก็บค่าโดยสาร 
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๑.๔.๑๑ ด าเนินการจัดหา/ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์ส ารองข้อมูล 
ในลักษณะ Cloud เพื่อรองรับระบบสารสนเทศในโครงการนี้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
โดยต้องสามารถให้บริการ Online ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

๑.๔.๑๒ ด าเนินการน าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารสนเทศให้
คณะกรรมการอนุมัติก่อนด าเนินการติดตั้งระบบจริง 

๑.๔.๑๓ ด าเนินการติดตั้งระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อรองรับการใช้งาน
โครงการนี้ 

๑.๔.๑๔ ด าเนินการทดสอบการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์อื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
๑.๔.๑๔.๑ ด าเนินการทดสอบการเช่ือมโยงของระบบ (System Integration 

Test) และการทดสอบระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Test) 
ระบบสารสนเทศที่มีการติดตั้ง 

๑.๔.๑๔.๒ ด าเนินการทดสอบการเช่ือมโยงระบบในโครงการนี้ กับระบบ Central 
Clearing House (CCH) ของระบบตั๋วร่วม 

๑.๔.๑๔.๓ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ (System Performance) อย่างน้อย
ดังนี ้
 ต้องจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่มีขีดความสามารถรองรับ

การท างานของระบบสารสนเทศที่น าเสนอ ให้สามารถให้บริการ
ได้ตามปริมาณงาน และต้องสามารถรองรับการเข้าใช้งานพรอ้ม
กันของผู้ใช้งาน (Concurrent Users) ได้ไม่น้อยกว่า 500 
ผู้ใช้งาน และต้องรองรับจ านวนผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 1,000 
ผู้ใช้งาน (Name Users) ในการท ารายการมาตรฐานบนระบบ
สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สนับสนุน ที่ก าหนดไว้นั้น 
เป็นการก าหนดคุณสมบัติข้ันต่ าเท่านั้น ผู้ชนะการประกวดราคา 
มีหน้าที่ออกแบบและน าเสนอคุณลกัษณะเฉพาะของ Hardware 
ให้เป็นไปตามความต้องการด้านประสิทธิภาพข้างต้น 

 ต้องจัดให้มีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) 
ของระบบสารสนเทศที่มีการติดตั้ง โดยทดสอบช่วงเวลา 
การตอบสนอง (Response Time) ของระบบ โดยต้องสามารถ
ตอบสนองได้ภายใน 5 วินาที โดยท าการทดสอบที่ ขสมก. 
ภายใต้ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเดียวกัน (LAN) 

๑.๔.๑๔.๔ การฝึกอบรมการใช้งาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ ขสมก. 
มีความต้องการอย่างน้อย ดังนี้ 
 ต้องท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศส าหรับ

ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้งานให้กับ ขสมก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวนทั้งหมด 460 คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และ
มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และองค์ประกอบ
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ทั้งหมดที่ติดตั้งเป็นอย่างดี โดยสามารถดูแลและบริหารจัดการ 
เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการอบรมจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 การอบรมส าหรับผู้บริหาร จ านวน 50 คน ในลักษณะ 

Class room Training 
 การอบรมส าหรับผู้ดูแลระบบ จ านวน 10 คน ในลักษณะ 

Class room Training และ On the Job Training 
 การอบรมส าหรับผู้ใช้งาน จ านวน 400 คน ในลักษณะ

ของ On the Job Training 
๑.๔.๑๔.๕ ต้องท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

จ านวน 80 คน (จากจ านวนผู้ใช้งานทั้งหมด 400 คน) ให้มีความรู้
เพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการใช้งาน ดูแล
รักษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและองค์ประกอบ
ทั้งหมดที่ติดตั้ง ให้กับเจ้าหน้าที่  ขสมก. รุ่นต่อไปได้ (Train the 
Trainer) 

๑.๔.๑๔.๖ ต้องจัดท าแผนการฝึกอบรม และส่งให้ ขสมก.พิจารณาอนุมัติก่อน
การด าเนินการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
 หัวข้อในการฝึกอบรม 
 เนื้อหาการฝึกอบรมโดยย่อ 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 ระยะเวลาการฝึกอบรม (จ านวนช่ัวโมง/วัน) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประเมินผลก่อน และหลังการฝึกอบรม 

๑.๔.๑๔.๗ ต้องจัดท าคู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน (ผู้ใช้งานระบบ) และคู่มือ
การฝึกอบรมผู้ดูแลระบบในรูปแบบของเอกสารและสื่อมัลติมีเดีย
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองให้กับ ขสมก. 

๑.๔.๑๔.๘ ต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร 2 รูปแบบดังนี้ 
 คู่มือการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร แบบ Quick Guide ในลักษณะ 

แผ่นพับขนาด A4 พิมพ์ 4 สี หน้า/หลัง เคลือบพลาสติก 
 คู่มือรายละเอียดการปฏิบัติงานประจ ารถโดยสาร ในลักษณะ

รูปเล่ม 
๑.๔.๑๕ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมด ยกเว้น ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง 

และค่าที่พักของผู้เข้าอบรม และต้องมีหน้าที่ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ใน
การฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
ให้เพียงพอ 
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๑.๔.๑๖ ขอสงวนสิทธ์ิในการคัดลอกหรือท าซ้ าเอกสาร และคู่มือต่าง ๆ เพื่อใช้งานในกิจการ
ของ ขสมก. หากเอกสารและคู่มือรายการใดไม่สามารถคัดลอกหรือท าซ้ าได้ ขอให้
แจ้งให้ ขสมก. ทราบอย่างชัดเจนด้วย กรณีผู้เสนอราคาไม่แจ้งให้ ขสมก. ทราบ 
ขสมก. จะถือว่าผู้ชนะการประกวดราคาอนุญาตให้ ขสมก. คัดลอกหรือท าซ้ าเพื่อ
ใช้ในกิจการของ ขสมก. ได้ ทั้งนี้หากมีบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธ์ิ
เรียกร้องใด ๆ  ว่ามีการละเมิดลิขสิทธ์ิเกี่ยวกับเอกสารและคู่มือที่  ขสมก. คัดลอกหรอื
ท าซ้ าเพื่อใช้งานในกิจการของ ขสมก. ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้างหรือการเรียกรอ้งดังกลา่วระงับสิ้นไปโดยเรว็ 
โดยผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้ช าระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดข้ึน
ทั้งหมด 

๑.๔.๑๗ เอกสารส่งมอบ (ต้องส่งมอบเอกสารจ านวน 10 ชุดพร้อมเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) 
๑.๔.๑๘ เอกสารการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล 
๑.๔.๑๙ เอกสารการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน (Computer 

and Network Configuration) 
๑.๔.๒๐ เอกสารการติดตั้งอุปกรณ์ประจ ารถโดยสาร พร้อม Diagram ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๔.๒๑ แผนผังหรือ Diagram แสดงโครงสร้างและการเช่ือมโยงระบบ คอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย (System Diagram) 
๑.๔.๒๒ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบสนับสนุน

(System Layout) 
๑.๔.๒๓ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ประจ ารถโดยสาร 
๑.๔.๒๔ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนในโครงการนี้ 
๑.๔.๒๕ คู่มือการฝึกอบรม คู่มือการใช้งานระบบ และคู่มือการปฏิบัติงาน 

 
๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 
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๑.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
ส ารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์                         
ออกแบบและจัดหา 
ระบบ GPS  

                        

ติดตั้งระบบ e-Ticket และ 
GPS 2,600 คัน 

                        

ทดสอบระบบ/อุปกรณ์                         
สรุปผลการทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ดูแล
ระบบ 

                        

เช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน 

                        

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน 

                        

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน 

                        

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับ
รถโดยสาร 2,600 คัน 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket ส าหรับ
รถโดยสาร  2,600 คัน                         

 

๑.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 1,665,000,000 บาท  

 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์  
ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(คัน) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 
(12 เดือน) 

2,600 10,673.08 333,000,000  

ราคารวม 333,000,000 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ 
ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(คัน) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 
(12 เดือน) 

2,600 10,673.08 333,000,000 
 

 

ราคารวม 333,000,000 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 3 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวน 
(คัน) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 
(12 เดือน) 

2,600 10,673.08 333,000,000 
 

 

ราคารวม 333,000,000 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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ตาราง 4 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน 
(คัน) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 
(12 เดือน) 

2,600 10,673.08 333,000,000  
 

 

ราคารวม 333,000,000 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 5 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จ านวน 
(คัน) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

เช่าใช้ระบบ e-Ticket บนรถโดยสาร 2,600 คัน 
(12 เดือน) 

2,600 10,673 333,000,000  
 

 

ราคารวม 333,000,000 
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑.๘ ตัวช้ีวัด 
๑.๘.๑ ปี 2560  มีการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อทดสอบการใช้งาน 
๑.๘.๒ ปี 2561 ระบบ e-Ticket ที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบตั๋วร่วมที่สามารถใช้งานได้ 
๑.๘.๓ ปี 2563 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร 
๑.๘.๔ ปี 2564 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร 
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๒) โครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับรถโดยสารประจ าทาง 
 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 

ตามที่แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2557 โดยในยุทธศาสตร์ลดค่าใช้จ่ายได้ก าหนดให้ ขสมก. จัดให้มีระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนกิส์  
(e-Ticket) เพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าโดยสาร เป็นการลดโอกาสการสูญเสียรายได้จาก  
การเก็บค่าโดยสารไม่ครบถ้วนและลดค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร และเตรียมความพร้อมในการเช่ือมโยง  
ระบบโดยสารร่วม 

จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 21 ตุลาคม 57 เรื่องแผนการด าเนินงานโครงการลงทุนพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่ง ปี พ.ศ. 2558 มีมติ “ให้กระทรวงคมนาคมเร่งด าเนินการน าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มา
ใช้ในการเช่ือมการเดินทางของประชาชนที่สัญจรโดยเรือโดยสาร รถไฟฟ้า และรถประจ าทาง และให้ค านึงถึง
การให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบบริการขนส่งสาธารณะ รวมทั้งการอ านวยความสะดวก
ในการใช้บริการของผู้พิการและผู้สูงอายุด้วย” โดยกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ด าเนินการ พร้อมทั้งได้มีการจัดตั้งส านักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing Office) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานกลางตั๋ว
ร่วมส าหรับระบบขนส่งสาธารณะ ส าหรับ รถไฟฟ้า รถไฟ เรือโดยสาร และรถโดยสารประจ าทาง ให้สามารถ
ใช้ตั๋วร่วมในการเดินทาง 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จึงมีนโยบายในการจัดหาและติดตั้งระบบ e-Ticket 
ในรถโดยสารประจ าทางตามแผนฟื้นฟูกิจการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และตามมติคณะรัฐมนตรี ให้
เป็นไปตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องจัดหาระบบบริหารจัดการรายได้
และบริการช าระดุล (บริหารจัดการบัตร e-ticket) ส าหรับบัตรโดยสารอิ เล็กทรอนิกส์  (e-ticket)  
โดยเช่ือมโยงข้อมูลจากระบบ e-ticket และเช่ือมโยงระบบบริหารรายได้กลาง (Central Clearing House 
:CCH) ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม เพื่อคิดอัตราค่าโดยสารตั๋วร่วม 

 
๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๒.๑ เพื่อจัดหาผู้ให้บริการในการบริหารจัดการ , ผลิตและจัดจ าหน่ายบัตร e-ticket 
ส าหรับ ขสมก. 

๒.๒.๒ เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. และท าการ
เช่ือมโยงกับระบบ e-Ticket ของ ขสมก. เพื่อคิดอัตราค่าโดยสารและบริหาร
จัดการรายได้ให้กับ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๓ เพื่อท าการเช่ือมโยงระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศ 
สนับสนุนบริหารการเดินรถ และระบบสารสนเทศสนับสนุนบริหารองค์กร ของ  
ขสมก. รวมถึงระบบ Central Clearing House ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของ
กระทรวงคมนาคม 

๒.๒.๔ เพื่อบริหารจัดการรายได้จากบัตร e-ticket น าส่ง ขสมก. โดยให้บริการผลิต 
จ าหน่ายบัตร และตรวจสอบบัญชี ของ ขสมก. และมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของ
กระทรวงคมนาคม 
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๒.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๒.๓.๑ เพื่อด าเนินการตามยุทธศาสตร์การลดค่าใช้จ่าย ของแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
๒.๓.๒ เพิ่มประสทิธิภาพการจดัเก็บค่าโดยสารผา่นระบบ e-Ticket ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน สามารถใช้บัตรตั๋วร่วม (Mangmoom Card) 

กับ ขสมก. และเพิ่มจ านวนผู้ใช้บริการรถโดยสารเพิ่มมากขึ้น 
๒.๓.๔ สามารถบริหารจัดการการให้บริการรถโดยสารกับประชาชนได้อย่างเพียงพอต่อ

ความต้องการใช้บริการของลูกค้า 
 

๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการจัดหาผู้บริหารจดัการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับรถโดยสาร

ประจ าทางมีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๒.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด ประกอบด้วย กิจกรรม ระยะเวลา

การด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน และแผนการ
จัดการคุณภาพ โดยรายละเอียดของแผนงานต้องไม่มีผลกระทบกับการเดินรถของ 
ขสมก. 

๒.๔.๒ จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์บัตร e-ticket โดยละเอียด ประกอบด้วย ประเภท
ของสื่อประชาสัมพันธ์ ระยะเวลา จ านวนกลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างน้อย   
เพื่อส่งเสริมการใช้งานบัตร e-ticket ของ ขสมก. และต้องมีโลโก้ของ ขสมก.  
ร่วมด้วย 

๒.๔.๓ จัดท าแผนการด าเนินการจ าหน่ายบัตร e-ticket แทน ขสมก. โดยผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ที่ ขสมก. ก าหนด พร้อมทั้งบริหารจัดการ Stock บัตร  
e-ticket ให้เพียงพอต่อความต้องการ 

๒.๔.๔ จัดท าแผนการด าเนินการให้บริการ เติมเงิน (Top Up) ลงในบัตร e-ticket 
ประกอบด้วย ประเภทของช่องทางเติมเงิน และ จ านวน อย่างน้อยดังนี ้
๒.๔.๔.๑ ช่องทางของผู้เสนอราคา เช่น สาขา หรือ ATM หรือ EDC จ านวนไม่

น้อยกว่า 200  จุด 
๒.๔.๔.๒ สถานที่ที่คาดว่ามีผู้ใช้บริการรถโดยสารประจ าทางเป็นจ านวนมาก 

จ านวนไม่น้อยกว่า 20  จุด อาทิ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ หมอชิต สายใต้ เป็นต้น 

๒.๔.๔.๓ ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ  
๒.๔.๕ จัดท าแผนการด าเนินการให้บริการลูกค้า เช่น การตรวจสอบการใช้งาน การอายัด

บัตร การเปลี่ยนบัตร เป็นต้น  
๒.๔.๖ ด าเนินการให้บริการ ผลิต จ าหน่ายบัตร e-ticket ตรวจสอบข้อมูลระหว่าง 

ระบบ e-ticket และตรวจสอบบัญชีของ ขสมก. รวมถึงตรวจสอบบัญชีที่ได้รับ
ข้อมูลจากมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม 
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๒.๔.๗ ด าเนินการจัดหาบัตร e-ticket ตามมาตรฐานกลางตั๋วร่วม คือ บัตรแบบ ISO/IEC 
14443/A DESFire EV1 8K จ านวนไม่น้อยกว่า 500,000 ใบ ในลักษณะ  
Co-Brand เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้บริการของ ขสมก.  
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายของบัตร e-ticket เพิ่มเติม 

๒.๔.๘ ต้องสามารถบริหารจัดการบัตร e-ticket โดยออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมได้และ
ต้องสามารถโอนจ านวนเงินที่ เหลือในบัตรเดิมไปยังบัตรใหม่ได้ ในกรณีที่บัตรเสีย 
หรือบัตรช ารุด การออกบัตรทดแทนจะข้ึนกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขทางธุรกิจ
ของ ขสมก. และมาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงการคม 
๒.๔.๘.๑ ต้องสามารถให้บริการการเติมเงินจะเป็นการเติมเงินแบบออฟไลน์

และออนไลน์เ ช่ือมต่อกับศูนย์กลางระบบบริหารจัดการรายได้  
เพื่ อบันทึกมูลค่าบัตร e-ticket ที่ เพิ่ ม ข้ึนผ่านเครื่องอ่านบัตร  
e-ticket 

๒.๔.๘.๒ ต้ อ ง มี ร ะ บ บ  Web Application แ ล ะ  Mobile Application  
เพื่ อรองรับการเติมเงินในบัตร e-ticket และเก็บข้อมูลไว้ใน
ศูนย์กลางระบบบริหารจัดการรายได้ เพื่อบันทึกมูลค่าบัตร e-ticket 
ที่ เพิ่มข้ึนผ่านเครื่องอ่านบัตร e-ticket แบบออนไลน์ พร้อมทั้ง
สามารถตรวจสอบสถานการณ์ใช้งาน และยอดคงเหลือของบัตร  
e-ticket ได้  

๒.๔.๙ ด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้งาน/การเติมเงินในบัตร e-ticket และด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมของผู้เสนอราคา  

๒.๔.๑๐ รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเติม
เงินผ่านตัวแทนจ าหน่ายต่างๆ เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการของ ขสมก. 

๒.๔.๑๑ รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและรวบรวมเอกสารในการ 
ซื้อบัตร e-ticket ของประชาชน พร้อมจัดท ารายงานสรุปให้ ขสมก. ทราบเป็น
รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

๒.๔.๑๒ รับผิดชอบในการเปิดใ ช้งานบัตร e-ticket (Activate) ประเภท บัตรแบบ
ลงทะเบียน  (Registered)  บัตรแบบส่วนบุคคล (Personalized)  และบัตร
พนักงาน รวมถึงท าหน้าที่เติมเงนิ  แก้ไข  อายัด  ยกเลิกบัตร e-ticket พร้อมจัดท า
รายงานสรุปให้ ขสมก. ทราบเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน 

๒.๔.๑๓ ด าเนินการบริหารจัดการรายได้  กับระบบ e-ticket ของ ขสมก. 
๒.๔.๑๔ ด าเนินการบริหารจัดการรายได้ของ ขสมก. กับศูนย์บริหารรายได้กลางของ

กระทรวงคมนาคม 
๒.๔.๑๕ ต้องท ารายงานสรุปยอดรายการใช้งานบัตร ตามช่วงเวลาของมาตรฐานกลาง 

ตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม (ระหว่างเวลา 02.00 น. - 01.59 น.ของวันถัดไป) 
จากระบบ e-ticket ของ ขสมก. และท าการประมวลที่ระบบบริหารจัดการบัตร  
e-ticket เพื่อช าระค่าบริการให้กับ ขสมก. เป็นรายวัน 

๒.๔.๑๖ ต้องด าเนินการบริหารจัดการรายได้ของ ขสมก.  และท าการโอนเงินเข้าบัญชีของ 
ขสมก. ตามรายงานสรุปยอดการใช้งานบัตร ภายใน วันท าการถัดไป (T+1) 
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๒.๔.๑๗ หากพบรายการผิดปกติ ไม่สามารถกระทบยอดได้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จาก ขสมก. เข้าร่วมด าเนินการตรวจสอบรวมกับผู้เสนอราคา 

๒.๔.๑๘ ด าเนินการออกแบบ พัฒนาและติดตั้งระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ  
ขสมก. เพื่อรองรับการใช้ในโครงการ ตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก ากับ  

๒.๔.๑๙ ด าเนินการออกแบบและติดตั้งการเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
๒.๔.๑๙.๑ การเช่ือมโยงระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กับ

ระบบ e-ticket เพื่อการบริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. 
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลบัตร e-ticket 

๒.๔.๑๙.๒ การเช่ือมโยงระบบ บริหารจัดการบัตร e-ticket ของ ขสมก. กับ
ระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House) 
มาตรฐานกลางตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม เพื่อการบริหารจัดการ
ตั๋วร่วม 

๒.๔.๒๐ ระบบเครือข่ายทางไกล (WAN) ระหว่าง  ระบบสารสนเทศ ของผู้เสนอราคากับ
ระบบ e-ticket ของ ขสมก. จ านวนอย่างน้อย 1 วงจร โดยมีความเร็วในการรับสง่
ข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 Mbps พร้อมกับจัดให้มีเครือข่ายส ารอง (Backup Link) 
โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 Mbps 

๒.๔.๒๑ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องอ่านบัตร e-ticket แบบพกพา พร้อมค่าบริการ
สื่อสารไร้สายส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบบริหารจัดการรายได้ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ชุด ส าหรับ ขสมก. เพื่อเป็นตัวแทนในการจ าหน่ายบัตร  
e-ticket (Agent) 

๒.๔.๒๒ ด า เนินการให้บริการระบบ Call Center/Contact Center/Web site และ 
Mobile Application ส าหรับการให้บริการจ าหน่าย/เติมเงิน/อายัด/ยกเลิก  
บัตร e-ticket ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการให้บริการ เป็นรายวัน 
รายสัปดาห์ และรายเดือนให้กับ ขสมก. 

๒.๔.๒๓ ด าเนินการให้บริการ Web Site และ Mobile Application โดยดูแลและปรับปรงุ
ให้ทันสมัยตลอดระยะเวลาสัญญาโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูล 
ให้บริการ รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบการใช้งานบัตร e-ticket ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒.๔.๒๔ ต้องด าเนินการดูแล ปรับปรุงแก้ไข และบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์
ต่างๆ ในโครงการนี้ ให้สามารถให้บริการบัตร e-ticket และการบริหารจัดการ
รายได้ได้อย่างต่อเนื่องทุกกรณี ตลอด 24 x 7 ช่ัวโมง 

 
๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการเช่าระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 
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๒.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
แผนการประชาสัมพันธ์บัตร 
e-ticket 

                        

แผนการด าเนินการจ าหน่าย
บัตร e-ticket 

                        

แผนการด าเนินการให้บริการ 
เติมเงิน (Top Up) ลงในบัตร 
e-ticket 

                        

แผนการด าเนินการให้บริการ
ลูกค้า 

                        

ด าเนินการให้บริการ ผลิต 
จ าหน่ายบัตร e-ticket 

                        

เปิดใช้งานบัตร e-ticket 
(Activate) 

                        

ออกแบบและติดตั้งการ
เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                        

 
 

๒.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 100,820,262.08 บาท  

  
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 
2560 

รายการ จ านวน 
(ระบบ) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

ค่าจ้างบริหารจัดการบัตรโดยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Ticket) 

12 4,200,844.25  
 

50,410,131.04  
 

 

ราคารวม 50,410,131.04  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดหาผู้บริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(ระบบ) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

ค่าจ้างบริหารจัดการบัตรโดยสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Ticket) 

12 4,200,844.25 
 

50,410,131.04  
 

 

ราคารวม 50,410,131.04  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๒.๘ ตัวช้ีวัด 
๒.๘.๑ ปี 2560  มีการติดตั้งระบบ e-Ticket เพื่อทดสอบการใช้งาน 
๒.๘.๒ ปี 2561 ระบบ e-Ticket ที่สามารถเช่ือมโยงกับระบบตั๋วร่วมที่สามารถใช้งานได้ 
๒.๘.๓ ปี 2563 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร 
๒.๘.๔ ปี 2564 สามารถลดค่าใช้อย่างน้อยร้อยละ 15 ของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บค่าโดยสาร 
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๓) โครงการพัฒนา Mobile Application เพ่ือให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร 
๓.๑ หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี  
มีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไว้หลายระบบ ซึ่งระบบการให้บริการข้อมูลรถสาธารณะแก่ประชาชนผ่านโมบายแอพพลิเคช่ันเป็นระบบ 
ที่ส าคัญมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประชาชนชาวไทย และ นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางภายในกรุงเทพมหานคร 
อีกทั้ง ขสมก . ได้พัฒนาระบบติดตามรถ (GPS Tracking System) เสร็จเป็นที่เรียบร้อย และ พร้อมจะ
ให้บริการข้อมูลเหล่าน้ันแก่ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 ขสมก. จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนา Mobile Application ของหน่วยงาน ที่สามารถเช่ือมตอ่
กับระบบติดตามรถ เพื่อให้ข้อมูลแบบ Real Time Services ต่อประชาชน ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS และ 
Android และ สามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในภาษาอังกฤษ และ จีน เป็นอย่างน้อย รวมถึงการออกแบบ
โครงสร้างของข้อมูลให้เป็นตามมาตรฐานสากล (General Transit Feed Specification) ที่สามารถรับและ
ส่งข้อมูลไปยังระบบขนส่งโดยสารอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยในปัจจุบันมีประชาชนดาว์นโหลด
แอพพลิเคช่ันของ ขสมก . ไปใช้งานแล้วมากกว่า 50,000 เครื่องซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการซึ่งจะมีมากข้ึนหลายเท่าตัวในอนาคต โดยการท างานของโมบายแอพพลิเคช่ัน 
เป็นดังภาพ 

 

 
 

ภาพ 6-2 การท างานของ Mobile Application with GPS tracking 
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๓.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๓.๒.๑ พัฒนา Mobile Application ของ ขสมก. ให้รองรับการท างานของระบบติดตาม

รถ (GPS Tracking System) 
๓.๒.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของข้อมูลให้มีมาตรฐานสากล สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ

หน่วยงานอื่นๆได้  
๓.๒.๓ เพิ่มช่องทางการโดยสารให้ครอบคลุมมากข้ึน เช่น การต่อรถไฟฟ้า การต่อเรือ  
๓.๒.๔ เพิ่มช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และ การแจ้งข้อมูล ข่าวด่วน ผ่าน Mobile 

Application 
๓.๒.๕ เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเรียกใช้งานของประชาชนที่เพิ่มข้ึนมาก 

 
๓.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

๓.๓.๑ สามารถให้บริการข้อมูลการเดินทางได้แบบ Real Time Services พร้อมข้อมูล
การติดตามรถ (GPS Tracking)  

๓.๓.๒ สามารถให้บริการข้อมูลการโดยสารรถสาธารณะและข้อมูลการโดยสารอื่น ๆ ได้
ภายในแอพพลิเคช่ันเดียว 

๓.๓.๓ สามารถให้บริการข้อมูลการเดินทางในภาษาต่างประเทศได้ 
๓.๓.๔ สามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้  
๓.๓.๕ สามารถแจ้งข่าวด่วน หรือ การปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถได้แบบทันที 
 

๓.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการข้อมูลการเดินรถโดยสาร  

มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๓.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาโมบายเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด  

ขสมก. 
๓.๔.๒ พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานแอพพลิเคช่ันส าหรับอุปกรณ์

เคลื่อนที่ (Mobile Application Standard) 
๓.๔.๓ ออกแบบมาตรฐานและพัฒนา API บนโมบายแอปพลิเคช่ัน เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน

กลางในการท างานร่วมกันระหว่าง Mobile Application รวมทั้งเพื่อเช่ือมโยงการ
ท างานร่วมกับระบบอื่น ๆ ของ ขสมก อย่างน้อยดังนี ้
๓.๔.๓.๑ พัฒนามาตรฐาน API ระบบบน Mobile Application BMTA บน

ระบบ iOS และ Android ให้สามารถเช่ือมโยงมายังฐานข้อมูลของ 
GPS ของทาง ขสมก. รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล  
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ API ที่พัฒนาใหม่ เพื่อให้ประชาชนใช้งานได้
สะดวก 

๓.๔.๓.๒ พัฒนาระบบงานและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
ที่ส่วนกลาง  
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๓.๔.๓.๓ พัฒนาระบบการแจ้งเตือน (Push Notification API) เพื่อให้ระบบ
สามารถส่งข้อความ Push Notification มายัง Mobile Application 
BMTA ได ้เช่น เหตุการณ์ส าคัญ ข่าวด่วน หรือ ข่าวประชาสัมพันธ์ 

๓.๔.๓.๔ ด าเนินการออกแบบระบบฐานข้อมูลให้รองรับการท างานของ Mobile 
Application และการเช่ือมต่อไปยังระบบต่างๆผ่านเว็บเซอร์วิส 

๓.๔.๔ พัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงกับระบบแสดงผลสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่
ส าคัญ 
๓.๔.๔.๑ สามารถแสดงผลแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวภายในกรุงเทพ และ

ปริมณฑลได้ โดยแสดงในรูปแบบรายการและรูปแบบแผนที่ 
๓.๔.๔.๒ สามารถแสดงผลการน าทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวได้ 
๓.๔.๔.๓ สามารถแสดงข้อมูลสายรถเมล์ที่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่

ส าคัญ 
๓.๔.๔.๔ สามารถแสดงผลการน าทางได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง โดยแสดงเส้นทาง

ที่มีระยะใกล้ที่สุด 
๓.๔.๕ ด าเนินการพัฒนาระบบ GPS Tracking บนระบบ BMTA Mobile Application 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๔.๕.๑ พัฒนาระบบเพื่อให้รองรับการใช้งาน โดยสามารถเช่ือมต่อระบบ GPS 

บนรถโดยสารประจ าทาง กับระบบต่างๆ  
๓.๔.๕.๒ สามารถบอกต าแหน่งของรถโดยสารประจ าทางได้ 
๓.๔.๕.๓ สามารถบอกระยะเวลาในการเดินทางของรถโดยสารประจ าทางได้ 
๓.๔.๕.๔ สามารถบอกระยะทางของรถโดยสาร เมื่อต้องการทราบว่ารถโดยสาร

จะใช้ระยะทางเท่าใดจะถึงป้ายรถเมล์ 
๓.๔.๕.๕ สามารถบอกระยะเวลาของรถโดยสาร เมื่อต้องการทราบว่ารถโดยสาร

จะใช้เวลาเท่าใดจะถึงป้ายรถเมล์ 
๓.๔.๕.๖ สามารถแสดงสายรถเมล์ที่ก าลังจะถึงป้ายที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน 
๓.๔.๕.๗ สามารถค้นหาสายรถเมล์ที่ต้องการทราบต าแหน่งได้ 

๓.๔.๖ รองรับการท างานร่วมกับระบบ Location Tracking Services (GPS location 
tracking) ได ้
๓.๔.๖.๑ ระบบที่พัฒนาข้ึน จะต้องสามารถเรียกใช้ ค่า GPS แบบ Real-time ได ้
๓.๔.๖.๒ ระบบสามารถระบุสายรถเมล์ที่ก าลังจะ เข้า-ออก ในแต่ละป้าย โดย

สามารถระบุเวลาได้ว่า สายไหนก าลัง เข้าหรือออก จากป้ายนั้นๆ 
๓.๔.๖.๓ ระบบสามารถค านวณสายรถเมล์ โดยสามารถระบุสายรถเมล์ที่

ต้องการค้นหาได้ว่า สายที่ ค้นหา ณ ปัจจุบันมีว่ิงอยู่กี่คัน และอยู่
ตรงไหนบ้าง 

๓.๔.๖.๔ สามารถบอกความหนาแน่นของผู้ใช้บริการของสายรถเมล์ได้ 
  



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๖-๒๒ 

๓.๔.๗ ด าเนินการออกแบบ UI/UX ของ Mobile Application ของ BMTA ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
๓.๔.๗.๑ สามารถสร้างมาตรฐานการออกแบบที่มีที่มาชัดเจน และสามารถ

สื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
๓.๔.๗.๒ การสร้างมาตรฐานการออกแบบ UI คือ การก าหนดวิธีการใช้สี   

ภาพกราฟิก และภาพสัญลักษณ์ไอคอน การก าหนดขนาดของ
สัญลักษณ์ไอคอนให้เหมาะกับการใช้งาน ความต้องการข้ันต่ าของ
คุณภาพไฟล์กราฟิกที่ใช้ภายใน Mobile Application อาทิ รูปแบบ 
Theme Graphic Icon Navigator Font/Font size Captor Menu 
ในรูปแบบเดียวกัน เป็นต้น 

๓.๔.๗.๓ การสร้างมาตรฐานการออกแบบ UX คือการก าหนดข้อแนะน าใน 
การออกแบบวิธีการท างานของ Mobile Application ให้เป็นไปใน
แนวทางใช้งานง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจการใช้
งานได้ง่ายมากข้ึน 

๓.๔.๗.๔ ตรวจสอบและวิเคราะห์ Mobile Application ของ BMTA เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุง UI/UX โดยไม่กระทบกับกระบวนการท างานหลัก
ของ Mobile Application  

๓.๔.๗.๕ น าเสนอรายการปรับปรุง UI/UX ของ Mobile Application ของ  
ขสมก. ให้ หน่วยงาน พิจารณาอนุมัติก่อนด าเนินการ 

๓.๔.๗.๖ ด า เนินการออกแบบ UI/UX ของ Mobile Application รวมทั้ ง
ออกแบบฐานข้อมูลและระบบงานสว่นกลางของ Mobile Application 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องสัมพันธ์กับ UI/UXI ที่ออกแบบ และ
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๔.๘ พัฒนามาตรฐานการเช่ือมโยงกับระบบขนส่งอื่น ๆ  โดยสามารถแสดงรายละเอียด
ได้ดังนี ้
๓.๔.๘.๑ พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับระบบขนส่ง  BTS  

1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางได้ 
2) สามารถเช่ือมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด

ปลายทาง 
3) สามารถแสดงค่าโดยสารทั้งหมดได้ และแสดงแบบแยกค่า

โดยสารแต่ละประเภทได้  
๓.๔.๘.๒ พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับระบบขนส่ง MRTA  

1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางได้ 
2) สามารถเช่ือมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด

ปลายทาง 
3) สามารถแสดงค่าโดยสารทั้งหมดได้ และแสดงแบบแยกค่า

โดยสารแต่ละประเภทได้  
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๓.๔.๘.๓ พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับระบบขนส่ง Airport Link  
1) สามารถแสดงสถานีที่เป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางได้ 
2) สามารถเช่ือมโยงจุดที่ต้องต่อรถได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด

ปลายทาง 
3) สามารถแสดงค่าโดยสารทั้งหมดได้ และแสดงแบบแยกค่า

โดยสารแต่ละประเภทได้  
๓.๔.๘.๔ พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับระบบโดยสารทางเรือของกรมเจ้าท่า  

1) สามารถแสดงท่าเรือที่เป็นจุดเช่ือมต่อการเดินทางได้ 
2) สามารถเช่ือมโยงจุดต่อเรือได้ทั้งหมด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุด

ปลายทาง 
3) สามารถแสดงค่าโดยสารทั้งหมดได้ และแสดงแบบแยกค่า

โดยสารแต่ละประเภทได้  
๓.๔.๙ พัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยดังนี้ 

๓.๔.๙.๑ ระบบสามารถค้นหาสถานที่ปลายทางได้ในเมนูเดียว โดยแสดงผลทั้ง
ในรูปแบบแผนที่และรายละเอียดค าอธิบาย 

๓.๔.๙.๒ ระบบสามารถเลือกจุดเริ่มต้นของผู้ใช้งานได้ ว่าต้องเลือกที่ต าแหน่ง
ปัจจุบัน หรือ สถานที่อื่นๆ 

๓.๔.๙.๓ ร ะบบสาม าร ถ ค้นห า ข้อมู ลปลายทา ง  จ ากป้ า ยปลายทาง 
ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ส าคัญได้ 

๓.๔.๙.๔ ระบบสามารถค้นหาข้อมูลได้ โดยเลือกประเภทการเดินทางที่ต้องการ
เดินทางได้ เช่น ต้องการต่อ BTS, MRT หรือต่อเรือ 

๓.๔.๙.๕ ระบบสามารถแสดง ช่ือของสถานที่ที่ ค้นหาในรูปแบบ Auto 
Complete 

๓.๔.๙.๖ สามารถแสดงผลลัพธ์การค้นหาได้หลายรูปแบบ ได้แก่  
1) การตอ่รถโดยสารประจ าทาง  
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) จุดเช่ือมต่ออื่นๆ เช่น BTS, MRT, เรือ หรือ การเดินข้ามถนน 

การเดินไปยังสถานีอื่นๆ 
๓.๔.๑๐ พัฒนาระบบจัดการข้อมูล (Back Office Management) 

๓.๔.๑๐.๑ พัฒนาระบบจัดการข้อมูลรถโดยสารประจ าทางที่สามารถรองรับการ
กรอกข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา คือ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน 
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๓.๔.๑๐.๒ พัฒนาระบบจัดการข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ โดยให้ผู้ดูแลระบบ
สามารถเข้ามาเพิ่มข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. หรือการประชา
สัมพันธ์อื่นๆได้ โดยสามารถกรอกข้อมูลได้ ดังนี้ 
1) หัวข้อข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
2) รายละเอียดข่าวสารและประชาสัมพันธ์ 
3) ภาพประกอบ 
4) พิกัดของสถานที่ที่มีการประชาสัมพันธ์  
5) ไฟล์แนบ (ถ้ามี) 

๓.๔.๑๐.๓ พัฒนาระบบจัดการราคา ให้สามารถก าหนดราคาค่าโดยสารได้ ทั้ง
ราคาเริ่มต้น และราคาสิ้นสุด ตามระยะทางที่ทาง ขสมก. ก าหนด 

๓.๔.๑๐.๔ พัฒนาระบบสถานที่ท่องเที่ยว/สถานที่ส าคัญ ให้สามารถเพิ่มข้อมูลได้ 
เช่น ภาพประกอบ ช่ือสถานที่ท่องเที่ยว พิกัดสถานที่ท่องเที่ยว สาย
รถเมล์ที่ผ่าน 

๓.๔.๑๑ พัฒนาระบบร้องเรียนส าหรับประชาชน โดยมีฟังก์ช่ันการท างานอย่างน้อย 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 สามารถกรอกช่ือผู้ร้องเรียน อีเมล์ผู้ร้องเรียน หรือเบอร์โทรศัพท์ของ 

ผู้ร้องเรียนได้ 
๓.๔.๑๑.๔ สามารถกรอกรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียนในรูปแบบของ

ข้อความลงไปได้ 
๓.๔.๑๑.๕ สามารถติดตามสถานการณ์ร้องเรียน โดยอ้างอิงจาก รหัสการร้องเรยีน  

เป็นต้น 
๓.๔.๑๑.๖ สามารถร้องเรียนการใช้งานแอพพลิเคช่ัน โดยแยกตามระบบปฏิบัติการ

ที่ร้องเรียน 
๓.๔.๑๒ พัฒนาระบบการแสดงความถึงพอใจส าหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคช่ัน 

๓.๔.๑๒.๑ สามารถแสดงค าถามส าหรับการประเมินความพึงพอใจส าหรับการใช้
งานแอพพลิเคช่ันได้ ไม่น้อยกว่า 4 ค าถาม 

๓.๔.๑๒.๒ สามารถตอบค าถามในการประเมินความพึงพอใจในรูปแบบการให้
คะแนน คือ ระดับ  1-5 เป็นต้น 

๓.๔.๑๓ พัฒนาระบบแสดงข่าวสาร / การประชาสัมพันธ์ 
๓.๔.๑๓.๑ สามารถแสดงข้อมูลข่าวสาร / การประชาสัมพันธ์ได้ 
๓.๔.๑๓.๒ สามารถแสดงข้อมูลได้ทั้ ง ภาพ ข้อความ และพิกัดของสถานที่ 

ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ 
๓.๔.๑๓.๓ สามารถแสดงข้อมูลข่าวสารที่ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้งานได้ รูปแบบ Push 

Notification 
๓.๔.๑๓.๔ สามารถแสดงข่าวการประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมตามสถานที่ 

ที่ผู้ใช้งานเดินทางผ่านได้ ในรูปแบบ Push Notification 
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๓.๔.๑๔ พัฒนาระบบเช่ือมโยงกับ Social Network กับแอพพลิเคช่ัน ขสมก.  
๓.๔.๑๔.๑ สามารถแชร์ข้อมูลไปยัง Social Network ได้ เช่น Facebook Twitter 
๓.๔.๑๔.๒ สามารถแชร์ข้อมูลได้จากทุกหน้าบน Application 
๓.๔.๑๔.๓ สามารถแชร์ข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบรูปภาพ และลิงค์ส าหรับดาวน์โหลด 

Application 
๓.๔.๑๔.๔ สามารถแชร์ข้อมูลในรูปแบบของ Routing เพื่อให้ผู้ใช้งานคลิกไป

ค้นหาใน Application ได ้
๓.๔.๑๕ ข้อก าหนดอื่นในการพัฒนา Mobile Application 

๓.๔.๑๕.๑ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลปัจจุบันให้เป็นไปตามมาตรฐาน GTFS 
(General Transit Feed Specification) โดยต้องไม่กระทบกับระบบเดมิ 

๓.๔.๑๕.๒ กระบวนการพัฒนา BMTA Mobile Application ระยะที่ 3 จะต้อง
ไม่กระทบกับระบบการท างานของ BMTA Mobile Application ที่ใช้
ง านอยู่ เ ดิ ม  ที่ อ า จ จ ะมี ผลท า ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง  BMTA Mobile 
Application ไปแล้ว  

๓.๔.๑๕.๓ ระบบการจัดการข้อมูล หรือการบริหารระบบเดิมของ Mobile 
Application นั้น ๆ จะต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา และใช้
งานได้เป็นอย่างดีกับ Mobile Application ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

๓.๔.๑๖ จัดเตรียมเครื่องเซอร์ฟเวอร์  (Database Server และ Mobile Application 
Server) และ ช่องสัญญาณ (Bandwidth) ให้เพียงพอต่อการเรียกใช้บริการจาก
ประชาชน เป็นระยะเวลา 1 ป ีพร้อมติดตั้งและทดสอบการใช้งาน 

๓.๔.๑๗ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล 
๓.๔.๑๘ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการข้อมูล 
๓.๔.๑๙ บ ารุงรักษาระบบ ระยะเวลา ๑ ปี หลังการส่งมอบระบบงาน 

 
๓.๕ หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันา Mobile Application เพื่อใหบ้รกิารข้อมลูการเดิน
รถโดยสาร 

หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: ทุกหน่วยงาน 
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๓.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สัปดาห์ 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ                 
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างข้อมูล                 
ออกแบบ UI / UX โมบายแอพพลิเคชั่น                 
พัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น                 
พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล                 
ติดตั้งและทดสอบ                 
ฝึกอบรม                 
น าระบบไปใช้งานจริง                 
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจรงิ ๖ เดือน 

 
๓.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณส าหรับพัฒนา Mobile Application เพ่ือให้บริการข้อมูลการเดิน 
รถโดยสารปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ค่าพัฒนาโปรแกรม ๑ ๓,๕๐๐,๐๐๐ ๓,๕๐๐,๐๐๐  
๒) ค่าเช่าเซอรฟ์เวอร์และค่า

ช่องทางอินเทอร์เน็ต 
๑ 

๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ 
 

๓) ค่าบริหารโครงการ   ๔๐๐,๐๐๐  
ราคารวม ๔,๕๐๐,๐๐๐  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
 

๓.๘ ตัวช้ีวัด 
๓.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๑ ขสมก. มีโมบายแอพพลิเคช่ันส าหรับให้บริการประชาชน โดย

เช่ือมต่อกับระบบติดตามรถ (GPS Tracking System)  
๓.๘.๒ มียอดดาว์นโหลดทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง 
๓.๘.๓ ร้อยละ ๕๐ ของประชาชนที่ใช้บริการ พอใจในการใช้งานโมบายแอพพลิเคช่ันของ 

ขสมก. 
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๔) โครงการพัฒนาระบบการเดินรถ 
๔.๑ หลักการและเหตุผล 

เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเดินรถของ ขสมก. ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
ไอซีทีเข้ามาสนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูล และเช่ือมโยงข้อมูลด้านปฏิบัติการเดินรถจากทั้ง 8 เขตการเดินรถ
เข้าสู่ส่วนกลางเพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาเพื่อลดการใช้เอกสาร และลดการน าเข้าข้อมูลด้วยระบบมือ (Manual) ที่อาจจะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดของการน าเข้าข้อมูล โดยเริ่มจากกระบวนการจดัท าเปา้หมายการเดินรถ ตารางการเดินรถ ตารางการ
ปฏิบัติงานของพนักงานประจ ารถโดยสาร การจ่ายงานให้กับพนักงานประจ ารถโดยสาร การตรวจสอบสภาพรถ
โดยสาร (ก่อนและหลังปฏิบัติการเดินรถ) การเติมน้ ามันเช้ือเพลิง การปล่อยรถโดยสารจากท่า การก ากับและ
ตรวจการเดินรถ (นายตรวจและสายตรวจ) การบริหารอุบัติเหตุ การบริหารค่าโดยสาร การบริหารข้อมูลรถโดยสาร 
(รถของ ขสมก. และรถเอกชนร่วมบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของนายตรวจ และสายตรวจ) รวมถึง
ระบบต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ ขสมก. ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น 
ระบบ GPS ระบบ e-Ticket ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Plan: ERP)  ระบบบริหารบุคลากร 
ระบบอนุมัติสัญญา ระบบบริหารจัดการอู่ ระบบงานคดี และรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบควบคุมการจ่ายเช้ือเพลิงของ ปตท. ระบบของกรมการขนส่งทางบก 
โดยระบบมีการท างานดังภาพ 6-2 
 

 
 

ภาพ 6-3 รวมระบบการเดินรถ 
  



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๖-๒๘ 

๔.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๔.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการเดินรถรองรับการน าเข้า ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติการเดินรถ เช่น การจัดท าเป้าหมาย
การเดินรถ ตารางการเดินรถ ตารางการปฏิบัติงานของพนักงานประจ ารถโดยสาร 
การจ่ายงานให้กับพนักงานประจ ารถโดยสาร การตรวจสอบสภาพรถโดยสาร (ก่อน
และหลังปฏิบัติการเดินรถ) การเติมน้ ามันเช้ือเพลิง การปล่อยรถโดยสารจากท่า 
การก ากับและตรวจการเดินรถ (นายตรวจและสายตรวจ) การบริหารอุบตัิเหตุ การบรหิาร
ค่าโดยสาร การบริหารข้อมูลรถโดยสาร 

๔.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการเดินรถให้รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ 
ขสมก. ที่มีในปัจจุบันและจะเกิดข้ึนในอนาคต และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๔.๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบการเดินรถให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ไร้สาย (Mobile 
Device) เพื่อรองรับการสืบค้นข้อมูลรถโดยสาร บันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบและ
การปฏิบัติงานของนายตรวจ และสายตรวจพิเศษได้ 
 

๔.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
๔.๓.๑ สามารถวางแผนงบประมาณ และวางแผนการเดินรถได้ใกล้เคียงกบัการปฏิบัตงิานจรงิ 
๔.๓.๒ ลดการใช้ใบเที่ยวของพนกังานขับรถ (พขร.) และพนักงานเก็บค่าโดยสาร (พกส.) 
๔.๓.๓ ลดระยะเวลาและกระดาษในการจัดท าเอกสารสรปุการรบังานของพนักงานขับรถ 

(พขร.) และพนักงานเกบ็ค่าโดยสาร (พกส.) 
๔.๓.๔ สามารถตรวจสอบและติดตามการปฏิบัตงิานของนายตรวจและสายตรวจพเิศษได้ 

 
๔.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการพฒันาระบบการเดินรถ มีการด าเนนิงานอย่างน้อย ดังนี ้
๔.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบรหิารการเดินรถ 

และกระบวนการปฏิบัตงิานด้านการเดินรถของ ขสมก.  
๔.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านบรหิาร

การเดินรถ และกระบวนการปฏิบัตงิานด้านการเดินรถของ ขสมก. ในปจัจบุัน 
๔.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔.๔.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบการเดินรถ 
๔.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบการเดินรถ 
๔.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือเช่ือมต่อกบั

ระบบต่าง ๆ 
๔.๔.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์ต่อพ่วงที่

เกี่ยวข้องใหเ้หมาะสมกับสถานภาพทางกายภาพของแต่ละเขตการเดินรถ 
๔.๔.๘ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายทีร่องรับการ

ใช้งานระบบการเดินรถ 
๔.๔.๙ จัดท ารายงานผลการออกแบบระบบการเดินรถ 
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๔.๔.๑๐ พัฒนาระบบการเดินรถ ตามผลการออกแบบระบบ 
๔.๔.๑๑ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบการเดินรถ 
๔.๔.๑๒ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบการเดินรถบนเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายที่ ขสมก. 

ก าหนด 
๔.๔.๑๓ ฝึกอบรมการใช้งานและการบรหิารจัดการระบบการเดินรถ 
๔.๔.๑๔ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบรหิารจัดการระบบการเดินรถ 
๔.๔.๑๕ น าระบบไปสูก่ารใช้งานจรงิ 
๔.๔.๑๖ ติดตามประเมินผลการน าระบบไปสู่การใช้งานจรงิ 
๔.๔.๑๗ บ ารุงรักษาระบบการเดินรถ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน 

 
๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบการเดินรถ 
หน่วยงานหลัก: ส านักบริหารการเดินรถ และเขตการเดินรถ 
หน่วยงานสนบัสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๔.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา วิเคราะห์ผลการ
ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านบริหารการเดิน
รถ และปฏิบัติการเดินรถ 

                        

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ 

                        

ออกแบบระบบ                         
พัฒนาระบบ                         
ติดตั้งและทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรม                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน 

 
๔.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 34,832,000 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบการเดินรถ ปีงบประมาณ 2561 
รายการ จ านวน 

(เดือน/ชุด) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์     
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) เครื่องส ารองไฟฟ้า 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) ค่าบ ารุงรักษาระบบ  

ปีที่ 2 3 และ 4 
3 3,266,000  9,789,000  

๗) ค่าบริหารโครงการ   3,266,000  
ราคารวม 34,832,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๔.๘ ตัวช้ีวัด 
๔.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบการเดินรถรอง 
๔.๘.๒ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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๕) โครงการพัฒนาระบบ CRM 
๕.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ขสมก. มีศูนย์ Call Center 1348 ให้บริการประชาชน เช่น ตอบค าถามเส้นทาง
การเดินรถ ของหายได้คืน หรือรับแจ้งข้อร้องเรียน แต่ระบบในปัจจุบันยังไม่สามารถบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับประชาชนผู้สอบถามข้อมูลหรอืผูร้้องเรียนได้อย่างครบวงจร 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. จึงได้ก าหนดโครงการจัดซื้อโปรแกรมระบบด้าน Customer Relationship Management: CRM 
CRM เพื่อรองรับการยกระดับการให้บริการของศูนย์ Call Center 1348 ให้เป็น Contact Center โดยมี
การท างานดังภาพ 6-4 
 

 
ภาพ 6-4 รวมระบบ CRM 
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๕.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๕.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบ Customer Relationship Management ส าหรับรองรับการจดัเกบ็

และบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าตามภารกิจหน้าที่ของ Call Center ของ ขสมก. 
๕.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบ Contact Center เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้าน Call Center 

1348 ของ ขสมก. ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งข้ึน 
๕.๒.๓ เพื่อน าข้อมูลของผู้ใช้บริการไปพัฒนาการให้บริการ หรือจัดท ากิจกรรมพิเศษเพื่อ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการรถโดยสาร และเพิ่มรายได้ให้แก่ ขสมก.  
 

๕.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ขสมก. มีช่องทางการให้บริการประชาชนส าหรับแจ้งของหาย หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เพิ่มข้ึน 

และระบบ CRM สามารถจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้บริการเหล่านี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้าน Call Center 1348 มากยิ่งข้ึน 

 
๕.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการพฒันาระบบ CRM มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี ้
๕.๔.๑ ส ารวจ 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 และออกแบบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือเช่ือมต่อกบั

ระบบ Call Center ของ ขสมก. และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๕.๔.๕ พัฒนาระบบ CRM ตามผลการออกแบบระบบ 
๕.๔.๖ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบของระบบ CRM  
๕.๔.๗ ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ 
๕.๔.๘ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ CRM  
๕.๔.๙ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบ CRM  
๕.๔.๑๐ บ ารุงรักษาระบบ CRM ระยะ 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน 

 
๕.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบ CRM 
หน่วยงานหลัก: ศูนย์ Call Center 1348 
หน่วยงานสนบัสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๕.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษากระบวนการท างาน                         
ปรับปรุงกระบวนการท างาน                         
พัฒนาระบบเพิ่มเติม                         
ติดตั้งระบบ CRM                         
ทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรมผู้ใช้งาน                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากใช้งานจริง 6 เดือน 

 
๕.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 4,000,000 บาท 
 

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบ CRM ปีงบประมาณ 2561 
รายการ จ านวน 

(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ซอฟต์แวร ์     
๑.๑) การพัฒนาระบบ CRM 1 2,500,000 2,500,000  

๒) ค่าบ ารุงรักษาปีที่ 2 3 และ4 3 375,000 1,125,000  
๓) ค่าบริหารโครงการ   375,000  

ราคารวม 4,000,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๕.๘ ตัวช้ีวัด 
๕.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบ CRM สนับสนุนการปฏิบัตงิานของศูนย์ Call 

Center 1348 
๕.๘.๒ ร้อยละ 50 ของประชาชน ผู้รับบริการ พึงพอใจในการใช้บริการของศูนย์ Call 

Center 1348 
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๖) โครงการพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๑ หลักการและเหตุผล 

จากนโยบายด้านที่ 10 จากทั้งหมด 11 ด้านของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
กล่าวถึงการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในส่วนของการยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
ให้บริการเชิงรุก ทั้งในรูปแบบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการ
ให้บริการที่หลากหลาย การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วมแบบ ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) และระบบรัฐบาลแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ขสมก. มีบริการให้อนุมัติ อนุญาตผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ เช่น การขอเข้าร่วม
การเดินรถ การขอเพิ่มรถในเส้นทางการเดินรถ การขอเพิ่มเส้นทางการเดินรถ โดย ขสมก. เป็นหน่วยงานรับ
เรื่อง และส่งเรื่องต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ อนุญาต เมื่อ
ผู้ประกอบการได้รับการอนุมัติ อนุญาตให้เข้าร่วมการเดินรถจาก ขสมก. ต้องด าเนินการขอจดทะเบียนเป็น
ประเภทรถโดยสารสาธารณะกับกรมการขนส่งทางบกอีกครั้ง เมื่อได้รับเลขทะเบียนต้องท าการรายงานข้อมูล
ให้ ขสมก. รับทราบอีกครั้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน 
พร้อมทั้ง ขสมก. ไม่ได้รับการรายงานผลการจดทะเบียนจากผู้ประกอบการ ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดในการตรวจ 
ก ากับการเดินรถ และการจัดท าใบแจ้งหนี้ค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบการ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลในการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการในการติดต่อเพื่อขอรับบริการได้แบบไม่จ ากัดสถานที่และเวลา  

ขสมก. จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบอนุมตัิสัญญา เพื่อให้บริการผู้ประกอบการรถเอกชน
ร่วมบริการในการยืนค าขออนุมัติสัญญามายัง ขสมก. ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยระบบอนุมัติสัญญา
สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของกรมการขนส่งทางบก เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับผลการอนุมัติ 
อนุญาต และผลการจดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะ โดยผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสามารถ
ติดตามและสอบถามสถานะผลการอนุมัติ อนุญาตได้จากระบบทันที โดยระบบมีการท างานดังภาพ 6-3 
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ภาพ 6-5 รวมระบบอนุมัติสัญญา 

 
๖.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๖.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้บริการผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการใน
รูปแบบของ e-Service ในการยื่นค าขออนุมัติ อนุญาต และตรวจสอบผลการอนุมัติ 
อนุญาตผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

๖.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศของ
กรมการขนส่งทางบก 
 

๖.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๖.๓.๑ ผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการสามารถยื่นเรื่องขออนุมัติ อนุญาตได้แบบไม่

จ ากัดสถานที่และเวลาในการให้บริการของ ขสมก. 
๖.๓.๒ อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ โดยสามารถขออนุมัติ 

อนุญาตในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยการติดต่อเพียงช่องทางเดียว 
๖.๓.๓ ขสมก. มีข้อมูลรถเอกชนร่วมบริการอย่างครบถ้วน 
 

๖.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพฒันาระบบอนุมัตสิัญญา มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี ้
๖.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหารการเดินรถ  
๖.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานด้านบริหาร

การเดินรถ ในปัจจุบัน 
๖.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๖.๔.๔ จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการใช้งานระบบอนุมัติสัญญา 

 ข้อมูลผลการ
อนุมัติ อนุญาต 
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๖.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือเช่ือมต่อกบั

ระบบต่าง ๆ  
๖.๔.๗ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่รองรับ

การใช้งานระบบการเดินรถ 
๖.๔.๘ จัดท ารายงานผลการออกแบบระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๔.๙ พัฒนาระบบการเดินรถ ตามผลการออกแบบระบบ 
๖.๔.๑๐ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๔.๑๑ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบการเดินรถบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ 

ขสมก. ก าหนด 
๖.๔.๑๒ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๔.๑๓ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบอนุมัติสัญญา 
๖.๔.๑๔ น าระบบไปสู่การใช้งานจริง 
๖.๔.๑๕ ติดตามประเมินผลการน าระบบไปสู่การใช้งานจริง 
๖.๔.๑๖ บ ารุงรักษาระบบอนุมัติสัญญา ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน 

 
๖.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบอนุมัตสิัญญา 
หน่วยงานหลัก: ส านักบริหารการเดินรถ  
หน่วยงานสนบัสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

๖.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบ 
กระบวนการปฏิบัติงานด้าน
บริหารการเดินรถ  

                        

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ 

                        

ออกแบบระบบ                         
พัฒนาระบบ                         
ติดตั้งและทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรม                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจรงิ 6 เดือน 

 
๖.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 6,525,000 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบอนุมัติสัญญา ปีงบประมาณ 2561 
รายการ จ านวน 

(เดือน/ชุด) 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ค่าพัฒนาระบบอนมุัติสญัญา 1 4,500,000 4,500,000  
๒) ค่าบ ารุงรักษาระบบ  

ปีที่ 2 และ 3  
2 675,000 1,350,000  

๓) ค่าบริหารโครงการ   675,000  
ราคารวม 6,525,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๖.๘ ตัวช้ีวัด 
๖.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบอนุมัติสัญญารองรับการให้บริการผู้ประกอบการ

รถเอกชนร่วมบริการ 
๖.๘.๒ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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๗) โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๗.๑ หลักการและเหตุผล 

ตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ 5 ปี  
มีการก าหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนุนการให้บริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไว้หลายระบบ ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริการจัดการการใช้งานระบบสารสนเทศของบุคลากร ขสมก. ได้อย่าง
เป็นระบบ กล่าวคือ บุคลากรของ ขสมก. สามารถเห็นระบบสารสนเทศที่ตนเองสามารถใช้งานได้โดยเข้าใช้งาน
จากหน้าเว็บไซต์ของทาง ขสมก. เพียงช่องทางเดียว รวมถึงสามารถจัดการพื้นที่การใช้งานระบบสารสนเทศ
และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ได้แบบเป็นส่วนตัว เช่น การบริการจัดการตารางการท างาน/ตารางนัดหมาย 
การดูจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ขสมก. ได้มีการพัฒนาระบบอนุมัติสัญญาให้บริการผู้ประกอบการ
รถเอกชนร่วมบริการในการยื่นขออนุมัติ อนุญาตผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ ขสมก. ได้ ดังนั้นหาก ขสมก. มีการ
บริหารจัดการพื้นที่ในส่วนของการใช้งานระบบสารสนเทศในแต่ละผู้ประกอบการฯ โดยผู้ประกอบการสามารถ
ตรวจสอบและทราบสถานะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น การครบอายุสัญญา ใบแจ้งหนี้ หรือการแจ้งเตือนต่าง ๆ  
เฉพาะรายของแต่ละผู้ประกอบการได้ จะท าให้สามารถอ านวยความสะดวกและเพิ่ มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการมากขึ้น 

ขสมก. จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานใหม่ให้อยู่ในรูปแบบของเว็ปท่า 
(Web Portal) ทั้งในส่วนเว็บไซต์อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์อินทราเน็ต เพื่อให้รองรับการให้บริการระบบ
สารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ผู้ประกอบการฯ  และบุคลากรของ ขสมก. และสามารถรองรับ
การท างานร่วมกับระบบสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนในอนาคต รวมถึงรองรับมาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ 
ที่จัดท าข้ึนโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของ ขสมก. 
และพัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานภายในสังกัด ขสมก. โดยการท างานของ เว็ปท่า (Web Portal) เป็นดัง
ภาพ 6-5 

 

 
 

ภาพ 6-6 การท างานของเว็บท่า (Web Portal) ของ ขสมก. 
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๗.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๗.๒.๑ ปรับปรุงเว็บไซต์อินทราเน็ตของ ขสมก. ให้เป็นช่องทางกลางในการประชาสัมพันธ์

ทั้งในส่วนของตารางงานของผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ค าสั่ง 
ประกาศ และการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งหมดขององค์กร รองรับการใช้งานของ
บุคคลภายในองค์การ 

๗.๒.๒ ปรับปรุงเว็บไซต์อินเตอร์เน็ตของ ขสมก. ให้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่าง  
ขสมก. และประชาชน ทั้งในส่วนของการสืบค้นเส้นทางการเดินรถ การร้องเรียน 
การแจ้งของหาย 

๗.๒.๓ พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างเว็บไซต์ของ ขสมก. กับระบบสารสนเทศภายในของ 
ขสมก. ในรูปแบบของ Web Portal  
 

๗.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
มีช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ ขสมก. 
 

๗.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการด าเนินงาน

อย่างน้อย ดังนี ้
๗.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก. 
๗.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ ที่จัดท าข้ึนโดยส านักงาน

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
๗.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของ ขสมก. ในปัจจุบัน 
๗.๔.๔ ออกแบบเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก. ทั้งในส่วนของเว็บไซต์

อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์อินทราเน็ต 
๗.๔.๕ ออกแบบเว็บไซต์ของ ขสมก. ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการพัฒนาเว็บไซต์

ภาครัฐ ที่จัดท าข้ึนโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์(องค์การมหาชน) ทั้งในส่วน
ของเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต และเว็บไซต์อินทราเน็ต 

๗.๔.๖ พัฒนาเว็บไซต์ย่อยของหน่วยงานภายใต้สังกัด ขสมก. 
๗.๔.๗ พัฒนาเว็บไซต์ของ ขสมก.  
๗.๔.๘ น าเสนอและจัดส่งเว็บไซต์ต้นแบบ (Prototype)  
๗.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ขสมก. 

จัดเตรียมไว้ 
๗.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการเว็บไซต์ 
๗.๔.๑๑ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการเว็บไซต์ 

 
๗.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรบัปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: ทุกหน่วยงาน 
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๗.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ                         
ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานการ
พัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ 

                        

ออกแบบเว็บไซต์                         
พัฒนาเว็บไซต์                         
ติดตั้งและทดสอบ                         
ฝึกอบรม                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจรงิ 6 เดือน 

 
๗.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 12,439,000 บาท 
 

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๔) ค่าพัฒนาเว็บไซต์ ขสมก. 1 8,025,000 8,025,000  
๕) ค่าบ ารุงรักษาระบบ ปทีี่ 2 

และ ปีที่ 3 
2 

1,605,000 3,210,000 
 

๖) ค่าบริหารโครงการ   1,204,000  
ราคารวม 12,439,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๗.๘ ตัวช้ีวัด 
๗.๘.๑ ภายในปี 2562 ขสมก. มีเว็บไซต์อินทราเน็ต และ เว็บไซต์อินเตอร์เน็ตให้บริการ 
๗.๘.๒ ร้อยละ 50 ของประชาชนและบุคลากรของ ขสมก. พอใจในการใช้งานเว็บไซต์

ของ ขสมก. 
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๖.๓.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี 2:  เพ่ิมศักยภาพระบบไอซีทีในปัจจุบัน ให้ครอบคลุมความต้องการ และ
รองรับการให้บริการ 

 

ตาราง 6.3-2 ผลการก าหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีตามยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทแผนงาน/

โครงการ 
1 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ

ทรัพยากร (ERP) องค์การขนสง่มวลชน
กรุงเทพ  

2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

2 โครงการจัดหาเครือ่งคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

3 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
4 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 1 
2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 

5 โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่
ข่ายส าหรบัทดแทนระบบ antivirus e-Mail  
AD (เพิ่ม License E-mail) 

2560-2564 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

6 โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์
ต่อพ่วง 

2561 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
 

7 โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมูล 2560-2564 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
8 โครงการจัดซื้อ Line Printer 2560 ปรับปรุงประสิทธิภาพ 
9 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพและความมั่นคง

ปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 
2561 ปรับปรงุประสิทธิภาพ 

10 โครงการปรับปรงุระบบโทรศัพท์ 2561 ปรับปรงุประสิทธิภาพ 

11 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ 2561 เพิ่มประสิทธิภาพ 
12 โครงการพัฒนาระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส ์
2562 ปรับปรงุประสิทธิภาพ 

13 โครงการพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส ์

2562 ปรับปรงุประสิทธิภาพ 

14 โครงการปรับปรงุระบบงานคดี 2563 ปรับปรงุประสิทธิภาพ 
 

โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้  
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๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน 
งานทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ และการบริหารจัดการ
บุคลากร โดยมีการเริ่มใช้งานระบบดังกล่าวเมื่อปี 2541 ซึ่งในปัจจุบันระบบดังกล่าวมีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของ
ฟังก์ ช่ันการท างานที่ไม่รองรับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการใช้งานที่เพิ่มข้ึน เทคโนโลยีที่ใช้ใน 
การพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการขยายตัว รวมถึงระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
แม่ข่ายของระบบงานฯ หมดอายุการรับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์  

ขสมก. มีนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการทรัพยากร (Enterprise Resource 
Planing: ERP) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  
ระบบบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบซ่อมบ ารุง ระบบบริหารโครงการ ระบบบริหารสัญญา  ระบบบริหาร
จัดการบุคลากร (Human Resource Management: HRM) ระบบพัฒนาบุคลากร (Human Resource 
Development: HRD) ระบบเงินเดือน และระบบบริการข้อมูลด้วยตนเอง (Employee Self-Service (ESS)) 
ใหม่ทดแทนการท างานของระบบในปัจจุบัน  
 

๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๑.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้ครอบคลุมกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานส่วนกลาง 

และเขตการเดินรถ 
๑.๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบ ERP ให้รองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบศูนย์กลางข้อมูล และ

ระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑.๓.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมของ ขสมก. 
๑.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร

จากเขตการเดินรถมายังหน่วยงานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร (ERP) องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 
๑.๔.๑ ศึกษาผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการติดตามแผนงาน/โครงการ 

จัดซื้อจัดจ้าง บริหารบุคลากร บริหารสัญญา และการซ่อมบ ารุง 
๑.๔.๒ ศึกษาความต้องการใช้งานระบบเพิ่มเติม 
๑.๔.๓ ศึกษาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
๑.๔.๔ ออกแบบระบบ ERP  
๑.๔.๕ ออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
๑.๔.๖ จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์รองรับการใช้งานระบบ ERP 
๑.๔.๗ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือรองรับการใช้งานระบบ ERP 
๑.๔.๘ พัฒนาและติดตั้งระบบ ERP 
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๑.๔.๙ ติดตั้งและทดสอบระบบ ERP  
๑.๔.๑๐ อบรมการใช้งานระบบ ERP  
๑.๔.๑๑ น าระบบไปใช้งานจริง 
๑.๔.๑๒ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ 

๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ ระยะที่ 2 
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๑.๖ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษาผลการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงาน                         

ออกแบบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน                         

จัดซ้ือลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ 
ระบบ ERP                         

พัฒนาและติดตั้งระบบ                         
ทดสอบระบบ                         
อบรมการใช้งาน                         

 
๑.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมูลค่า 74,500,000 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

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) ค่าซอฟต์แวร์ระบบบรหิารจัดการ

ฐานข้อมูล 
 5,200,000 5,200,000  

๕) ค่าบริหารโครงการ   8,560,000  
ราคารวม 74,500,000  

หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑.๘ ตัวช้ีวัด 
๑.๘.๑ ตัวช้ีวัด: ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบบรหิารจัดการทรัพยากร รองรบัการบรหิาร

จัดการภายในองค์การ 
๑.๘.๒ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพงึพอใจในการใช้งานระบบ 
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๒) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่รองรับการใช้งานของ
บุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย และบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อ
การบ ารุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความล้าสมัยท าให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก 

ดังนั้นทาง ขสมก. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) และเครื่อง
สแกนเนอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การท างานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถตอบสนองต่อการท างานได้อย่างทันท่วงที 

 
๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๒.๑ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครือ่งเดิม 
๒.๒.๒ เพื่อสง่เสรมิประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการงานองค์การ 
๒.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบ ารงุรักษา 

 
๒.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) ทดแทนของเดิมที่ล้าสมัย ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานหรือไม่
สามารถใช้งานได้ 

 
๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการด าเนินงานอย่างน้อย 
ดังนี ้

๒.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม 

๒.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ของ ขสมก. 

๒.๔.๓ ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามจ านวนที่ระบุไว้ 

๒.๔.๔ ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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๒.๔.๕ ด าเนินการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามที่ติดตั้งไว้ 

๒.๔.๖ ด าเนินการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม ที่ได้มีการติดตั้ง
ทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่ที่ทาง ขสมก. ก าหนดไว้ 

๒.๔.๗ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมทั้งหมดที่มี
การขนย้าย 

๒.๔.๘ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ทั้งหมดที่มี
การติดตั้งให้กับ ขสมก. พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินของ
องค์การต่อไป 

๒.๔.๙ ลิขสิทธ์ิการใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาน ามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อด าเนินการตามขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ และลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทั้งหมดต้องจดทะเบียนในนาม ขสมก. 

๒.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปต่าง ๆ  ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างน้อย 1 ปีนับจากที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงวดสุดท้าย 

 
๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๒.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560  

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนนิงาน                         
ส ารวจจุดติดตัง้เครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม 

                        

จัดท าสรุปรายการเครือ่ง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมและวาง
แผนการติดตั้งทดแทน 

                        

ด าเนินการติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหมท่ดแทน 
พร้อมจัดเก็บของเดมิ 

                        

จัดท าสรุปรายการเครือ่ง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ เพือ่
จัดเก็บเป็นทะเบียน
ทรพัย์สิน 

                        

ด าเนินการทดสอบเครื่อง
คอมพิวเตอรล์ูกข่าย และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงใหม ่

                        

สรปุผลการทดสอบระบบ                         
 

๒.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการปี 2460 แผนการมีมูลค่า 36,500,000 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกูข่าย (PC) 506 46,872 23,718,000  
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) 20 44,392 888,000  
๓) เครื่องส ารองไฟฟ้า 506 3,844 1,946,000  
๔) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 89 28,520 2,539,000  
๕) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า 148 9,052 1,340,000  
๖) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอรส์ ี 3 19,840 60,000  
๗) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) 2 9,424 19,000  
๘) เครื่องสแกนเนอร ์ 20 35,960 720,000  
๙) ค่าติดต้ังอุปกรณ์   5,270,000  

ราคารวม 36,500,000  
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๒.๘ ตัวช้ีวัด 
๒.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์

ต่อพ่วง 
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๓) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
๓.๑ หลักการและเหตุผล 

ขสมก. มีแผนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน และการให้บริการ
แก่ประชาชน ตามกรอบการด าเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ปีงบประมาณ 2560-2564 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพื่อจดัหาเครือ่งคอมพิวเตอรแ์ม่ขา่ย
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ให้สอดคล้องกับการด าเนินกิจกรรมของการพัฒนาระบบสารสนเทศดังกล่าว 

 
๓.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศของ ขสมก. ที่จ ะม ี
การพัฒนาตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 
2560-2564 

 
๓.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

ระบบคอมพิว เตอร์ เครื่ อ งแม่ ข่ ายส าหรับระบบสารสนเทศต่ าง  ๆ  ของ  ขสมก.  
 

๓.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี ้
๓.๔.๑ จัดท าข้อก าหนดส าหรับการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบ

สารสนเทศของ ขสมก.  
๓.๔.๒ ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส าหรับระบบสารสนเทศของ ขสมก. 
๓.๔.๓ ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการตลอดระยะเวลาการใช้บริการ 

 
๓.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: เขตการเดินรถ 
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๓.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดท าข้อก าหนด                         
จัดหาผู้ให้บริการ                         
ใช้บริการ และตรวจสอบคุณภาพ
การบริการระบบ                         

 
๓.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 5,850,000 บาท 
          
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 1 ชุด 4,972,500 4,972,500  
๒) ค่าบริหารโครงการ   877,500  

ราคารวม 5,850,000  
หมายเหตุ:  ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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๔) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1 
๔.๑ หลักการและเหตุผล 

ขสมก. ได้มีการด าเนินงานจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับรองรับการใช้งาน
สื่อสารข้อมูล และการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้งาน โดยระบบเครือข่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย สายสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อ อุปกรณ์สลับสัญญาณ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย  

จากสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่าระบบสายสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างช้ัน และระหว่างอาคารมีข้อจ ากัดในการขยายระบบทั้งในด้านของความเร็ว และจ านวนการเช่ือมต่อ 
รวมถึงอุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลักมีการท างานเพียงชุดเดียว ซึ่งเสี่ยงต่อการหยุดให้บริการของระบบโดยรวม 
นอกจากนี้อุปกรณ์บางส่วนเกิดข้อบกพร่อง/ช ารุดเสียหาย ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี ซึ่งอาจ
ไม่สามารถรองรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตได้ในอนาคต 

ดังนั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
ทั้งในส่วนของระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

 
๔.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๔.๒.๑ ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สลบัสญัญาณหลกั (Core Switch) และอุปกรณ์สลับสัญญาณ 
(Distribution Switch) เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการ 

๔.๒.๒ ปรับปรุงเพิ่มเติมอุปกรณ์สลับสัญญาณ (Access Switch) เพื่อรองรับจ านวนผู้ใช้ที่เพิ่ม
มากข้ึน 

๔.๒.๓ ปรับปรุงสายสัญญาณ และเพิ่มเติมอุปกรณ์ระบบเครือข่ายส าหรับผู้ใช้งาน ณ 
ส านักงานใหญ่ ขสมก. ให้รองรับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ระบบเครอืข่าย ณ ส านักงานใหญ่ และอาคารข้างเคียง มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมใช้งาน 

สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง  
 

๔.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะที่ 1 มีการด าเนินงาน 

อย่างน้อย ดังนี้ 
๔.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม 

๔.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพืน้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ  ในบริเวณอาคารส านักงานใหญ่ 
ขสมก. อาคาร ฝรร. และอาคารส านักงานแทพย์ 

๔.๔.๓ ด าเนินการออกแบบระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่จะด าเนินการปรับปรุง พร้อมน าเสนอให้ ขสมก. พิจารณาก่อน
ด าเนินการติดตั้งจริง 
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๔.๔.๔ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตัง้ระบบดงัต่อไปนี ้
๔.๔.๔.๑ สายสญัญาณส าหรบัเช่ือมตอ่ระบบเครือข่าย ณ ส านักงานใหญ่ 
๔.๔.๔.๒ ระบบเครอืข่าย ซึ่งประกอบด้วย Core Switch, Distribution Switch 

และ Access Switch ติดตั้งทีส่ านักงานใหญ ่
๔.๔.๔.๓ อุปกรณ์ป้องกันเครอืข่าย (Firewall) ติดตั้งที่ส านักงานใหญ ่

๔.๔.๕ ด าเนินการปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด 

๔.๔.๖ ด าเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ด าเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงท าการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม 

๔.๔.๗ ด าเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดท าเอกสารการติดตั้ง
ระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ As-Build 
Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

 
๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระยะที่ 1 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
๔.๖ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
ส ารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์                         
จัดหาอุปกรณ์ Core, 
Distribution, Access switch, 
Firewall และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

                        

ติดตั้งสายสัญญาณ Fiber 
Optic, Patch Cord และ UTP 

                        

ติดตั้งอุปกรณ์ Core, 
Distribution, Access 
switch, Firewall และ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

                        

ทดสอบระบบ/อุปกรณ์หลังติดตั้ง                         
ทดสอบระบบ                         
สรุปผลการทดสอบระบบ                         
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๔.๗ งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 19,902,642.00 บาท 

 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1
ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) อุปกรณ์ Core Switch 2 1,022,400 2,044,800  
๒) อุปกรณ์ Distribution Switch 2 1,036,100 2,072,200  
๓) อุปกรณ์ป้องกันเครอืข่าย Fotigate 

(Firewall) 
2 1,764,700 3,529,400 

 

๔) อุปกรณ์ป้องกันเครอืข่าย SonicWall 
(Firewall) 

6 161,500 969,000 
 

๕) อุปกรณ์ Access Switch 21 232,900 4,890,900  
๖) อุปกรณ์ Edge Switch 8 118,700 949,600  
๗) อุปกรณ์ Load Balance ที่ส านักงานใหญ่ 2 591,900 1,183,800  
๘) ค่าบริหารโครงการ/ค่าด าเนินการติดตัง้

ระบบ/อุปกรณ์ 
  

1,103,900 
 

ราคารวม 16,743,600  
ราคารวม VAT  17,915,652  

หมายเหตุ ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1 
ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าบ ารุงรักษาระบบ 1 ป ี  1,986,990  
ราคารวม 1,986,990  

 
๔.๘ ตัวช้ีวัด 

๔.๘.๑ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายสามารถรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต 
๔.๘.๒ ระบบเครอืข่ายมีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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๕) โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ Antivirus e-Mail AD 
(เพ่ิม License e-Mail) 
๕.๑ หลักการและเหตุผล 

ขสมก. ได้ติดตั้งและใช้งานระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ Antivirus 
e-Mail AD ซึ่งเป็นระบบที่มีความส าคัญ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร จัดเก็บระบบ Antivirus และบริหาร
จัดการทรัพยากร อาทิ ผู้ใช้งาน แต่เนื่องจากเครื่องแม่ข่ายดังกล่าวมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี และมีโอกาส 
ที่ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไม่สามารถใช้งานได้ จึงควรมีการจัดซื้อทดแทนเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
๕.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ ระบบคอมพิวเตอรเ์ครื่องแม่ข่ายส าหรบัทดแทนระบบ Antivirus e-Mail 
AD ทดแทนอุปกรณ์เดมิ 

 
๕.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

ระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ Antivirus e-Mail AD มีเสถียรภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
๕.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ Antivirus 
e-Mail AD (เพิ่ม License e-Mail) มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 

๕.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน โครงสร้างบรหิารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจดัการความเสีย่ง 
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม 

๕.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ตามที่โครงการระบุไว้ 
๕.๔.๓ ด าเนินการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความ

ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะด าเนินการปรับปรุง พร้อมน าเสนอให้ ขสมก. 
พิจารณาก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 

๕.๔.๔ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตัง้ระบบดงัต่อไปนี ้
๕.๔.๔.๑ เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบ Antivirus  e-Mail AD พร้อมซอฟต์แวร์ 
๕.๔.๔.๒ ด าเนินการปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และ
อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหา
อุปกรณ์และ/หรือสายสญัญาณต่าง ๆ  เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ
จัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด 

๕.๔.๔.๓ ด าเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ด าเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด 
รวมถึงท าการทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม 
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม 
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๕.๔.๔.๔ ด าเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดท าเอกสาร
การติดตั้งระบบ (System Configuration & Installation Document) 
และแบบ As-Build Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดต้ัง
แล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

๕.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทนระบบ 

Antivirus e-Mail AD (เพิ่ม License e-Mail)  
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: เขตการเดินรถ 
 

๕.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
ส ารวจจุดติดตั้งระบบ/อุปกรณ์                         
จัดหาเครื่องแม่ข่ายส าหรับ 
Antivirus, e-Mail, AD 

                        

ติดตั้งเครื่องแม่ข่ายส าหรับ 
Antivirus, e-Mail, AD 

                        

ทดสอบระบบ/อุปกรณ์                         
สรุปผลการทดสอบระบบ                         

 
๕.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 14,000,000 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแม่ข่ายส าหรับทดแทน
ระบบ Antivirus e-Mail AD (เพ่ิม License e-Mail)  ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) เครื่องแม่ข่ายส าหรับ e-Mail 2 ชุด 4,121,650 8,243,300  
๒) เครื่องแม่ข่ายส าหรับ Antivirus และ Active 

Directory 
2 ชุด 

530,000 1,060,000 
 

๓) อุปกรณ์อเีมล์ Gateway 2 ชุด 119,900 239,800  
๔) ซอฟต์แวร์ Antivirus 1 ชุด 802,500 802,500  
๕) ซอฟต์แวร ์e-Mail และ Active Directory 1 ระบบ 2,954,400 2,954,400  
๖) ค่าด าเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ 1 งาน 700,000 700,000  

ราคารวม 14,000,000  
หมายเหตุ:   ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๕.๘ ตัวช้ีวัด 
๕.๘.๑ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้ระบบ 
๕.๘.๒ มีเครื่องแม่ข่ายส าหรับรองรับการท างานระบบ Antivirus e-Mail AD 
๕.๘.๓ เครื่องแม่ข่ายส าหรับระบบ Antivirus e-Mail  AD มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
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๖) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
๖.๑ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่รองรับการใช้งานของ
บุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย และบางเครื่องไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อ
การบ ารุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความล้าสมัยท าให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก 

ดังนั้นทาง ขสมก. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) และเครื่อง
สแกนเนอร์ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ เพื่อให้การท างานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถตอบสนองต่อการท างานได้อย่างทันท่วงที 

 
๖.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๖.๒.๑ เพื่อเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทนเครื่องเดิม 
๖.๒.๒ เพื่อสง่เสรมิประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการงานองค์การ 
๖.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบ ารงุรักษา 

 
๖.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

มีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) เครื่องส ารอง
ไฟฟ้า (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส ี
เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน
หรือไม่สามารถใช้งานได้ 

 
๖.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีการด าเนินงานอย่างน้อย 
ดังนี ้

๖.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม 

๖.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ของ ขสมก. 

๖.๔.๓ ด าเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามจ านวนที่ระบุไว้ 

๖.๔.๔ ด าเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
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๖.๔.๕ ด าเนินการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Notebook) เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) เครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix Printer 
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก 
(Multi Printer) ตามที่ติดตั้งไว้ 

๖.๔.๖ ด าเนินการขนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิม ที่ได้มีการติดตั้ง
ทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่ที่ทาง ขสมก. ก าหนดไว้ 

๖.๔.๗ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดิมทั้งหมดที่มี
การขนย้าย 

๖.๔.๘ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ทั้งหมดที่มี
การติดตั้งให้กับ ขสมก. พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินของ
องค์การต่อไป 

๖.๔.๙ ลิขสิทธ์ิการใช้งาน โปรแกรมต่าง ๆ ที่ผู้เสนอราคาน ามาใช้งาน จะต้องมีลิขสิทธ์ิ
ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อด าเนินการตามขอบเขตงานข้างต้นแล้วเสร็จ และลิขสิทธ์ิ
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปทั้งหมดต้องจดทะเบียนในนาม ขสมก. 

๖.๔.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปต่าง ๆ  ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างน้อย 1 ปีนับจากที่คณะกรรมการ
ตรวจรับงวดสุดท้าย 

 
๖.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๖.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนนิงาน                         
ส ารวจจุดติดตัง้ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดมิ 

                        

จัดท าสรุปรายการ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงเดมิ
และวางแผนการติดตัง้
ทดแทน 

                        

ด าเนนิการติดตั้ง 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่
ทดแทน พร้อมจัดเกบ็
ของเดิม 

                        

จัดท าสรุปรายการ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ 
เพื่อจัดเกบ็เป็นทะเบยีน
ทรพัย์สิน 

                        

ด าเนินการทดสอบ 
เครือ่งคอมพิวเตอร์ลกูข่าย 
และอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม ่

                        

สรปุผลการทดสอบระบบ                         
 

๖.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการปี 2461 แผนการมีมูลค่า 24,133,812 บาท 
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ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกร ณ์ต่อพ่วง
ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ลกูข่าย (PC) 300 46,872 14,061,600  
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Note Book) 10 44,392 443,920  
๓) เครื่องส ารองไฟฟ้า 300 3,844 1,153,200  
๔) เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer 24 28,520 684,480  
๕) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาว-ด า 32 9,052 289,664  
๖) เครื่องพิมพ์ชนิดฉีกหมึก (Multi Printer) 2 9,424 18,848  
๗) เครื่องสแกนเนอร ์ 3 35,960 107,880  
๘) ค่าติดต้ังระบบ   3,351,918  
๙) ค่าดอกเบี้ย 9%   1,508,363  
๑๐) ค่า MA 15%   2,513,939  

ราคารวม 24,133,812  
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๖.๘ ตัวช้ีวัด 
๖.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย และอุปกรณ์

ต่อพ่วง 
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๗) โครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู 
๗.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ระบบเครือข่ายสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงาน ดังจะเห็นได้จากการให้ความส าคัญของประเทศต่าง ๆ  ที่มุ่งน าระบบเครือข่ายข้อมูลต่าง ๆ  มาใช้
ภายในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงาน และการติดตามข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ 

ขสมก. ได้มุ่งเน้นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานภายในองค์กร พร้อมทั้งได้น าแนวการบูรณาการตามแนวคิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้  
เพื่อพัฒนาการด าเนินงาน และการบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร และ 
การเพิ่มคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ดังนั้น ขสมก. จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาบริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลมาใช้งาน เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของบุคลากร และรองรับการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศต่าง ๆ  

 
๗.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๗.๒.๑ เพื่อการเช่าบริการสื่อสารข้อมูลส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีเสถียรภาพ
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

๗.๒.๒ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้ผ่านระบบของ ขสมก. 
 

๗.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ขสมก. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และสามารถให้บริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๗.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู มีการด าเนนิงานอย่างน้อย ดังนี ้
๗.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน  
๗.๔.๒ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ 
๗.๔.๓ ด าเนินการปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด 

๗.๔.๔ ด าเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ด าเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงท าการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม 

๗.๔.๕ ด าเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด 
 

๗.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเช่าบรกิารสื่อสารข้อมลู 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: ทุกหน่วยงาน 
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๗.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
จัดหาพร้อมติดตั้งระบบ                         
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์                         
สรุปผลการทดสอบระบบ                         
เช่าใช้งานระบบ                         

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้งานระบบ Internet 
MPLS และ Backup 

                        

ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud 

                        

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้งานระบบ Internet 
MPLS และ Backup 

                        

ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud 

                        

 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้งานระบบ Internet 
MPLS และ Backup 

                        

ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud 
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2564 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

เช่าใช้งานระบบ Internet 
MPLS และ Backup 

                        

ค่าเช่า Link MPLS เพื่อ
เชื่อมต่อ Cloud 

                        

 
๗.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า  15,660,000 บาท 
 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(วงจร)  

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท/ปี) 

อ้างอิง 

๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(ส านักงานใหญ)่ 

1 21,000 252,000  

๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ 
การเดินรถ) 

19 9,500 2,166,000  

๓) โครงการเช่าบริการ link Internet 1 9,500 114,000  
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเช่ือมตอ่ Cloud 2 25,000 600,000   

ราคารวม 3,132,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(วงจร) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท/ปี) 

อ้างอิง 

๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(ส านักงานใหญ)่ 

1 21,000 252,000  

๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ 
การเดินรถ) 

19 9,500 2,166,000  

๓) โครงการเช่าบริการ link Internet 1 9,500 114,000  
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเช่ือมตอ่ Cloud 2 25,000 600,000   

ราคารวม 3,132,000  
หมายเหตุ   ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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ตาราง 3 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู ปีงบประมาณ 2562 
รายการ จ านวน 

(วงจร)  
ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท/ปี) 

อ้างอิง 

๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(ส านักงานใหญ)่ 

1 21,000 252,000  

๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ 
การเดินรถ) 

19 9,500 2,166,000  

๓) โครงการเช่าบริการ link Internet 1 9,500 114,000  
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเช่ือมตอ่ Cloud 2 25,000 300,000   

ราคารวม 3,132,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 4 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู ปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน 
(วงจร)  

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท/ปี) 

อ้างอิง 

๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(ส านักงานใหญ)่ 

1 21,000 252,000  

๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ 
การเดินรถ) 

19 9,500 2,166,000  

๓) โครงการเช่าบริการ link Internet 1 9,500 114,000  
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเช่ือมตอ่ Cloud 2 25,000 300,000   

ราคารวม 3,132,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 5 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเช่าบริการสื่อสารข้อมลู ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จ านวน 
(วงจร)  

ราคาต่อหน่วย 
(บาท/เดือน) 

ราคารวม 
(บาท/ปี) 

อ้างอิง 

๑) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(ส านักงานใหญ)่ 

1 21,000 252,000  

๒) โครงการเช่าบริการ link Internet MPLS 
(เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติ 
การเดินรถ) 

19 9,500 2,166,000  

๓) โครงการเช่าบริการ link Internet 1 9,500 114,000  
๔) ค่าเช่า Link MPLS เพื่อเช่ือมตอ่ Cloud 2 25,000 ๖00,000   

ราคารวม 3,132,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๗.๘ ตัวช้ีวัด 
๗.๘.๑ ระบบเครอืข่ายมีความพร้อมใช้งาน (Availability) 
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๘) โครงการจัดซื้อ Line Printer 
๘.๑ หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบัน Line Printer ที่รองรับการใช้งานของบุคลากรในปัจจุบัน มีความล้าสมัย 
และไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังยากต่อการบ ารุงรักษา เนื่องจากอุปกรณ์มีความ
ล้าสมัยท าให้การจัดหาอะไหล่เกิดความยุ่งยาก 

ดังนั้นทาง ขสมก. จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดซื้อ Line Printer เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอยู่ 
เพื่อให้การท างานของบุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองต่อการท างานได้อย่าง
ทันท่วงที 

 
๘.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๘.๒.๑ เพื่อจัดซื้อ Line Printer ทดแทนเครื่องเดิม 
๘.๒.๒ เพื่อสง่เสรมิประสิทธิภาพในการบรหิารจัดการงานองค์การ 
๘.๒.๓ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลซ่อมบ ารงุรักษา 

 
๘.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

มี Line Printer เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดพิมพ์รายงาน 
 

๘.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการจัดซื้อ Line Printer มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี ้
๘.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินงาน 

โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพโปรแกรม 

๘.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ที่จะติดตั้ง Line Printer ของ ขสมก. 
๘.๔.๓ ด าเนินการจัดซื้อ Line Printer ตามจ านวนที่ระบุไว้ 
๘.๔.๔ ด าเนินการติดตั้ง Line Printer ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ 
๘.๔.๕ ด าเนินการทดสอบ Line Printer ตามที่ติดตั้งไว้ 
๘.๔.๖ ด าเนินการขนย้าย Line Printer เดิม ที่ได้มีการติดตั้งทดแทนใหม่ ไปไว้ยังสถานที่ 

ที่ทาง ขสมก. ก าหนดไว้ 
๘.๔.๗ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการ Line Printer เดิมทั้งหมดที่มีการขนย้าย 
๘.๔.๘ ด าเนินการจัดท าสรุปรายการ Line Printer ใหม่ทั้งหมดที่มีการติดตั้งให้กับ ขสมก. 

พร้อมระบุสถานที่ติดตั้ง เพื่อเก็บเป็นข้อมูลทรัพย์สินขององค์การต่อไป 
๘.๔.๙ ผู้เสนอราคาต้องรับประกัน Line Printer ทั้งหมดที่มีการติดตั้งในโครงการอย่างนอ้ย 

3 ปีนับจากที่คณะกรรมการตรวจรับงวดสุดท้าย 
 

๘.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อ Line Printer 
หน่วยงานหลัก/หน่วยงานสนับสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๘.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนนิงาน                         
ส ารวจจุดติดตัง้ Line 
Printer เดิม 

                        

จัดท าสรุปรายการ Line 
Printer และวางแผนการ
ติดตั้งทดแทน 

                        

ด าเนินการติดตั้ง Line 
Printer ใหม่ทดแทน  
พร้อมจัดเก็บของเดมิ 

                        

จัดท าสรุปรายการ Line 
Printer เพื่อจัดเกบ็เป็น
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

                        

ด าเนินการทดสอบ Line 
Printer ใหม่ 

                        

สรปุผลการทดสอบ                         
 

๘.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการแผนการมีมูลค่า 1,3980,400 บาท 

 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อ Line Printer ปีงบประมาณ 2560 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) Line Printer 2 608,000 1,216,000  
๒) ค่าติดต้ัง 15-20%   182,400  

ราคารวม 1,398,400  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๘.๘ ตัวช้ีวัด 
๘.๘.๑ ร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้ Line Printer 
๘.๘.๒ การพิมพร์ายงานจาก Line Printer มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๖-๖๗ 

๙) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย ระยะท่ี 2 
๙.๑ หลักการและเหตุผล 

ขสมก. ได้มีการด าเนินงานจัดสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับรองรับการใช้งาน
สื่อสารข้อมูล และการเรียกใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้งาน โดยระบบเครือข่าย
ดังกล่าวประกอบด้วย สายสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อ อุปกรณ์สลับสัญญาณ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย  

จากสภาพการใช้งานในปัจจุบัน พบว่าระบบสายสัญญาณส าหรับเช่ือมต่อระบบเครือข่าย
ระหว่างช้ัน และระหว่างอาคารมีข้อจ ากัดในการขยายระบบทั้งในด้านของความเร็ว และจ านวนการเช่ือมต่อ 
นอกจากนี้อุปกรณ์บางส่วนเกิดข้อบกพร่อง/ช ารุดเสียหาย ประกอบกับมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 ปี ซึ่งอาจ
ไม่สามารถขอรับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตได้ในอนาคต  

ดังนั้น เพื่อให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ ขสมก. สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย 
เพื่อรองรับการเช่ือมต่อร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาผ่านเครอืข่ายไร้สาย และการปรับปรุงระบบเครอืข่าย
ในแต่ละเขตการเดินรถ รวมถึงปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ 24 กลุ่ม 

 
๙.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๙.๒.๑ เพิ่มเตมิระบบบรหิารจัดการเครอืข่ายไร้สาย และอุปกรณ์ไรส้ายที่ส านักงานใหญ ่
และเขตการเดินรถ 8 เขต 

๙.๒.๒ ปรับปรงุเพิ่มเตมิ Access Switch ของเขตการเดินรถ 8 เขต 
 

๙.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
ขสมก. มีการปรับปรุง Access Switch และระบบเครือข่ายไร้สายที่มีประสิทธิภาพรองรับ

การใช้งานจากผู้ใช้ในส่วนต่าง ๆ พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการเพื่อใหง้่ายต่อการบริหารจดัการ ตรวจสอบการ
ใช้งานของผู้ใช้และรองรับการขยายตัวของระบบเครือข่ายในอนาคต 

๙.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะที่ 2 มีการด าเนินงานอย่างน้อย 

ดังนี ้
๙.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม 

๙.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ เพิ่มเติมทั้งอาณาบริเวณ
ส านักงานใหญ่ ขสมก. และเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต 

๙.๔.๓ ด าเนินการออกแบบระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ที่จะด าเนินการปรับปรุง พร้อมน าเสนอให้ ขสมก. พิจารณาก่อน
ด าเนินการติดตั้งจริง 
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๙.๔.๔ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบดังต่อไปนี้ 
๙.๔.๔.๑ ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สายที่ส านักงานใหญ่ 
๙.๔.๔.๒ ระบบเครือข่ายไร้สายที่ส านักงานใหญ่ 
๙.๔.๔.๓ ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ไร้สายของเขตการเดินรถทั้ง 8 เขต 

๙.๔.๕ ด าเนินการปรับแต่งระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้สามารถใช้งานระหว่างอุปกรณ์เดิม และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากต้องมีการจัดหาอุปกรณ์และ/หรือสายสัญญาณต่าง ๆ 
เพิ่มเติม ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดหาให้ครบถ้วนทั้งหมด 

๙.๔.๖ ด าเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ด าเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงท าการ
ทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม 

๙.๔.๗ ด าเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมจัดท าเอกสารการติดตั้ง
ระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ As-Build 
Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 

 
๙.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบ 
เครือข่าย ระยะที่ 2 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: เขตการเดินรถ และกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 
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๙.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

เดือน เดือน 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                                                                 

ส ารวจจุดติดตั้งระบบ/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                                                                 
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๙.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 12,378,600 บาท 

 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะท่ี 2 
ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ระบบสายสัญญาณของเขตการเดินรถ 8 331,000 2,648,000  
๒) อุปกรณ์ Access Switch ที่เขตการเดิน

รถ ทั้ง 8 เขต 
62 66,200 4,104,400 

 

๓) อุปกรณ์ Access Point ที่เขตการเดินรถ 
ทั้ง 8 เขต 

120 6,200 744,000 
 

๔) อุปกรณ์ Access Point ที่ส านักงานใหญ ่ 22 6,200 136,400  
๕) อุปกรณ์บรหิารจัดการอุปกรณ์เครือข่าย

ไร้สายทีส่ านักงานใหญ ่
2 2,072,900 4,145,800 

 

๖) ค่าด าเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์   600,000  
ราคารวม 12,378,600  

ราคารวม VAT 13,245,102  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๙.๘ ตัวช้ีวัด 
๙.๘.๑ มีระบบเครือข่ายไรส้าย ระบบการบริหารเครอืข่าย และระบบการบรหิารจัดการ

อุปกรณ์ไร้สาย ในอาคารส านักงานใหญ ่
๙.๘.๒ มีระบบสายสญัญาณของเขตการเดินรถใหม่ ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiFi) ติดตั้งที่

กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 24 กลุ่มงาน และอุปกรณ์ VPN ติดตั้งที่ส านักงานใหญ ่
๙.๘.๓ ระบบเครอืข่ายมีความมั่นคงปลอดภัย และมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
หมายเหต ุ ต้องมีการด าเนินการภายหลังโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย ระยะท่ี 1  
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๑๐) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 
๑๐.๑ หลักการและเหตุผล 

ขสมก. ได้ด าเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐานข้ึนใช้งานเพื่ อติดต่อสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการ โดยระบบและอุปกรณ์โทรศัพท์
พื้นฐานเดิมที่มีการติดตั้งใช้งาน ณ ส านักงานใหญ่ และเขตการเดินรถเป็นแบบอนาล็อก (Analog) ซึ่งติดตั้ง
และใช้งานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ส่งผลให้ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดความช ารุด และบางส่วนไม่
สามารถหาอะไหล่ทดแทนได้ เนื่องจากผู้ผลิตได้ยกเลิกสายการผลิตรุ่นดังกล่าวแล้ว 

ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานระบบโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขสมก. จึงควรม ี
การปรับปรุงระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล ซึ่งรองรับการท างานและเช่ือมโยงระหว่าง ขสมก. ส านักงานใหญ่ 
และเขตการเดินรถ ผ่ านระบบเครือ ข่ายทางไกลที่ ได้จัดหามาใช้งานส าหรับรับ -ส่ ง ข้อมูลของ 
ระบบสารสนเทศ ซึ่งช่วยค่าใช้จ่ายของค่าโทรศัพท์ในพื้นที่ และสามารถใช้งานระบบเครือข่ายทางไกลให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดได้ 

 
๑๐.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ของส านักงานใหญ่ และ เขตการเดินรถให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
๑๐.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

๑๐.๓.๑ ระบบโทรศัพท์ของส านักงานใหญ่ และ เขตการเดินรถมีเสถียรภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๑๐.๓.๒ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านค่าโทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
 

๑๐.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีการด าเนินงานอย่างน้อย 

ดังนี ้
๑๐.๔.๑ จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการ

ด าเนินงาน โครงสร้างบริหารจัดการ ผลลัพธ์การด าเนินงาน แผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยง แผนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง และแผนการจัดการคุณภาพ
โปรแกรม 

๑๐.๔.๒ ด าเนินการส ารวจพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ตามที่โครงการระบุไว้ 
๑๐.๔.๓ ด าเนินการออกแบบระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลที่จะด าเนินการ น าเสนอให้  

ขสมก. พิจารณาก่อนด าเนินการติดตั้งจริง 
๑๐.๔.๔ ด าเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบดังต่อไปนี ้

๑๐.๔.๔.๑ ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลของส านักงานใหญ่ 
๑๐.๔.๔.๒ ระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอลของเขตการเดินรถ 

๑๐.๔.๕ ด าเนินการทดสอบระบบ/อุปกรณ์ ที่ด าเนินการติดตั้งใหม่ทั้งหมด รวมถึงท า 
การทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเดิม 
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๑๐.๔.๖ ด าเนินการสรุปผลการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ทั้ งหมด พร้อมจัดท าเอกสาร 
การติดตั้งระบบ (System Configuration & Installation Document) และแบบ 
As-Build Drawings ส่งมอบให้ ขสมก. เมื่อระบบมีการติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน 
 

๑๐.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดจิิตอล 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หน่วยงานสนบัสนุน: ทุกหน่วยงาน 
 

๑๐.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

วางแผนการด าเนินงาน                         
ส ารวจและออกแบบจุดติดตั้ง
ระบบ/อุปกรณ์ 

                        

จัดหาระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล                         
ติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล                         
ทดสอบระบบ/อุปกรณ์                         
สรุปผลการทดสอบระบบ                         

 
๑๐.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 1,875,600 บาท 
 

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล 
ปีงบประมาณ 2561 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ตู้สาขาและอปุกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ ณ 
ส านักงานใหญ ่

1 ชุด 672,000 672,000 
 

๒) ตู้สาขาและอปุกรณ์ควบคุมระบบโทรศัพท์ ณ 
ส านักงานเขตการเดินรถ 

8 ชุด 46,700 373,600  

๓) ค่าวงจรเช่ือมต่อโทรศัพทผ์่านระบบเครือข่าย 1 ปี 620,000 620,000  
๔) ค่าด าเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์   210,000  

ราคารวม 1,875,600  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
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ตาราง 2 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล 
ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าวงจรเช่ือมต่อโทรศัพทผ์่านระบบเครือข่าย 1 ปี 620,000 620,000  
ราคารวม 620,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
ตาราง 3 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล 
ปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าวงจรเช่ือมต่อโทรศัพทผ์่านระบบเครือข่าย 1 ปี 620,000 620,000  
ราคารวม 620,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
 
ตาราง 4 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบโทรศัพท์แบบดิจิตอล 
ปีงบประมาณ 2564 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าวงจรเช่ือมต่อโทรศัพทผ์่านระบบเครือข่าย 1 ปี 620,000 620,000  
ราคารวม 620,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑๐.๘ ตัวช้ีวัด 
๑๐.๘.๑ ร้อยละ 50 ของผู้ใช้ใช้งานมีความพึ่งใจในการใช้งานมีระบบโทรศัพท์ 
๑๐.๘.๒ ค่าโทรศัพท์ลดลงร้อยละ 5  
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๑๑) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ 
๑๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ขสมก. มีอู่ที่ใช้ในการจอดรถจ านวน 22 แห่ง (อ้างอิงจ านวนอู่จอดรถจากแผนฟื้นฟู
กิจการ ฉบับปรับปรุงครั้ง 3) ซึ่งในแต่ละอู่มีขนาด และจ านวนการจอดรถโดยสารที่แตกต่างกัน ในแต่ละวัน
นายท่าอู่ต้องท าการส ารวจการจอดรถโดยสาร และจัดท าเป็นแผนผังการจอดรถน าส่งต่อธุรการกลุ่มงาน
ปฏิบัติการเดินรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดล าดับการจ่ายรถโดยสารให้กับ พขร.  

ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระงานของนายอู่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการ 
จอดรถภายในอู่โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานในการจดบันทึก รวมถึงใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ GPS ที่ติดบนรถ
โดยสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขสมก. จึงได้ก าหนดให้มีการพัฒนาระบบบรหิารจดัการอู่ เพื่อรับข้อมูลต าแหนง่
รถที่จอดในบริเวณอู่จอดรถมาจัดท าเป็นผังการจอดรถ และเช่ือมโยงข้อมูลไปยังระบบการเดินรถในส่วนของ
ตารางการออกรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายงานให้กับ พขร. ได้โดยลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มความ
ถูกต้องของข้อมูล โดยระบบมีการท างานดังภาพ 6-6 
 

 
 

ภาพ 6-7 การท างานระบบบริหารจัดการอู่ 
 

๑๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ สนับสนุนการบริหารจอดรถ และการจัดล าดับรถออก
ปฏิบัติงานในแต่ละวันได้ 

 
๑๑.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

๑๑.๓.๑ สามารถบรหิารรถโดยสาร ในช่วงเวลาการรับงานและปล่อยรถโดยสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๑.๓.๒ ลดระยะเวลา และบุคลากรในการตรวจสอบและจัดท าตารางการจอดรถโดยสาร 
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๑๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๑๑.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์การบริหารจัดการอู่ในปัจจุบัน 
๑๑.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ผลการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการอู่

ของ ขสมก. 
๑๑.๔.๓ ส ารวจพื้นอู่ เพื่อใช้ในการจัดท าแผนที่จอดรถโดยสาร 
๑๑.๔.๔ ศึกษาวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการเดินรถ 
๑๑.๔.๕ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม 
๑๑.๔.๖ ออกแบบระบบบรหิารจัดการอู ่
๑๑.๔.๗ ออกแบบการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบบรหิารจัดการอู่และระบบสารสนเทศ

ที่เกี่ยวข้อง 
๑๑.๔.๘ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบบริหารจัดการอู่ 
๑๑.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบบริหารจัดการอู่ 
๑๑.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการอู่ 
๑๑.๔.๑๑ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบบริหารจัดการอู่ 
๑๑.๔.๑๒ บ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการอู่ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบระบบงาน 

 
๑๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาบริหารจัดการอู่ 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน: เขตการเดินรถ 
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๑๑.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2561 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ใช้งานระบบ                         

ส ารวจอู่จอดรถ                         
ออกแบบระบบ                         
ด าเนินการพัฒนาและติดตั้ง                         
ทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรม                         

 
๑๑.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมูลค่า 8,207,000 บาท 
 

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการอู่ ปีงบประมาณ 2561 
รายการ จ านวน 

(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ค่าพัฒนาระบบบรหิารจัดการอู ่ 1 ระบบ 5,000,000 5,000,000  
๒) ค่าส ารวจพื้นที ่ 22 อู่ 30,000 660,000  
๓) ค่าบ ารุงรักษาระบบปีที่ 2 และ 3 3 849,000 1,698,000  
๔) ค่าบริหารโครงการ 15%   849,000  

ราคารวม 8,207,000  
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑๑.๘ ตัวช้ีวัด 
๑๑.๘.๑ ภายในปี 2561 ขสมก. มีระบบบรหิารจัดการอู่สนบัสนุนการปฏิบัติงาน 
๑๑.๘.๒ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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๑๒) โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๑ หลักการและเหตุผล 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและขอบเขตความ
รับผิดชอบในการประกอบการขนส่งบุคคลในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่ง ขสมก. นั้นต้องมีการ
รับ-ส่ง หนังสือ และเอกสาร การติดต่อกันภายในระหว่างหน่วยงาน ซึ่งการท างานระบบสารบรรณเดิมนั้นยังไม่
ครอบคลุมถึงระดับรายบุคคลของ ขสมก. ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ หรือติดตามรายบุคคลได้ ดังนั้นจึงมี  
การจัดต้ังโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสใ์หม่ เพื่อแก้ไขช่องว่างในการปฏิบัติงานรับ-ส่งเอกสาร 
การลงนามหนังสืออนุมัติ และติดตามหนังสือได้ถึงระดับหัวหน้างาน ซึ่งช่วยให้สามารถท าให้ลดภาระงาน ที่
ซับซ้อน ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการใช้กระดาษที่เกินความจ าเป็น โดยมีการท างานของ  
ระบบดังภาพ 6-7 

 

 
 

ภาพ 6-8 รายละเอียดระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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๑๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๑๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ และวางแผนรองรับการรับ- ส่งหนังสอื

ไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ขสมก. ในอนาคต 
๑๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาแบบฟอร์มจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อาทิ หนังสือเวียน หนังสือออก 

เป็นต้น) 
๑๒.๒.๓ เพื่อใช้ระบบสารสนเทศรองรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภายใน ขสมก. 

ติดตามหนังสือไปถึงระดับหัวหน้างาน และลงนามหนังสืออนุมัติผ่านระบบได้  
 

๑๒.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และทดแทนระบบทีใ่ช้งานเดมิ

ของ ขสมก. ซึ่งผู้ใช้งานสามารถติดตาม และตรวจสอบสถานะของหนังสือได้ 
 

๑๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี ้
๑๒.๔.๑ ส ารวจ และศึกษา วิเคราะห์กระบวนการงานสารบรรณภายใน ขสมก. 
๑๒.๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการงานสารบรรณให้รองรับการประยุกต์ใช้ระบบสารบรรณ 
๑๒.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือเช่ือมต่อ

กับระบบต่าง ๆ 
๑๒.๔.๖ พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามผลการออกแบบระบบ 
๑๒.๔.๗ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบสารบรรณเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๘ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๙ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๑๐ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒.๔.๑๑ บ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบ

ระบบงาน 
 

๑๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส ์
หน่วยงานหลัก: ส านักแผนงาน 
หน่วยงานสนบัสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑๒.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษากระบวนการท างาน                         
ปรับปรุงกระบวนการท างาน                         
ออกแบบระบบ                         
สแกนเอกสาร                         
ปรับปรุงและทดสอบระบบ                         
ติดตั้งระบบ                         
ฝึกอบรม                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลงัจากการใช้งานจริง 6 เดือน 

 
๑๒.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 10,000,000 บาท 
 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ซอฟต์แวร ์     
1.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ     

1.1.1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์

1 1,200,000 1,200,000  

1.1.2) ค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

624 10,000 6,240,000  

๒) ค่าฝึกอบรม     
2.1) หลกัสูตรผู้ใช้งาน 30 30,000 900,000  
2.2) หลกัสูตรผู้ดูแลระบบ 1 30,000 30,000  

๓) ค่าบริหารโครงการ   1,630,000  
ราคารวม 10,000,000  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑๒.๘ ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพงึพอใจในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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๑๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๑ หลักการและเหตุผล 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจและขอบเขตความ
รับผิดชอบในการประกอบการขนส่งบุคคลในกรงุเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งภารกิจความรับผิดชอบ
หลัก ซึ่งต้องมีการจัดเก็บเอกสารเป็นปริมาณมากต่อวัน และต้องมีการเรียกดูเอกสาร เพื่อน าเอกสารไปใช้ใน
การด าเนินการปฏิบัติการเดินรถ หรือภารกิจหน้าที่ด้านกฎหมาย หรือด้านการบริหารสัญญา หรือหน่วยงานอืน่ 
ๆ ที่ต้องการน าเข้าเอกสาร เพื่อเก็บเป็นหลักฐานประกอบการด าเนินงานย้อนหลังหลายปี ท าให้การค้นหา
เอกสารยุ่งยาก และใช้เวลานาน ซึ่งระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เดิมนั้น ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการผู้ใช้งานได้ครบถ้วน จึงมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใหม่  
เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมีการท างานของระบบดังภาพ 6-8 

 

 
 

ภาพ 6-9 การท างานของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑๓.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๑๓.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับใช้ในการจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ภายใน ขสมก. ให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
๑๓.๒.๒ เพื่อง่ายต่อการจัดเก็บ แก้ไข และสืบค้นเอกสารที่มีปริมาณมาก 

 
  

กลุ่มงานปฏบิัตกิารเดิน 
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๑๓.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
๑๓.๓.๑ มีระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๓.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ขสมก. 

 
๑๓.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการด าเนินงานอย่าง
น้อย ดังนี ้
๑๓.๔.๑ ส ารวจ และศึกษา วิเคราะห์กระบวนการท างานภายในของ ขสมก. 
๑๓.๔.๒ ปรับปรุงกระบวนการท างานในการจัดเก็บเอกสารให้รองรับการประยุกต์ใช้ 

ระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๔ ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการการน าเอกสารเข้าระบบย้อนหลัง 
๑๓.๔.๕ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๖ ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูลหรือเช่ือมต่อ

กับระบบต่าง ๆ  อาทิ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบองค์ความรู้ของ ขสมก. 
๑๓.๔.๗ พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามผลการออกแบบระบบ 
๑๓.๔.๘ น าเสนอและจัดส่งระบบต้นแบบ (Prototype) ของระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
๑๓.๔.๙ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๑๐ ฝึกอบรมการใช้งานและการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๑๑ จัดท าคู่มือการใช้งานและการบริหารจัดการระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓.๔.๑๒ บ ารุงรักษาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลา 1 ปี หลังการส่งมอบ

ระบบงาน 
 

๑๓.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์
หน่วยงานหลัก: ทุกหน่วยงาน 
หน่วยงานสนบัสนุน: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๑๓.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษากระบวนการท างาน                         
ปรับปรุงกระบวนการท างาน                         
ออกแบบระบบ                         
สแกนเอกสารเดิม                         
ปรับปรุงและทดสอบระบบ                         
ติดตั้งระบบ                         
ฝึกอบรม                         
น าระบบไปใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจริง 6 เดือน 

 
๑๓.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า 10,000,000 บาท 
 
ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2562 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย (บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ซอฟต์แวร ์     
1.1) การพัฒนาระบบสารสนเทศ     

2.1.1) ค่าซอฟต์แวร์ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส ์

1 1,200,000 1,200,000  

2.1.2) ค่าลิขสิทธ์ิการใช้งานระบบ
สารสนเทศ 

624 10,000 6,240,000  

๒) ค่าฝึกอบรม     
2.1) หลกัสูตรผู้ใช้งาน 30 30,000 900,000  
2.2) หลกัสูตรผู้ดูแลระบบ 1 30,000 30,000  

๓) ค่าน าเอกสารเข้าระบบย้อนหลัง 1 400,000 400,000  
๔) ค่าบริหารโครงการ    1,230,000  

ราคารวม 10,000,000  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑๓.๘ ตัวช้ีวัด 
ร้อยละ 50 ของผู้ใช้งานมีความพงึพอใจการใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ 
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๑๔) โครงการปรับปรุงระบบงานคดี 
๑๔.๑ หลักการและเหตุผล 

งานคดีเป็นงานหนึ่งในหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักกฏหมาย โดยในปัจจุบัน ขสมก.  
มีงานคดีที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ซึ่งงานคดีเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และ
เนื่องจากในแต่ละวันมีจ านวนคดีความที่ต้องด าเนินการมาก อาจท าให้นิติกรเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินการได้ 
ดังนั้น ขสมก. จึงมีระบบงานคดีเพื่อใช้ในการด าเนินการด้านคดีความเกิดความรวดเร็วและเป็นแบบแผน
เดียวกันมากยิ่งข้ึน 

โดยในปัจจุบัน ขสมก. ได้จัดจ้าง Outsource ให้พัฒนาระบบงานคดีส าหรบัใช้ภายในองค์การ 
แต่เนื่องจากในอนาคตงานคดีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ยุ่งยาก ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน จึงควรมีการปรับปรงุระบบงาน
เพิ่มเติม 

 
๑๔.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

เพื่อปรับปรุงระบบงานคดีที่มีอยู่เดิมให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานระบบ 

 
๑๔.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

๑๔.๓.๑ ระบบงานคดีมปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ยิ่งขึ้น 

๑๔.๓.๒ สามารถออกรายงานทีผู่้ใช้งานต้องการได้ตรงความต้องการมากยิ่งข้ึน 
 

๑๔.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการปรับปรุงระบบงานคดี มีการด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๑๔.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานคดีเดิม เพือ่มองหาจุดที่ควรปรับปรุง 
๑๔.๔.๒ รวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานเพิ่มเติม 
๑๔.๔.๓ ออกแบบระบบงานคดีใหม่ ประกอบด้วยระบบย่อยอย่างน้อยดังต่อไปนี ้

๑๔.๔.๓.๑ หน้า Login 
๑๔.๔.๓.๒ หน้าหลัก 
๑๔.๔.๓.๓ ส่วนค้นหาคดี 
๑๔.๔.๓.๔ ส่วนรายละเอียดคดีทีก่ าลังด าเนินการ 
๑๔.๔.๓.๕ ส่วนสร้างหรือน าเข้าคดีใหม ่
๑๔.๔.๓.๖ ส่วนสรปุคดีที่บุคลากรเคยด าเนินการทัง้หมด 
๑๔.๔.๓.๗ ส่วนสรปุรายการคดีทัง้หมดขององค์การเป็นรายเดือน ปี 
๑๔.๔.๓.๘ ข้อก าหนดการใช้งาน 
๑๔.๔.๓.๙ ถามตอบปญัหาต่าง ๆ  

๑๔.๔.๔ น าเสนอระบบงานคดีใหม ่
๑๔.๔.๕ ด าเนินการพฒันาและติดตัง้ 
๑๔.๔.๖ ทดสอบระบบ 
๑๔.๔.๗ จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ 
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๑๔.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปรับปรุงระบบงานคดี องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน: ส านักกฏหมาย 

 
๑๔.๖ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 

เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ศึกษา วิเคราะห์ระบบงานคดีเดิม                         
รวบรวมความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพิ่มเติม                         

ออกแบบระบบงานคดีใหม่                         
ด าเนินการพัฒนาและติดตั้ง                         
ทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรม                         

 
๑๔.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมูลค่า 2,335,000 บาท 
 

ตาราง 1 รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการปรับปรุงระบบงานคดี ปีงบประมาณ 2563 
รายการ จ านวน 

(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ค่าปรับปรงุระบบงานคดี 1 ชุด 2,000,000 2,000,000  
๒) การฝกึอบรมและการสมัมนาต่าง ๆ 3 10,000 30,000  
๓) ค่าบริหารโครงการ 15%   305,000  

ราคารวม 2,335,000  
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 

๑๔.๘ ตัวช้ีวัด 
๑๔.๘.๑ ภายในปี 2563 ขสมก. มีระบบงานคดีรองรบัความต้องการใช้งาน 
๑๔.๘.๒ ร้อยละ 70 ของผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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๖.๓.๓  ยุทธศาสตร์ท่ี ๓: เพ่ิมศักยภาพในการบริการ และบริหารจัดการ โดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือส าคัญ 

ตาราง ๖.๓-๓ ผลการก าหนดโครงการพัฒนาระบบไอซีทีตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทแผนงาน/

โครงการ 
๑ โครงการศึกษา วิเคราะหเ์พื่อก าหนด

มาตรฐานข้อมลูของ องค์การขนสง่มวลชน
กรุงเทพ 

๒๕๖๓ เพิ่มประสิทธิภาพ 
 

๒ โครงการพัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลของ 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๒๕๖๔ เพิ่มประสิทธิภาพ 
 

 
โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี้   
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๑) โครงการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ข้อมูลสารสนเทศในยุคปัจจุบันถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่า เนื่องจากสามารถน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อใช้ในการวางแผน และวางกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ แต่หากองค์กรมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เหล่าน้ันไม่มีประสิทธิภาพท าให้ข้อมูลสารสนเทศไม่มีคุณภาพ อาทิ ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีความถูกต้อง องค์กรจะ
ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้ ปัจจุบันจึงได้มีการก าหนดหลักการธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ 
Data Governance ข้ึน เพื่อก าหนดกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งในส่วนของ
การก าหนดนโยบาย กระบวนการ เพื่อให้องค์กรได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความพร้อมใช้ ถูกต้อง 
และปลอดภัย 

เพื่อให้ ขสมก. มีแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศตามหลักการของ Data 
Governance รองรับการพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อให้บรกิารประชาชน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
สังกัด ขสมก. สนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร และรองรับการเช่ือมโยงกับหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ขสมก. จึงก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารข้อมูล และ
ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร 
และกลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๑.๒.๑ เพื่อก าหนดกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และ
ตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๒ เพื่อก าหนดนโยบาย และกระบวนการในการบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลหลัก 
(Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร และ
กลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒.๓ เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก. เพื่อจัดเก็บกลุ่ม
ข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของ
ผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๓ เป้าหมายโครงการ 
มีแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของทั้ง ขสมก. ที่เป็นมาตรฐาน 
 

๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
ขอบเขตการด าเนินงานโครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ประกอบด้วย 
๑.๔.๑ จัดท ารายงานข้ันต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและแผนงาน 
๑.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุน

การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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๑.๔.๓ ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data)  
กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร และกลุ่มข้อมูลส าหรบั
การเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

๑.๔.๔ วิเคราะห์ และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก. 
๑.๔.๕ จัดท างบประมาณส าหรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก.  

 
๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ คือ 

หน่วยงานหลัก : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนด
กลุ่ม                         

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ
บริหารจัดการกลุ่มข้อมูล                         

วิเคราะห์ และออกแบบ
สถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูลกลาง 

                        

จัดท างบประมาณส าหรับการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง                         

 
๑.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ตาราง ๑ งบประมาณส าหรับโครงการศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าจ้างผูเ้ช่ียวชาญ ก าหนดมาตรฐานข้อมูล    - 
๑.๑) ผู้จัดการโครงการ   

จ านวน ๑ คน 
๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 

 

๑.๒) ผู้เช่ียวชาญระบบฐานข้อมูล  
จ านวน ๑ คน 

๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 
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รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑.๓) ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมลู
จ านวน ๑ คน 

๓ ๑๔๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ 
 

๑.๔) นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส 
จ านวน ๒ คน 

๕ ๑๔๐,๐๐๐ ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑.๕) นักวิเคราะหร์ะบบ  
จ านวน ๔ คน 

๕ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑.๖) เลขานุการโครงการ  
จ านวน ๑ คน 

๓ ๒๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ 
 

๒) ค่าบริหารโครงการ   ๗๖๕,๐๐๐  
 รวมราคา ๕,๕๐๐,๐๐๐  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
 

๑.๘ ตัวช้ีวัด 
ภายในปี ๒๕๖๓ แนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลในภาพรวมของทั้ง ขสมก.  ที่เป็น

มาตรฐาน 
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๒) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ ขสมก. มีระบบฐานข้อมูลกลางตามผลการศึกษาเพื่อก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการข้อมูลกลุ่มข้อมูลหลัก (Master Data) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนการวางแผน และตัดสินใจของผู้บริหาร และ
กลุ่มข้อมูลส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขสมก. จึงได้ก าหนดให้มีการด าเนินงาน
พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลของ ขสมก. ตามผลการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก. 

 
๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 

๒.๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก. ตามผลการศึกษา วิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก. 

๒.๒.๒ เพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบฐานข้อมูลกลางของ ขสมก. และ 
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

๒.๒.๓ เพื่อพัฒนาระบบจดัท ารายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

๒.๓ เป้าหมายโครงการ 
๒.๓.๑ มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการเช่ือมโยง และข้อมูลเพื่อ

การจัดท ารายงานสนับสนุนผู้บริหาร 
๒.๓.๒ มีระบบจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 
๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

ขอบเขตการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ ประกอบด้วย 

๒.๔.๑ จัดท ารายงานข้ันต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและแผนงาน 
๒.๔.๒ ศึกษา วิเคราะห์ผลการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลของ ขสมก.  

ที่เกิดข้ึนภายใต้โครงการศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดมาตรฐานข้อมูลขององค์การ
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 พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบฐานข้อมูลกลาง และระบบสารสนเทศ 

ที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔.๙ พัฒนาระบบจัดท ารายงานสนับสนุนผู้บริหาร 
๒.๔.๑๐ จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพวิเตอร์แม่ข่ายรองรบัการท างานของระบบฐานข้อมูลกลาง 
๒.๔.๑๑ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือสนับสนุนการท างานของระบบฐานข้อมูลกลาง 
๒.๔.๑๒ จัดหาและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร (BI) 
๒.๔.๑๓ ติดตั้ง และทดสอบระบบฐานข้อมูลกลาง  
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๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางขององค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ คือ 
หน่วยงานหลัก : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน 

 
๒.๖ แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ                         
ศึกษา วิเคราะห ์
ระบบสารสนแทศในปัจจุบัน                         

ออกแบบระบบ                         
พัฒนาระบบ                         
พัฒนาการเชื่อมโยง                         
ติดตั้งและทดสอบระบบ                         
ฝึกอบรมการใช้งาน                         
น าระบบไปสู่การใช้งานจริง                         
การประเมินผลการใช้งาน หลังจากการใช้งานจริง ๖ เดือน 

 
๒.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๕๓,๕๐๖,๐๐๐บาท 
 

ตาราง ๑ งบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบฐานกลางข้อมูลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์     
๑.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ 

ส าหรับระบบฐานข้อมลูกลางของ 
ขสมก.  

๒ ๓๓๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ 
 

๑.๒) ตู้ส าหรับจัดเกบ็เครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ แบบที ่๒ (ขนาด 42U) 

๑ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ 
 

๒) ซอฟต์แวร ์     
๒.๑) ซอฟต์แวร์ทีท่ าหน้าเป็น Web 

Service Gateway 
๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

 

๒.๒) ซอฟต์แวร์ส าหรบับรูณาการข้อมูล 
(ETL) 

๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
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รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๒.๓) ซอฟต์แวร์ทีท่ าหน้าเป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูล 

๑ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๒.๔) ซอฟต์แวร์เครื่องมือระบบรายงาน
ส าหรับผู้บริหาร (BI) 

๑ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓) ค่าพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ๑ ๙,๙๐๐,๐๐๐ ๙,๙๐๐,๐๐๐  

๔) ค่าพัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูล ๑ ๖,๖๐๐,๐๐๐ ๖,๖๐๐,๐๐๐  
๕) ค่าพัฒนาระบบรายงานส าหรับผู้บริหาร ๑ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐  
๖) ค่าบริหารโครงการ    ๘,๐๒๓,๐๐๐  

รวมราคา ๕๓,๕๐๖,๐๐๐  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
 

๒.๘ ตัวช้ีวัด 
๒.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีระบบฐานข้อมูลกลางรองรับการเช่ือมโยงข้อมูล และ

การจัดท ารายงานสนับสนุนผู้บริหาร 
๒.๘.๒ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีระบบรองรับการจัดท ารายงานสนับสนุนการวางแผน

และการตัดสินใจของผู้บริหาร 
๒.๘.๓ ร้อยละ ๕๐ ของผู้บริหารพึงพอใจในการใช้งานระบบ 
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 ๖.๓.๔  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยหลักธรรมาภิบาล 

ตาราง ๖.๓-๔ ผลการก าหนดโครงการเพ่ือบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทแผนงาน/

โครงการ 
๑ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๕๖๒ เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
๒ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๒๕๖๓ เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
๓ โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit ๒๕๖๔ เพิ่มประสิทธิภาพ 
 
 โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี ้
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๑) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ขสมก. มีการจัดต้ังส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผน 
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา และบริหารจัดการระบบไอซีทีของ ขสมก. ซึ่งในปัจจุบัน ขสมก. ได้มี  
การประยุกต์ใช้ระบบไอซีทีเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน และมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาระบบ
ไอซีทีในอนาคตให้รองรับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นส านักเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมี
การสร้างระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสมกับการให้บรกิารระบบไอซีทีของ ขสมก. อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นในการใช้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก.  

๒.๙ วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อศึกษา วางขอบเขตและจัดท าระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสมกับ

การให้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก.  
๒.๑๐ เป้าหมายโครงการ 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบบริหารจัดการการบริการระบบไอซีทีที่เหมาะสม และ
รองรับการให้บริการระบบไอซีทีของ ขสมก. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๑๑ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
ขอบเขตการด าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วย 
๒.๑๑.๑ จัดท ารายงานข้ันต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและ

แผนงาน 
๒.๑๑.๒ ศึกษา และวางขอบเขต (SLA Scope of work) ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศของ  

ขสมก. ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000 
๒.๑๑.๓ ด าเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. เพื่อจัดท า

ระบบบริหารการระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) และ
รายละเอียดการให้บริการ (Service Catalogs) รวมถึงการให้ค าปรึกษาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement) ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 20000 โดยมีขอบเขตการด าเนินงานดังนี้ 
๒.๑๑.๓.๑ ให้ค าปรึกษาในการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ 

(SLA Committee) และคณะท างานในการจัดท าระบบบริหารจัดการ
ระดับการให้บริการ (SLA Operation Team) 

๒.๑๑.๓.๒ ด า เนินการร่วมกับทีมงานตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)  
เพื่อตรวจสอบระบบจัดการระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement) รวมทั้งร่วมพัฒนารายงานการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit Report) 

๒.๑๑.๓.๓ ด าเนินการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ 
คณะท างานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ และ
ผู้ใช้งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน ให้มีความรู้ในเนื้อหาของ ISO/IEC 
20000 
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๒.๑๑.๔ ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ ในการก าหนด
และพัฒนานโยบายการบริหารจัดการระดับการให้บริการ (Service Level 
Agreement Policy) และแผนการบริหารจัดการระดับการให้บริการ (Service 
Level Agreement Plan) 

๒.๑๑.๕ ด าเนินการร่วมกับคณะท างานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ
ในการพัฒนาเอกสารแสดงรายละเอียดการให้บริการ (Service Catalogue) และ
การให้ค าปรึกษาการพัฒนา หรือปรับปรุงข้อตกลงการให้บริการ (Service Level 
Agreement) 

๒.๑๑.๖ ด าเนินการร่วมกับคณะท างานในการพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับการให้บริการ
ในการให้ค าปรึกษาการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการ (Process) และพัฒนา
เอกสารประกอบการปฏิบัติงานของกระบวนการจัดการตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 20000 

๒.๑๑.๗ ด าเนินการประชุมร่วมกับคณะท างาน เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของระบบบริหาร
จัดการระดับการให้บริการ ให้แก่คณะกรรมการบริหารจัดการระดับการให้บริการ 

 
๒.๑๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
หน่วยงานหลัก : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน : - 

 
๒.๑๓ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การวางแผนการด าเนินงาน 
(Plan)                         

ศึกษา และวางขอบเขต (SLA 
Scope of work)                         

ฝึกอบรมความรู้ด้าน มาตรฐาน 
ISO/IEC 20000 

                        

ก าหนดและพัฒนานโยบายการ
บริหารจัดการระดบัการ
ให้บริการ 

                        

 
๒.๑๔ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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ตาราง ๑ งบประมาณส าหรับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคา(บาท) ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๗) ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ก าหนดมาตรฐาน 
ISO20000 

   - 

๑.๓) ผู้จัดการโครงการจ านวน ๒ คน ๕.๔ ๑๐๐,๐๐๐       ๕๔๐,๐๐๐   
๑.๔) ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิาร

จัดการการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ คน 

๑.๘ ๑๔๐,๐๐๐       ๒๕๒,๐๐๐  

๑.๕) ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 

๑.๘ ๑๔๐,๐๐๐       ๒๕๒,๐๐๐   

๑.๖) นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส  
จ านวน ๒ คน 

๕.๔ ๑๐๐,๐๐๐    ๑,๐๘๐,๐๐๐   

๑.๗) วิศวกรระบบอาวุโส  
จ านวน ๒ คน 

๘.๑ ๑๐๐,๐๐๐    ๑,๖๒๐,๐๐๐   

๑.๘) เลขานุการโครงการ  
จ านวน ๑ คน 

๓.๖ ๒๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐   

๘) ค่าบริหารโครงการ   ๖๖๖,๐๐๐   
 รวมราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐  

หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
 

๒.๑๕ ตัวช้ีวัด 
 ภายในปี ๒๕๖๒ ขสมก. มีแนวทางการบริหารจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น

มาตรฐาน 
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๒) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการสื่อสารร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้องและรวดเร็ว 
ทั้งในงานด้านการบริการและงานด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่ง  ขสมก. ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่
เล็งเห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการให้บริการประชาชน แต่อย่างไรก็ตามการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ก็ยังมีผลกระทบเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เช่นการโจรกรรมข้อมูล 
การดัดแปลงหรือปลอมแปลงข้อมูล การแพร่หนอนและไวรัสคอมพิวเตอร์การบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย
ซึ่งอาจสร้างความความเสียหายมูลค่ามหาศาลเนื่องจากความส าคัญของข้อมูลมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ความมั่นคงของบุคคลและองค์กร จากผลกระทบดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งถือ
ว่าเป็นหน่วยงานรับโดยตรงที่ก ากับดูแลการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ จึงได้มีการจัดท าแผนแม่บท ICT Security แห่งชาติ เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยด้าน ICT ของประเทศ โดยแผนดังกล่าวพัฒนาภายใต้กรอบตามมาตรฐานด้าน ICT Security 
ของสากล คือ ISO27001 

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองรับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย ICT ของประเทศ และเป็น 
การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อความ
เสียหายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ ขสมก.จึงเห็นควรที่จัดท านโยบายและก าหนด
รูปแบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO27001  

๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อจัดท านโยบายและก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ

ของ ขสมก. ตามแนวทางของ ISMS (Information Security Management System) ของมาตรฐาน 
ISO27001 

๒.๓ เป้าหมายโครงการ 
ขสมก. มีกระบวนการด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศที่เป็ น

มาตรฐาน 
๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

ขอบเขตการด าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ ประกอบด้วย 

๒.๔.๑ จัดท ารายงานข้ันต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงานและ
แผนงาน 

๒.๔.๒ ศึกษา โครงสร้าง ภารกิจหน้าที่และสินทรพัย์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๔.๓ ก าหนดขอบเขตของระบบการบรหิารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS Scope) ของ 
ขสมก. 

๒.๔.๔ จัดท านโยบายระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัย (ISMS Policy) ที่เหมาะสม
กับ ขสมก. 
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๒.๔.๕ ก าหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Approach) 
๒.๔.๖ ประเมินความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Risk 

Assessment) ที่เกิดข้ึนในปจัจุบันรวมทั้งจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment Report) 

๒.๔.๗ ก าหนดแนวทางลดและควบคุมความเสี่ยง (Risk Mitigation) เลือกมาตรการ
ควบคุม (Selection Controls) และจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk 
Treatment Plan) 

๒.๔.๘ จัดท านโยบายรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 
Security Policy) ของ ขสมก. 

๒.๔.๙ จัดท าแผนสร้างความต่อเนื่องให้กบัธุรกจิ (Business Continuity Plan) ตามนัย
ของ ISMS  

๒.๔.๑๐ จัดท าค าประกาศของขอบเขตการน าไปใช้งาน (Statement of 
Applicability :SOA) 

๒.๔.๑๑ จัดฝึกอบรมและสมัมนาเพือ่สร้างความตระหนักด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๔.๑๒ จัดฝึกอบรมการน าระบบการบรหิารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศไปใช้ (ISMS 
Rollout Training) 

๒.๔.๑๓ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับผูบ้รหิารของ ขสมก. เพื่อให้ทราบความส าคัญ
และแนวทางการจัดท านโยบายและการบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ  

 
๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ คือ 
หน่วยงานหลัก : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน : ทุกหน่วยงาน 
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แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การวางแผนการด าเนินงาน 
(Plan)                         

การจัดท านโยบายและรูปแบบ
การบริหาร ICT Security (DO)                         

การตรวจสอบและน านโยบาย 
ICT Security ไปใช้ (Check 
& Act) 

                        

 
๒.๖ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ตาราง ๑ งบประมาณส าหรับโครงการจัดท ากระบวนการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศในกระบวนการการออกรางวัลและกระบวนการจ่ายรางวัล (ISO27001) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคา(บาท) ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิง 

๑) ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ก าหนดมาตรฐาน 
ISO27001  

   - 

๑.๑) ผู้จัดการโครงการจ านวน ๒ คน ๕.๔ ๑๐๐,๐๐๐       ๕๔๐,๐๐๐   
๑.๒) ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิาร

จัดการการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน ๑ คน 

๑.๘ ๑๔๐,๐๐๐       ๒๕๒,๐๐๐  

๑.๓) ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 

๑.๘ ๑๔๐,๐๐๐       ๒๕๒,๐๐๐   

๑.๔) นักวิเคราะหร์ะบบอาวุโส  
จ านวน ๒ คน 

๕.๔ ๑๐๐,๐๐๐    ๑,๐๘๐,๐๐๐   

๑.๕) วิศวกรระบบอาวุโส  
จ านวน ๒ คน 

๘.๑ ๑๐๐,๐๐๐    ๑,๖๒๐,000   

๑.๖) เลขานุการโครงการ  
จ านวน ๑ คน 

๓.๖ ๒๕,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐   

๒) ค่าบริหารโครงการ   ๖๖๖,๐๐๐   
  รวมราคา ๔,๕๐๐,๐๐๐  

หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% 
๒.๗ ตัวช้ีวัด 

ภายในปี ๒๕๖๓ ขสมก.มีแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เป็น
มาตรฐาน 
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๓) โครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit 
๓.๑ หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน ขสมก. ได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
เพื่อความรวดเร็วและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแล้ว การควบคุมและการตรวจสอบทางด้านไอที ( IT Audit) เป็นอีกเรื่อง
ส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กัน เพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางด้านอุปกรณ์และด้านข้อมูล  
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจในด้านสารสนเทศ ด้านบริการสารสนเทศ และช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดจาก
ระบบสารสนเทศ 

ผู้ตรวจสอบภายในได้มีการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องมือเข้ามาสนับสนุนการตรวจสอบ  
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่การประยุกต์ใช้กระบวนการการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่เป็น
มาตรฐานยังไม่ครอบคลุม ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบทางด้านไอทีของส านักงานฯ มีความครอบคลุมทุก
ประเด็นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงได้จัดท าโครงการจัดท ากระบวนการตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (IT Audit) ข้ึน เพื่อให้มีผู้เช่ียวชาญด้านการตรวจสอบไอทีตามมาตรฐานที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลและมีประสบการณ์ ก าหนดกระบวนการตรวจสอบทางด้านไอทีที่เป็นมาตรฐานให้กับ 
ขสมก. 

๓.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๓.๒.๑ ให้มีผู้เช่ียวชาญด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และก าหนดกระบวนการตามมาตรฐาน

ในการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ให้ ขสมก. 
๓.๒.๒ ให้มีผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) 

ภายใน ขสมก. 
๓.๓ เป้าหมายโครงการ 

๓.๓.๑ มีกระบวนการด้านการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) มีความครอบคลุมและเป็น
มาตรฐาน 

๓.๓.๒ มีผู้ เ ช่ียวชาญที่มีความเ ช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านการตรวจสอบไอที  
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ภายใน ขสมก. 

๓.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 การด าเนินงานโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit  มีขอบเขต ดังนี้ 

๓.๔.๑ ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ที่มี
ความครอบคลุมสอดคล้อง หรือตรงตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในด้าน IT 
พร้อมทั้งฝึกอบรมการตรวจตามกระบวนการในลักษณะ On the Job training  

๓.๔.๒ จัดท ารายงานข้ันต้น ซึ่งระบุถึงรายละเอียดขอบเขตงาน ผลลัพธ์ของงาน ปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ ตลอดจนแผนงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างที่ปรึกษาฯ กับส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๓.๔.๓ ส ารวจรวบรวม และวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศทั้งหมดภายใน ขสมก. 
๓.๔.๔ วางแผนและจัดท าแผนการตรวจสอบ โดยก าหนดประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ ขอบเขต/ข้อบังคับในการตรวจสอบ ระยะเวลาที่เข้าตรวจสอบ ก าหนด
ผู้ตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง 
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๓.๔.๕ วางแผนและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดเรื่องที่ต้องการตรวจสอบ โดยระบุ
วัตถุประสงค์ ขอบเขต อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้และวิธีการตรวจสอบ รวมถึงการ
ออกแบบสอบถามต่างๆ เ ช่น Check List , Questionnaire ส าหรับใช้ในการ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้หลักฐานครบถ้วน หรือใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ 

๓.๔.๖ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของ ขสมก. (ตัวแทน
ของระบบงาน) 

๓.๔.๗ ประเมินความเสี่ยง/จุดอ่อน ผลกระทบและข้อปฏิบัติในการลดความเสี่ยง/จุดอ่อน
ตามที่ได้จากการสัมภาษณ์ในข้อ ๓.๔.๖ และก าหนดข้อปฏิบัติในการตรวจสอบ
ทางด้านไอที (IT Audit) ที่ตรงตามหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน 

๓.๔.๘ จัดท าร่างรายงานสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ การสัมภาษณ์และข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่ตรงตามหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน ของ  
ขสมก. 

๓.๔.๙ จัดประชุมเพื่อน าเสนอผลการตรวจสอบทางด้านไอท ี(IT Audit) ความเสี่ยง/จุดออ่น 
ผลกระทบและข้อปฏิบัติในการลดความเสี่ยง /จุดอ่อน และข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ที่ตรงตามหรือสอดคล้องกับมาตรฐาน ให้
ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและให้ข้อคิดเห็น 

๓.๔.๑๐ น าข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมใน ข้อ ๔.๙ มาด าเนินการปรับปรุงร่างรายงานข้อ
ปฏิบัติในการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ให้เป็นรายงานข้อปฏิบัติในการ
ตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) ฉบับสมบูรณ์ ที่มีความครอบคลุมสอดคล้อง หรอื
ตรงตามมาตรฐาน และส่งมอบให้แก่ ขสมก. 

๓.๔.๑๑ หลังการส่งมอบ คณะที่ปรึกษาต้องร่วมกับ ขสมก. ในการติดตามการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบด้านไอที และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบทางด้านไอที (IT Audit) โดย
มีรายละเอียดที่ส าคัญ เช่น ผลการติดตามการปฏิบัติงานตรวจสอบด้านไอที ปัญหา 
อุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่างๆ  พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เป็นระยะเวลา ๑ 
ป ี

๓.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit  คือ 
หน่วยงานหลัก : ฝ่ายตรวจสอบ 
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๓.๖ แผนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

จัดตั้งทีมงาน                         
ส ารวจและวิเคราะห์ระบบงาน
สารสนเทศ 

                        

วางแผนและก าหนดขอบเขต                         
สัมภาษณ์                         
รวบรวม วิเคราะห์ สรุป
มาตรฐานการ ITAudit 

                        

ประชุมชี้แจง/อธิบายการท า 
IT Audit 

                        

จัดท ามาตรฐาน IT Audit                         
การติดตามและประเมินผล                         

 
๓.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมลูค่า ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิ
ง 

๑) ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในด้านไอที 

   - 

๑.๑) ผู้จัดการโครงการ   
จ านวน ๑ คน 

๙.๖ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐  

๑.๒) ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  
จ านวน ๑ คน 

๔.๘ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๖๗๒,๐๐๐ 
 

 

๑.๓) ผู้เช่ียวชาญด้านการบรหิารจดัการ
ความปลอดภัยสารสนเทศ  
จ านวน ๑ คน 

๔.๘ 
 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

๖๗๒,๐๐๐ 
 

 

๑.๔) ที่ปรกึษาด้านการออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ  
จ านวน ๑ คน 

๙.๖ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐  
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ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานด้าน IT Audit  ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

อ้างอิ
ง 

๑.๕) ที่ปรกึษาด้านการบรหิารจัดการความ
ปลอดภัยสารสนเทศ  
จ านวน ๑ คน 

๙.๖ 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๙๖๐,๐๐๐  

๑.๖) เลขานุการโครงการ  
จ านวน ๑ คน 

๙.๖ ๒๕,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐  
 

 

๒) ค่าฝึกอบรมด้านตรวจสอบภายใน  ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐  
๓) ค่าบริหารโครงการ   ๗๓๖,๐๐๐  

  รวมราคา ๕,๕๐๐,๐๐๐  
หมายเหตุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 

 
๓.๘ ตัวช้ีวัด 

๓.๘.๑ ภายในปี ๒๕๖๔ ขสมก. มีกระบวนการตรวจสอบด้านไอที (IT Audit) ที่มีความ
ครอบคลุมและเป็นไปตามมาตรฐาน 

๓.๘.๒ ภายในปี ๒๕๖๔ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายในมีประสบการณ์ 
ความรู้ และความเข้าใจในการตรวจสอบภายในทางด้านไอที (IT Audit) 
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๖.๓.๕    ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: พัฒนาองค์ความรู้ และทักษะด้านการใช้งาน และบริหารจัดการเทคโนโลยี
ดิจิทัลทีให้กับบุคลากรของ ขสมก. เพ่ือให้การเรียนรู้และการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ียั่งยืน 

ตาราง ๖.๓-๕ ผลการก าหนดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
ล าดับ

ท่ี 
ชื่อแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ ประเภทแผนงาน/

โครงการ 
๑ โครงการฝกึอบรมการใช้งานและบรหิาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
๒ โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒๕๖๒ เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 
 โดยมีรายละเอียดของแต่ละโครงการฯ ดังนี ้
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๑. โครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๑ หลักการและเหตุผล 

จากเป้าหมายโดยรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การขนส่ง
มวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศขององค์การ มีความรู้ความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูน และพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ  เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงผู้บริหารขององค์การ ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร มีทักษะและความเช่ียวชาญในการใช้งานและสามารถน าวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องจัดให้มีการฝึกอบรม 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ โดยรายช่ือหลักสูตรแสดงดังตาราง ๑ 
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ตาราง ๑ รายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ล าดับ รายชื่อหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 

ที่  ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน
ระบบ 

บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ผู้บริหาร
ส านัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

(ส านัก/กอง/
งาน) 

 หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

กลุ่มงาน
วางแผนและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

  

  

๑ การบริหารจัดการ
โครงการส าหรับ
ผู้บริหาร (IT 
Project 
Management) 

         

  

๒ หลักสูตรนวัตกรรม
ใหม่เชิงกลยุทธ์ใน
การบริหารธุรกิจ 

         
  

๓ Strategic IT 
Governance, 
Information 
Security and 
Cyber security 
Management for 
Executives 

         

  

๔ Introduction to 
ISO/IEC 27001 
Information 
Security 
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ล าดับ รายชื่อหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 
ที่  ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน

ระบบ 
บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ผู้บริหาร
ส านัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

(ส านัก/กอง/
งาน) 

 หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

กลุ่มงาน
วางแผนและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

  

  

Management 
Systems 

๕ Change 
Management            

๖ ITIL 2011            
๗ เทคนิคการแก้ไข

ปัญหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

         

  

๘ การบริหารจัดการ
ระบบเครือข่าย            

๙ IT Project 
Outsourcing            

๑๐ การบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล            

๑๑ การบริหารจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์            

๑๒ พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
(Computer 
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ล าดับ รายชื่อหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 
ที่  ผู้บริหาร ผู้ใช้งาน

ระบบ 
บุคลากรปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

  ผู้บริหาร
ส านัก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน 

(ส านัก/กอง/
งาน) 

 หัวหน้ากลุ่ม
งาน 

กลุ่มงาน
วางแผนและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กลุ่มงาน
ปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

 

  

  

Related Crime 
Act. B.E. 2550) 
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๑.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๑.๒.๑ เพื่อพฒันาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศให้กบับุคลากรขององค์การ ให้สามารถ

ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒.๒ เพื่อยกระดับผู้บริหารของ ขสมก. ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกบั
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

๑.๒.๓ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบอย่างทั่วถึง 

๑.๓ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑.๓.๑ มีหลักสูตรอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๓.๒ มีหลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร

องค์การ 
๑.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

การด าเนินงานโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
ด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 

๑.๔.๑ จัดท าแผนการฝึกอบรม ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์การฝึกอบรม วิธีการประเมินผลการฝึกอบรม 

๑.๔.๒ ก าหนดรายช่ือหลักสูตรที่จะมีการฝึกอบรม พร้อมบุคลากรที่ต้องเข้าฝึกอบรม 
๑.๔.๓ ด าเนินการฝึกอบรม 
๑.๔.๔ ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

 
๑.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฝกึอบรมการใช้งานและบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน: ส านักพัฒนาบุคลากร 

 
๑.๖ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

จัดท าแผนการฝึกอบรม                         
ด าเนินการฝึกอบรม                         
ติดตามและประเมินผล
การฝกึอบรม 
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๑.๗ งบประมาณด าเนินการ 
งบประมาณด าเนินการแผนการปี ๒๕๖๐ มีมูลค่า ๒,๐๑๔,๐๐๐ บาท 
งบประมาณด าเนินการแผนการปี ๒๕๖๑ มีมูลค่า ๑,๕๕๑,๐๐๐ บาท 
งบประมาณด าเนินการแผนการปี ๒๕๖๒ มีมูลค่า ๑๖๘,๐๐๐ บาท 
งบประมาณด าเนินการแผนการปี ๒๕๖๓ มีมูลค่า ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณด าเนินการแผนการปี ๒๕๖๔ มีมูลค่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท 

 
ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) หลักสูตรการอบรม     
การบริหารจัดการโครงการส าหรบั
ผู้บริหาร (IT Project 
Management) 

๑ กลุ่ม ๒ ท่าน ๑๔๗,๐๐๐ ๑๔๗,๐๐๐  

Strategic IT Governance, 
Information Security and 
Cybersecurity Management for 
Executives 

๑ กลุ่ม ๒ ท่าน ๕๕๘,๐๐๐ ๕๕๘,๐๐๐  

เทคนิคการแก้ไขปญัหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง 

๒ กลุ่ม กลุม่ละ 
๑๑ ท่าน 

๒๗๕,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  

การบริหารจัดการระบบเครอืข่าย ๒ กลุ่ม กลุม่ละ 
๑๑ ท่าน 

๒๗๕,๐๐๐ ๕๕๐,๐๐๐  

การบริหารจัดการระบบฐานข้อมลู ๑ กลุ่ม ๑๑ 
ท่าน 

๔๔,๐๐๐ ๔๔,๐๐๐  

การบริหารจัดการระบบ
คอมพิวเตอร ์

๑ กลุ่ม ๑๑ 
ท่าน 

๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๖ กลุ่ม กลุม่ละ 
๕๐ ท่าน 

๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

ราคารวม ๒,๐๑๔,๐๐๐  
 
  



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

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                              หน้า ๖-๑๑๐ 

ตาราง ๒ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๒) หลักสูตรการอบรม     
หลักสูตรนวัตกรรมใหม่เชิงกลยุทธ์ในการ
บรหิารธุรกิจ 

๓ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๑๘ ท่าน 

๓๒๔,๐๐๐ ๙๗๒,๐๐๐  

Change Management ๓ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๑๘ ท่าน 

๑๔๔,๐๐๐ ๔๓๒,๐๐๐  

IT Project Outsourcing ๑ กลุ่ม 
๔ ท่าน 

 

๒๗,๐๐๐ ๒๗,๐๐๐  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๖ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๕๐ ท่าน 

๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

ราคารวม ๑,๕๕๑,๐๐๐  
 
ตาราง ๓ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) หลักสูตรการอบรม     
Introduction to ISO/IEC 27001 
Information Security Management 
Systems 

๒ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๒๐ ท่าน 

๒๔,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐  

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๖ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๕๐ ท่าน 

๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

ราคารวม ๑๖๘,๐๐๐  
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ตาราง ๔ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) หลักสูตรการอบรม     
ITIL 2011  ๒ กลุ่ม 

กลุ่มละ 
๒๐ ท่าน 

๕๕๐,๐๐๐ ๑,๑๐๐,๐๐๐ 
 

 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๖ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๕๐ ท่าน 

๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

ราคารวม ๑,๒๒๐,๐
๐๐ 

 

 
ตาราง ๕ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) หลักสูตรการอบรม     
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์(Computer 
Related Crime Act. B.E. 2550) 

๖ กลุ่ม 
กลุ่มละ 
๕๐ ท่าน 

๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐  

ราคารวม ๑๒๐,๐๐๐  
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
 

๑.๘ ตัวช้ีวัด 
๑.๘.๑ ร้อยละ ๕๐ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและเจา้หน้าที่ขององค์การเข้ารบัการฝึกอบรม 
๑.๘.๒ ร้อยละ ๕๐ ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การที่เข้ารับการ

ฝึกอบรมผ่านการประเมิน 
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๒. โครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒.๑ หลักการและเหตุผล 

การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์การอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิง
แข่งขันได้สูงสุด 

จากประโยชน์ดังกล่าว องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
การจัดการองค์ความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาบุคลากรและสร้างความเข้มแข็งแก่องค์การระยะยาว 
ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์การที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ขสมก. 
จึงได้ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพข้ึน ทั้งนี้เพื่อให้มี
การศึกษา วิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและก าหนดแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนและสามารถท าให้
ส าเร็จได้จริง โดยโครงการนี้จะให้ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานแรกในการน าเข้าองค์ความรู้ต่าง ๆ 
เข้าสู่ระบบ 

๒.๒ วัตถุประสงค์โครงการ 
๒.๒.๑ เพื่อจัดท ามาตรฐานการจัดเกบ็/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ ภายในองค์การ 
๒.๒.๒ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรู้จากการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การ เพื่อให้

บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ได้ 
๒.๒.๓ ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาเรียนรู้ การแบ่งปันและการเรียนรู้รว่มกันของบุคลากร

และช่วยให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
๒.๒.๔ เพื่อใหก้ารจัดการองค์ความรู้ภายในองค์การเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผล 
๒.๒.๕ เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเพือ่สนบัสนุนองค์ความรู้ (Knowledge 

Management: KM) 
๒.๒.๖ เพื่อออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาระบบที่
ก าหนดโดยสามารถน าไปพฒันาได้ทันท ี

๒.๓ ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 
๒.๓.๑ เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ของ ขสมก. ที่ได้

จากการปฏิบัติงานและประสบการณ์ของบุคลากร ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน 
ถูกต้องและเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถน าความรู้จากระบบไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ
และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๓.๓ มี แนวทาง ในการพัฒนาระบบ เพื่ อสนับสนุนอง ค์ความรู้  ( Knowledge 
Management: KM) ที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์การที่
ชัดเจน 
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๒.๓.๔ มีผลการออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge Management: 
KM) ที่สามารถน าไปพฒันาได้ทันท ี

๒.๔ ขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีการ

ด าเนินงานอย่างน้อย ดังนี้ 
๒.๔.๑ ศึกษา วิเคราะห์เพื่อก าหนดและจัดกลุม่องค์ความรูท้ี่เหมาะสมกบับุคลากรของ  

ขสมก. 
๒.๔.๒ จัดตั้งคณะกรรมการในการท า  Knowledge Management ซึ่งประกอบด้วย

ตัวแทนจากทุกส านัก เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในด้านองค์ความรู้ โดยมี 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้น าในการด าเนินการ 

๒.๔.๓ ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ 
๒.๔.๔ จัดสัมมนาน าเสนอมาตรฐานการจัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ที่ได้จัดท า  

เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและปรับปรุงเป็นล าดับถัดไป 
๒.๔.๕ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดหมวดหมู่ให้อยู่ตาม

มาตรฐานที่ก าหนด 
๒.๔.๖ ออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 

ส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานและตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร  
ขสมก. ประกอบด้วยระบบย่อยส าหรับการจัดการความรู้ดังต่อไปนี ้
๒.๔.๖.๑ ส่วนคลังความรู้ (Knowledge Repository) 
๒.๔.๖.๒ ส่วนแผนที่ผู้เช่ียวชาญ (Knowledge Expert Map) 
๒.๔.๖.๓ ส่วนการเข้าถึงความรู้ (Knowledge Portal) 
๒.๔.๖.๔ ส่วนถามตอบปัญหาต่าง ๆ (FAQs) 
๒.๔.๖.๕ ส่วนชุมชนส าหรับการแลกเปลีย่นความรู้ (Knowledge Community) 
๒.๔.๖.๖ ส่วนสรุปและประเมินผลการใช้งานระบบการจัดการความรู้  

(Reporting) 
๒.๔.๖.๗ รูปแบบและการบริหารจัดการระบบจัดการความรู้ 

- ความต้องการทั่วไปของระบบสารสนเทศ 
- ระบบการสร้างและน าเข้าข้อมูลความรู้ 
- ระบบการค้นหาข้อมูล 
- ระบบการรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงฐานความรู้ 

๒.๔.๗ น าเข้าและติดตั้งระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พร้อม
ทดสอบ โดยอาจน าระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมมาประยุกต์ใช้
เป็นระบบองค์ความรู้ 

๒.๔.๘ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการในการท า  Knowledge 
Management ของส านักงานฯ เพื่อให้ทราบถึงความส าคัญและแนวทางในการ
จัดเก็บ/จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ต่าง ๆ 

๒.๔.๙ จัดการฝึกอบรมการใช้งานระบบ เพื่อน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้งาน รวมถึงการน า
องค์ความรู้เข้าสู่ระบบ 

๒.๔.๑๐ บุคลากรของ ขสมก. น าเข้าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
หน่วยงานหลัก: ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานสนับสนุน: ทุกหน่วยงาน 

 
๒.๖ แผนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

เดือน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนด
และจัดกลุ่มองค์ความรู้ที่
เหมาะสมกับบุคลากร 

                        

ก าหนดมาตรฐานการจัดเก็บ                         
วิเคราะห์ความต้องการและ
ปรับปรุงมาตรฐานการจัดเก็บ 

                        

รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน 

                        

ออกแบบและก าหนดแนวทาง
พัฒนา 

                        

น าเข้าและติดตั้งระบบองค์
ความรู้ 

                        

ทดสอบการใช้งานระบบองค์
ความรู้ 

                        

ฝึกอบรมและสัมมนา                         
 
๒.๗ งบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณด าเนินการแผนการมีมูลค่า ๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท 
 

ตาราง ๑ รายละเอียดงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนาระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายการ จ านวน 
(เดือน/
ชุด) 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

ราคารวม (บาท) อ้างอิง 

๑) ค่าพัฒนาระบบองค์ความรู ้ ๑ ๑,๘๐๐,๐๐๐ ๑,๘๐๐,๐๐๐  
๒) การฝกึอบรมและการสมัมนาต่าง ๆ ๔ ๑๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐  
๓) ค่าบริหารโครงการ ๑ ๒๗๐,๐๐๐ ๒๗๐,๐๐๐  

ราคารวม ๒,๑๑๐,๐๐๐ 
หมายเหต ุ ราคาข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗% 
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๒.๘ ตัวช้ีวัด 
๒.๘.๑ ตัวช้ีวัด: ร้อยละ ๗๐ ของบุคลากร ขสมก. มีความพึงพอใจในระบบองค์ความรู้ของ 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
๒.๘.๒ มีระบบองค์ความรู้ของ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ใช้ในองค์การ 
๒.๘.๓ บุคลากรขององค์การสามารถน าความรู้จากระบบไปใช้ในการวางแผน การ

ตัดสินใจและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง สรุปงบประมาณในการพัฒนาระบบไอซีทีตามแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีทีเพ่ือขับเคลื่อน ขสมก. 
มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ ปีงบประมาณ งบประมาณรวม 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ ๙๒,๑๕๗,๐๐๐ ๕๙,๒๓๙,๐๐๐ ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ ๒๙๑,๗๙๖,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๑๔๒,๒๐๙,๐๐๐      ๕๙,๑๒๘,๑๕๙        ๒๔,๔๓๗,๕๕๐        ๒,๔๙๘,๔๕๐          ๔,๘๘๑,๓๔๐          ๒๓๓,๑๕๔,๔๙๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ - - - ๕,๕๐๐,๐๐๐          ๕๓,๕๐๖,๐๐๐        ๕๙,๐๐๖,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ -  -  ๔,๕๐๐,๐๐๐          ๔,๕๐๐,๐๐๐                  ๕,๕๐๐,๐๐๐                   ๑๔,๕๐๐,๐๐๐       
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ๒,๐๑๔,๐๐๐          ๓,๕๕๑,๐๐๐          ๒,๒๗๘,๐๐๐          ๑,๒๒๐,๐๐๐          ๑๒๐,๐๐๐             ๙,๑๘๓,๐๐๐ 
 ๑๙๑,๐๒๓,๐๐๐ ๑๕๔,๘๓๖,๑๕๙ ๙๐,๔๕๔,๕๕๐ ๖๐,๕๑๘,๔๕๐ ๑๑๐,๘๐๗,๓๔๐ ๖๐๗,๖๓๙,๔๙๙ 
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ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิ รูปธุ รกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 
เพ่ือขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 
 

ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ประกอบด้วยข้อเสนอแนะการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ข้อเสนอแนะ
การจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital Management Organization) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Human Resource Development) และแนวทางการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digita Outsourcing)  ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ
บริการด้านด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digita Service Management) และข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ( Information Security Management) ซึ่งเป็นการน ามาตรฐานในระดับ
สากลมาประยุกต์ใช้กับ ขสมก. เพื่อให้การบริหารจัดการ Digita  (Digita Management) มีระบบ ระเบียบ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนและสามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปธุรกิจของ ขสมก. ได้เป็นอย่างดี 
 
๗.๑ ข้อเสนอแนะการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) และ 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
การด าเนินการเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าให้การบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management) เป็นไปเพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 
ของ ขสมก.  ดังนั้น กรอบในการให้ข้อเสนอแนะจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเกิดข้ึน
เมื่อมีการน าแผนการปฏิรูปธุรกิจไปใช้งานจริง โดยมีหน่วยงานด้านการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น
ผู้ด าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลง และ มีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการด้านการบริหาร
เทคโนโลยีดิจิทัล ด าเนินการบริหารความเสี่ยง  

ดังนั้น ในการเริ่มการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ทาง ขสมก. ต้องก าหนดคณะกรรมการเพื่อการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง และหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจใช้หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้วได้ แต่ควรมีการ
อบรม เพื่อให้เข้าใจ การบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีมาตรฐานที่น ามาใช้ได้ 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  

บทที่ ๗ 
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 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในการด าเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยง 
สามารถอธิบายให้เห็นความเกี่ยวข้องไดด้ังรูป 

 

 
ภาพ ๗.๑-๑ การจัดการการเปลี่ยนแปลง ท างานควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยง งานบริหาร เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
 
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาปฎิรูปธุรกิจ ต้องค านึงถึง กระบวนการ

จัดการการเปลี่ยนแปลง และ การบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน เนื่องจากการปฏิรูปธุรกิจเหมือนการเริ่มตน้สิง่
ใหม่ที่แตกต่างจากระบบงานเดิม ความเข้าใจเรื่องความพร้อมในด้านบุคลากร กระบวนการและเทคโนโลยี  
จึงต้องมีการบริหารควบคู่กันไป และต้องมีการก าหนดคณะกรรมการ เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงและ 
การบริหารความเสี่ยง โดยมีแนวทางในการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปปฏิบัติภายใต้ กรอบการ
ด าเนินงานด้านกลยุทธ์ และการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล เป็น ๓ ช่วง คือ  

 
 กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ก่อนการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งาน 
 กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง ระหว่างการบริหารระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
โดยในระหว่างการด าเนินการตามช่วงเวลา ต่าง ๆ ต้องมีการประเมินความเสี่ยง ในสอ งช่วง คือ 

ระหว่างการเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไปบริหารจัดการ  
 
๗.๑.๑ การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) เป็นกระบวนการและวิธีการใน 
การพัฒนาองค์การ โดยพื้นฐานเดิมมาจากหลักการบริหารและการจัดการทั่วไปเช่น การวางแผน (Planning) 
การจัดการระบบ (Organizing ) การช้ีน า (Leading ) การควบคุม (Controlling) และ การสร้างแรงจูงใจ 
(Motivating) หลักการบริหารและการจัดการทั่วไปดังกล่าวไม่เพียงพอต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ต่อมาภายหลังนักพัฒนาองค์กรหลายท่านได้ผลึกทฤษฎีการจัดการเปลี่ยนแปลงองค์การข้ึนมาเพื่อใช้ส าหรับ
การบริหารและจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะซึ่งเป้าหมายคือขับเคลื่อน สร้างบรรยากาศ สร้างระบบ 
ข้ึนใหม่ เพื่อเอื้อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตามเจตจ านง
ขององค์การ (Drucker, ๒๐๑๐)  
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การจัดการการเปลี่ยนแปลง ถือว่าเป็น กลยุทธ์ เครื่องมือ และกระบวนการ ที่ ช่วยให้ผู้น า 
ผู้บริหาร และพนักงานรับรู้ถึงความจ าเป็นและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนช่วยเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังจะเกิดข้ึน (Anderson, ๒๐๑๐) ท าให้องค์การสามารถข้ามผ่านอุปสรรคและ
ความสับสนที่อาจจะมีผลกระทบต่อความส าเร็จโดยรวมทั้งก่อน ระหว่างและภายหลังการเปลี่ยนแปลง  

ส าหรับแบบจ าลองการจัดการการเปลี่ยนแปลง มีการใช้งานหลักอยู่  ๓ แบบ คือ 
แบบจ าลองของ เคิร์ท เลวิน (๑๙๕๑) ซึ่งเป็นแบบจ าลองแรก ส าหรับการเปลี่ยนองค์กร เพื่อลดการต่อต้าน
ของพนักงาน และน าพนักงานไปสู่การช้ีน าที่เกิดความสบายใจ โดยเลวิน ก าหนดข้ันตอนการเปลี่ยนแปลงเป็น 
๓ ข้ัน คือ  Freezing, Transition และ Refreezing.  

 

 
 

ภาพ ๗.๑-๒ ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิท 
 

ขั้นแรกหรือ Freezing จะน าเสนอสิ่งท้าทายและความจ าเป็นเพื่อให้พนักงานตระหนักรู้ 
ถึงความส าคัญ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งให้พนักงานเห็นถึงความส าคัญและรับรู้ถึงความเร่งด่วน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถปฏิเสธได้  เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางในการน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร 

ขั้นท่ีสอง หรือ Transition ร่วมกันตกลงที่จะพัฒนาแนวทางใหม่ ซึ่งรวมถึง พฤติกรรมใหม่  
ค่านิยมใหม่ ทัศนคติใหม่ ที่สอดคล้องกับสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง  
ที่เห็นผลชัดเจน 

ขั้นสุดท้าย หรือ Refreezing ท าให้พฤติกรรมใหม่ ค่านิยมใหม่ ทัศนคติใหม่ กลายเป็น 
วัฒนธรรม แนวทางการปฏิบัติขององค์กรอย่างต่อเนื่อง อันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลของ ลิปปิทท์ หรือ Lippitt’s Change Theory (๑๙๕๘) เป็นการ

เพิ่มเติมขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของ เคิร์ท เลวิท จาก ๓ ข้ันตอน เป็น ๗ ข้ันตอน ซึ่งเน้นในเรื่องการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงโดย Change Agent โดยแบ่งเป็น  

๑. การวินิจฉัยปัญหา 
๒. การประเมินแรงจูงใจ และความสามารถในการเปลี่ยน 
๓. การประเมินทรัพยากร และแรงจูงใจของ Change Agent 
๔. การก าหนดวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลง 
๕. ก าหนดบทบาทของ Change Agents  
๖. ท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนต่อเนื่องผ่านการสื่อสารและข้อมูลป้อนกลับ 
๗. ค่อย ๆ ลดน้ าหนักการสนับสนุนส่งเสริม โดย Change Agent 
 

แบบจ าลองที่สาม คือแบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงของ จอห์น คอตเตอร์ (John Kotter) โดยก าหนดเป็น 
๘ ข้ันตอน ดังนี้ 

Freezing Transition refreezing 
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๑. สร้าง การรับรู้ถึงความเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อความ บอกต่อ ในลักษณะที่ว่า 
“เราต้องการการเปลี่ยนแปลง” อย่างต่อเนื่อง 

๒. ก าหนดทีมน าโดยรวบรวมกลุ่มคนที่พร้อมและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดพลังให้
เห็นการเปลี่ยนแปลง 

๓. ก าหนดวิสัยทัศน์ที่สั้น กระชับ ง่ายต่อการจดจ า และก าหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง 
๔. ท าการสื่อสารวิสัยทัศน์ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ มีการยอมรับที่จะ

เปลี่ยนแปลง (buy-in) 
๕. มอบอ านาจให้แต่ละหน่วยงานสามารถลดข้ออุปสรรค ที่มีเพื่อท าให้วิสัยทัศน์เกิดข้ึนจริงได้ 
๖. ก าหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจริง  

ในระยะเวลาอันสั้น อาจเป็นแค่บางหน่วยงานที่พร้อมเปลี่ยนแปลงก่อน จากนั้นจึงน าความส าเร็จ
ไปสู่การสื่อสาร เพื่อขยายผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  

๗. พยายามรักษาน้ าหนัก และท าให้เกิดความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในแผนกต่าง ๆ 
เพื่อท าให้เกิดพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

๘. ท าให้การเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึน น าไปสู่การพัฒนาวัฒนธรรองค์กร อันท าให้เกิดการเปลีย่นแปลง 
ที่ถาวรและยั่งยืน  

ส าหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปฏิรูปองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขสมก. ควรด าเนินการ
ด้วยการน ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของ ลิปปิท และของ จอห์น คอตเตอร์ มาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้นับว่าได้เริ่มมีการรับรู้โดยทั่วองค์กรแล้ว โดยมีแนวทางใน
การจัดการการเปลี่ยนแปลงดังนี ้

๑) เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลง  
๑.๑) ศึกษาบริบทของหน่วยงาน ที่ต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน 
๑.๒) ศึกษาโครงสร้างการท างาน  
๑.๓) ระดับความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๔) ศึกษาระดับความสามารถของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๕) วิเคราะห์หาระดับความต่างระหว่างสิ่งที่เกิดข้ึน และสิ่งที่ต้องการเห็นในการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๖) ก าหนดสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ในด้านระดับความรู้ ความเข้าใจ แรงจูงใจ และบุคคล

ที่สามารถเป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้ในหน่วยงาน 
๑.๗) วิเคราะห์โครงสร้างการท างานและบุคลากรที่สนับสนุน วางเฉย และไม่อยากใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๘) วิเคราะห์หาปัจจัยต้าน และปัจจัยสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง   
๑.๙) น าเสนอแนวทางการด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่อคณะกรรมการจัดการการ

เปลี่ยนแปลง 
๑.๑๐) น าแนวทางไปด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

๒) ก าหนดสิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง  กรอบของสิ่งที่ต้องด าเนินการจะน าแนวทาง 
การเปลี่ยนแปลง ของ ลิพพิคค์ มาใช้เป็นส่วนใหญ่ 
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๒.๑) สร้างการรับรู้ว่าท าไมต้องเปลี่ยน และต้องเปลี่ยนอย่างเร่งด่วน 
๒.๒) น าผลการวิเคราะห์ด้านบุคลากรมาก าหนดกลุ่มคน เพื่อสร้างทีมการเปลี่ยนแปลง  

ในหน่วยงาน 
๒.๓) ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงในระดับหน่วยงาน 
๒.๔) จัดท าแผนสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนสามารถติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงได้ 
๒.๕) ก าหนดแผนการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจในงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๒.๖) ก าหนดให้ทีมเปลี่ยนแปลงสามารถเสนอสิง่ที่ต้องปรับปรุง เพื่อท าให้การเปลี่ยนแปลงเกดิ

ได้อย่างรวดเร็ว 
๒.๗) จัดท าตัวช้ีวัดรวมของหน่วยงาน ที่แสดงผลให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขอาจเป็น

บนเว็บไซด์ที่ทุกคนในทีมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
๒.๘) จัดการแข่งขันเพื่อก าหนดความส าเร็จของหน่วยงาน  
๒.๙) หน่วยงานที่ได้รับความส าเร็จก่อนตามตัวช้ีวัด จะมีการจัดกิจกรรม เผยแพร่ มอบรางวัล  
๒.๑๐) สร้างการรับรู้และเพิ่มหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑๑) สร้างแรงผลักไปสู่ความส าเร็จโดยรวมไปที่ตัวช้ีวัดด้านผลสัมฤทธ์ิ ของ ขสมก. 
๒.๑๒) ทบทวนแนวทางการเปลี่ยนแปลง 
๒.๑๓) ระหว่างท ากิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง ต้องด าเนินการเก็บข้อมูลทั้งโดยทีมเปลี่ยนแปลง 

และผู้บริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของ ขสมก. 
๒.๑๔) ท าการวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลง หากมีความส าเร็จในหน่วยงานย่อยใดให้ท าการ

สรุปผลส าเร็จ อันน าไปสู่การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และช่ืนชม  
๒.๑๕) ท าการตรวจสอบกิจกรรม และผลที่ได้จากกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง  

 
๗.๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

สิ่งที่ต้องมีการด าเนินการส่วนหนึ่ง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบลื่น คือ   
การประเมินสิ่งที่อาจเกิดข้ึน และท าให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management) 
เพื่อมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของ ขสมก.  ตามที่ ขสมก. ได้ก าหนดไว้ เป้าหมาย
ของการบริหารความเสี่ยง คือ การลดโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และสร้างความส าเร็จต่อเป้าหมายของการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ในทางปฏิบัติการก าหนดความเสี่ยง มักด าเนินการโดยการระดมสมอง หรือใช้
การวิเคราะห์เหตุการณ์ วิเคราะห์ผลกระทบ เป็นต้น 
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ประเมินความเสี่ยง

การปรับลดความเสี่ยง  
 

ภาพ ๗.๑-๓ กรอบ นการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO31000:2009 
 
ในการบริหารความเสี่ยงทั้งระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ และ

การบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management)  สามารถน ามาตรฐานมาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารความเสี่ยง โดยมีการใช้มาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (ISO 31000:2009) มาเป็นแนวทางในการ
บริหาร  และมีการด าเนินการใน ๔ ข้ันตอนหลัก 

๑) ก าหนดบริบท โดยการจัดท ากรอบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะพิจารณาถึง  
๑.๑) การจัดต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง โดยควรมี

แนวทางการบริหารความสี่ยง ที่สอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยงของ 
ขสมก. เพื่อให้มีความสอดคล้องกับรายงานความเสี่ยงในระดับองค์กร 
(Enterprise Risk Management) 

๑.๒) การก าหนดหน่วยงานภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเข้าใจในความต้องการและประเด็นที่ต้อง
พิจารณาส าหรับการสร้างความส าเร็จของแผนงาน/โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการด าเนินการ 

๑.๓) เข้าใจในบริบทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ โดยตรงกบั
การเปลี่ยนแปลงในกระบวน การท างานและการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้งาน โดยพิจารณา การก าหนดระดับค่าโอกาสที่ เกิด
เหตุการณ์ที่น าไปสู่ความเสี่ยงตลอดจนผลกระทบ  

๑.๔) การก าหนดค่าระดับของโอกาสที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดความเสี่ยง 
๑.๕) การก าหนดค่าระดับของผลกระทบในด้านต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ

ไม่ใช่ตัวเงิน 
๑.๖) การก าหนดค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้  

โดยควรมีการพิจารณาประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง โดยก าหนดเหตุการณ์ที่
น าไปสู่ความเสี่ยง ระหว่างการเปลีย่นแปงระบบเทคโนโลยีดิจิทลั และ เมื่อมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจทิลั 
เพื่อให้สร้างผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อช่ือเสียงของ ขสมก.  
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๒) ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
โดยพิจารณาถึงข้ันตอนในการด าเนินการโครงการ ซึ่งจะมีการก าหนดเหตุการณ์ที่

อาจน าไปสู่ความเสี่ยงในรูปแบบตาราง เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งมีการก าหนดระดับโอกาสเกิดของ
เหตุการณ์เสี่ยง โดยพิจารณาร่วมกับระดับของผลกระทบ (ดูตารางระดับผลกระทบ) ซึ่งตารางทั้งสองนี้
คณะกรรมการความเสี่ยงต้องพิจารณาและก าหนด ก่อนท าการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงต่อไป 

คณะกรรมการประเมินความเสี่ยง ประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ผลกระทบ
ร่วมกัน จากนั้นจึงน าเสนอ ผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารโครงการต่อไป 

ทุกครั้งที่มีการน าระบบสารสนเทศ ไปใช้ในหน่วยงานใด จะต้องมีการประเมินความ
เสี่ยง ในการน าระบบดังกล่าวไปปรับใช้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงาน มีสภาพแวดล้อม ภายใน และภายนอก 
แตกต่างกันไป และ การประเมินความเสี่ยงจ าเป็นต้องมีคณะท างาน ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการร่วมกับบุคลากรที่มีความเข้าใจในการท างานของแต่ละหน่วยงาน โดยใช้แนวทางการ
ระดับสมอง  โดยใช้กรอบการประเมินระดับค่า โอกาสที่ เกิดเหตุการณ์อันน าไปสู่ความเสี่ยง กับระดับ
ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

ตารางด้านล่างนี้ เป็นการแสดงตัวอย่าง ของระดับค่า-ของโอกาสเกิดเหตุการณ์เสี่ยง 
หรือปัจจัยเสีย่ง โดยพิจารณาจากโครงการด้านสารสนเทศที่มีการปรับกระบวนการท างานทางธุรกิจ (Business 
Process Management)  เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในแต่ละครั้งที่มีการเปลี่ยนระบบการท างานเดิม 
ไปสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่  

 
ตาราง ๗.๑-๑ แสดงระดับค่าและโอกาสท่ีเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความเสี่ยงเกิดข ้น 

ระดับค่า โอกาสเกิด จ านวนท่ีเกิด ค าอธิบาย 
๕ บ่อยมาก ๓-๕ ครั้งต่อสัปดาห ์ มีความเป็นไปได้ทีจ่ะเกิดเหตุการณ์นีบ้่อยมาก 
๔ สูง ๑-๒ ครั้งต่อสัปดาห ์ เกิดได้ทุกโครงการ 
๓ ปานกลาง ๑ ครั้งต่อ ๓ สัปดาห ์ เกิดในบางโครงการ 
๒ น้อย ๑ ครั้งต่อ ๒ เดือน เกิดได้บ้างแต่ไมบ่่อย 
๑ น้อยมาก ๑ ครั้งต่อ ป ี เกิดได้น้อยมาก 

 
 

ตาราง ๗.๑-๒ เป็นการแสดงตารางค่าระดับผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อ
น าไป วิเคราะห์ความเสี่ยง อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งประเภทของ ผลกระทบออกเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ผลกระทบ 
ด้านการเงิน ช่ือเสียง การด าเนินการด้านระบบการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล Management) 
รวมทั้งความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิต และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
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ตาราง ๗.๑-๒ แสดงระดับผลกระทบและค่าของผลกระทบ 

ค่า ผลกระทบ ด้านการเงิน ชื่อเสียง 
การ

ด าเนินงาน 
โครงการ 

ชีวิต กฎหมาย 

๔ มากที่สุด สูญเสียงบ
โครงการ

มากกว่า ๑๐ 
เปอร์เซ็นต์ 

ช่ือเสียงเสียหาย 
ต่อองค์กร 

โครงการหยุด 
ไปมากกว่า ๓ 
ช่ัวโมง จน

ด าเนินการต่อ
ไม่ได้ 

เสียชีวิต ศาลรับฟ้อง
และ 

ด าเนินคดี 
ทางแพ่ง 
และทาง
อาญา 

๔ มาก สูญเสียงบ
โครงการมาก 
(๕% - ๑๐%)  

สูญเสีย ช่ือเสียง 
ขององค์กร 

การด าเนินการ
หยุดไป ๓ 

ช่ัวโมง 

บาดเจบ็
สาหสั ถึง

พิการ 

ศาลรับฟ้อง 
ถูกด าเนินคดี 

ทางแพ่ง 
๓ ปานกลาง สูญเสียงบ

โครงการ 
(๓% - ๕%) 

สูญเสีย ช่ือเสียง 
ขององค์กร 

การด าเนิงาน 
หยุดไป ๑ 

ช่ัวโมง 

บาดเจบ็จน
ต้องหยุด

ปฏิบัติงาน 

มีการแจง้
ความ เพื่อ
ลงบันทึก
ประจ าวัน

ของ
เจ้าหน้าที่ 
ต ารวจ 

๒ น้อย สูญเสียงบ
โครงการ  

(๑% - ๒%) 

สูญเสียช่ือเสียง 
ขององค์กร 

การด าเนินงาน 
หยุดไป ๓๐ 

นาที 

บาดเจบ็
เล็กนอ้ย 

มีการ
ร้องเรียน 
ตามข้อ

กฎหมาย แต่
ไม่มีการแจ้ง

ความ 
๑ น้อยมาก ไม่สูญเสียงบ ไม่กระทบกบั 

ช่ือเสียง 
การด าเนินงาน 
หยุดชะงักไป 

๕ นาที หรือไม่
หยุดเลย 

ไม่บาดเจบ็  มีการ
ร้องเรียน

เล็กนอ้ยด้าน
กฎหมาย  

 
ตารางแสดงค่าระดับความเสี่ยง อันน ามาจากการวิเคราะห์ โอกาสที่เกิด ปัจจัยเสี่ยง ร่วมกับ

ผลกระทบหากปัจจัยเสี่ยงเกิดข้ึน 
 



บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยดีิจิทัล Management)  
เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๗-๙ 

 
 

ภาพ ๗.๑-๔ ตารางค่าความเสี่ยง (Risk metrix) 
 
การประเมินความเสี่ยงต้องก าหนดค่าของโอกาสที่เหตุการณ์ อันก่อให้เกิดความเสี่ยงมา

ประเมินร่วมกับ ระดับค่าของผลกระทบจากเหตุการณ์ ออกมาเป็นค่าความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน จากนั้นจะก าหนด 
แผนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

จากตารางค่าความเสี่ยง จะพบว่ามีการแบ่งระดับค่าความเสี่ยง ดังนี้ 
 

ตาราง ๗.๑-๓ ความหมายของระดับความเสี่ยง 
ค่าท่ี จนถึงค่า ระดับความเสี่ยง แนวทาง 
๑ ๒ เสี่ยงนอ้ยมาก ยอมรบั 
๓ ๗ เสี่ยงเล็กน้อย ยอมรบั 
๘ ๑๒ เสี่ยง ต้องบริหารความเสี่ยง 

๑๓ ๒๕ เสี่ยงมาก ต้องบริหารความเสี่ยงทันท ี
 

ระดับที่ยอมรับได้ คือ ค่าความเสี่ยงที่น้อยกว่า ๘ แต่ ค่าความเสี่ยงตั้งแต่ ๘ จนถึง ๑๒ ถึอว่า 
ต้องท าการบริหารความเสี่ยง โดยมีทางเลือก ๔ ทาง 

๑) การก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยท า
การพิจารณาความเสี่ยง ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับไม่ได้โดยดูจากค่าความเสี่ยงที่ยอมรบั 
ได้เป็นเกณฑ์ (Risk Acceptance) จากนั้นจึงก าหนดทางเลือก ดังนี้ 
๑.๑) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Avoidance) โดยการพิจารณาเลิกด าเนินการ

เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อมิให้เกิดโอกาสเสี่ยงขึ้น 
๑.๒) การโอนความเสี่ยง (Transfer) ไปยังบุคคลที่สาม หรือ หน่วยงานภายนอก 

หรือ การท าประกันความเสี่ยง 
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๑.๓) การยอมรับความเสี่ยง (Acceptance) โดยเมื่อเกิดความเสี่ยง ข้ึน  
จึงด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกลา่ว อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานอาจก าหนด 
คณะท างานเพื่อแก้ปัญหา จากความเสี่ยงที่มีการยอมรับไว้แล้ว 

๑.๔) การจัดการความเสี่ยง โดยการจัดกิจกรรม โครงการ เพื่อลดโอกาสใน 
การเกิดเหตุการณ์ที่น าไปสู่ความเสี่ยง ลงในระดับที่ยอมรับได้ 

 
                      

                       
         

                 
                    

                   

              

                 
       

                    

                   

                 

                     

           

                  
                       
               

 
ภาพ ๗.๑-๕  ขั้นตอน นการบริหารความเสี่ยง 

 
อย่างไรก็ตามในการบริหารความเสี่ยง ยังต้องมีการเฝ้าระวัง สิ่งที่จะน าไปสู่ เหตุการณ์ที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อท าการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนได้ 
๒) การตรวจสอบ เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึน จนส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง และ

การตรวจสอบในรอบเวลาที่ก าหนด เพื่อประเมินนผลการบริหารความเสี่ยง  
ให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าผลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ความเสีย่ง
ต่อไป  

เพื่อให้สามารถน าแผนการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในงานได้จริง ในแต่ละครั้งที่มีการน าระบบ 
การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลใน ขสมก. ไปใช้งาน จึงก าหนดรอบของเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เพื่อ
เป็นแนวทางดังนี้ 
ตาราง ๗.๑-๔ แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยเส่ียง 

ความเส่ียงด้าน 
วิเคราะห์ความ

เส่ียง 
บริหาร 

ความเส่ียง 
แนวทางการจัดการความ

เส่ียง 

กา
รเงิ

น 

กา
รด

 าเ
นิน

กา
ร 

ชีว
ิต 

กฎ
หม

าย
 

โอ
กา

สที่
เก

ิด 

ผล
กร

ะท
บ 

ค่า
คว

าม
เสี่

ยง
 

Ye
s 

No
 

ยอ
มร

ับ 

ลด
วา

มเ
สี่ย

ง 

โอ
นค

วา
มเ

สี่ย
ง 

หล
ีกเ

ลี่ย
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๑. การขาดความเข้าใจ
ในระบบ ✔ 

  
✔ 

๓ ๔ ๑๒ ✔   
✔ 

  

๒. เปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างการ  
เปลี่ยนแปลงระบบ 

   
✔ 

๓ ๓ ๙ ✔   
✔ 

  

๓. ห้องท างานไม่พร้อม  ✔   ๓ ๓ ๙ ✔   ✔   
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ปัจจัยเส่ียง 

ความเส่ียงด้าน 
วิเคราะห์ความ

เส่ียง 
บริหาร 

ความเส่ียง 
แนวทางการจัดการความ

เส่ียง 

กา
รเงิ
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๔. ระบบสื่อสารข้อมูล
ขัดข้อง 

 
✔ 

  ๔ ๓ ๑๒ ✔   
✔ 

  

๕. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์ส่งมอบไม่ทัน
การใช้งานระบบ 

 
✔ 

  ๒ ๒ ๔  ✔  
✔ 

  

๖. หน่วยงานไม่เข้าใจ 
ใน ระบบงานใหม่ 

  
✔ 

 ๓ ๔ ๑๒ ✔   
✔ 

  

๗. ระบบสารสนเทศ 
ของงานที่เก่ียวข้อง 
มีความล่าช้า 

 ✔ ✔  ๒ ๔ ๘ ✔   
 

✔  

๘. รายงานไม่
สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของ
บุคลากร ภายใน 
และภายนอก 

 ✔ ✔  ๓ ๓ ๙ ✔   

✔ 

  

 
ส าหรับความเสี่ยงที่ต้องท าการปรับลดความเสี่ยง หน่วยงานต้องก าหนดแนวทางใน 

การบริหารความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงลงจนอยู่ในระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งจะน าไปเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการวางแผนด้านการเตรียมการเปลี่ยนแปลง ดังเอกสารด้านล่าง 

 
ตาราง ๗.๑-๔ ตัวอย่างแนวทางการวางแผนด้านการเตรียมการบริหารความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง 
สาเหตุและที่มาของ

ปัจจัยเสี่ยง 
การลดความเสี่ยง 

โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม 
ผู้รบัผิดชอบ 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 
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๗.๒ ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก
ด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
๗.๒.๑ ข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Management 

Organization) 
๗.๒.๑.๑ การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

จากการศึกษา วิเคราะห์สถานภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ 
ขสมก. ในปัจจุบัน พบว่ายังคงช่องว่างในการบริหารจัดการด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลตามที่มีการวิเคราะหใ์น
รายงานเล่มร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังนั้นทางที่ปรึกษาจึงได้จัดท าข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการ
บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อเป็นองค์ประกอบในการมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ในระยะ ๕ ปี และมีการน าแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) มาประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะให้เป็นไปตามหลักสากล โดยมีการประยุกต์ใช้ 
COBIT5 (Control Objectives for Information and Related Technology) จากสมาคมไอซาก้า (ISACA) ซึ่ง
เป็นกรอบการด าเนินงานทางธุรกิจส าหรับการก ากับดูแลและการบริหารจัดการไอทีระดับองค์กร ให้สามารถ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดย COBIT5 มีหลักการด าเนนิงานส าคัญอยู่ ๕ หลักการ ดังภาพ ๗.๒-๑ 

 

 
 
ที่มา: COBIT5 by ISACA 

ภาพ ๗.๒-๑ หลักการส าคัญ นการก ากับดูแลและบริหารจัดการของ COBIT5 
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๑) หลักการท่ี ๑ ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กล่าวคือ การรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่จะได้รับขององค์กรและความเสี่ยง

และการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
๒) หลักการท่ี ๒ ครอบคลุมทั้งองค์กรอย่างครบวงจร 
 กล่าวคือ การน าการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการ

ก ากับดูแลองค์กร โดยครอบคลุมทุกหน้าที่การปฏิบัติงาน รวมไปถึงบุคลากรและ
สินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งด้านก ากับดูแล
และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

 

 
 

ภาพ ๗.๒-๒ วิธีปฏิบัติส าหรับการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ COBIT5 
 

๓) หลักการท่ี ๓ ประยุกต์ใช้กรอบการด าเนินงานที่บูรณาการเป็นหนึ่งเดียว 
กล่าวคือ การน ามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่ง COBIT5 ได้น าแต่ละแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ
ก ากับดูแลและบริหารจัดการ มาสอดคล้องกันเป็นภาพรวมภายใต้กรอบมาตรฐาน
เดียวกัน 

๔) หลักการท่ี ๔ เอื้อให้วิธีปฏิบัติอย่างองค์รวมอย่างสัมฤทธ์ิผล 
กล่าวคือ การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้น ควรประกอบไปด้วย ๗ ปัจจัย ดังนี้ 
๔.๑) หลักการ นโยบาย และกรอบการด าเนินงาน 
๔.๒) กระบวนการ 
๔.๓) โครงสร้างการจัดองค์กร 
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๔.๔) วัฒนธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม 
๔.๕) สารสนเทศ 
๔.๖) บริการ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบงาน 
๔.๗) บุคลากร ทักษะ และศักยภาพ 

๕) หลักการท่ี ๕ แบ่งแยกการก ากับดูแลออกจากการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ การระบุความแตกต่างระหว่างการก ากับดูแลและการบริหารจัดการ โดยทั้ง
สองหลักการนี้มีกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ต่างกันอย่างชัดเจน ตามภาพ ๗.๒-๓ 
 

 
 

ภาพ ๗.๒-๓ กระบวนการส าคัญ นการก ากับดูแลองค์กร 
 

๕.๑) การก ากับดูแล (Governance) กล่าวคือ การก าหนดเป้าหมายองค์กร โดยมี
การตกลงเห็นชอบร่วมกันในเรื่องของการก าหนดทิศทาง การตัดสินใจ และ
จัดล าดับความส าคัญของการด าเนินงาน  รวมไปถึงการเฝ้าติดตามผลการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติงานจริงเมื่อเปรียบเทียบกับทิศทางที่ได้มีการ
ตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
โดยรวมภายใต้การช้ีน าของประธานกรรมการ 

๕.๒) การบริหารจัดการ (Management) กล่าวคือ การบริหารงานให้สอดคล้องกับ
ทิศทางที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล โดยผู้บริหารด าเนินการวางแผน 
ด าเนินงาน และเฝา้ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

จากหลักการด าเนินงานส าคัญทัง้ ๕ หลักการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้
งานร่วมกับการก ากับดูแลและการบรหิารจัดการด้านไอทีของ ขสมก. โดยปัจจุบันน้ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ร่วมกันกับการด าเนินธุรกิจขององค์กร การก ากับดูแลองค์กรนั้นจงึควรมีการตระหนกั
ถึงการก ากับดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมด้วย ซึ่งควรครอบคลุม ๗ ปจัจัย ตามหลักการที่ ๔ เพื่อให้การก ากับ
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ดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการก ากับดูแลและการบริหารงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นควรอยู่ภายใต้มาตรฐาน และข้อก าหนดเดียวกัน เพื่อท าให้มีทิศทางในการบริหารงาน
เป็นทิศทางเดียวกัน และสามารถด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงการมีคณะกรรมการบริหารงานการก ากับ
ดูแลภาพรวมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ไปตามความต้องการทางธุรกิจ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการมักเป็น
ผู้ช้ีน านโยบายและแนวทางภาพรวม ซึ่งปัจจุบัน ขสมก. มีการด าเนินงานในส่วนน้ี และมีผู้บริหารด าเนินงานให้
สอดคล้องตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย 

ทิศทางการบริหารงานในการขับเคลื่อนธุรกิจองค์กรในปัจจุบัน ไม่มองแยกคณะกรรมการ
บริหารงานทั่วไปและคณะกรรมการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลออกจากกันอย่างชัดเจนแล้ว แต่มีมุมมอง
การบริหารงานเป็นองค์รวมระดับองค์กร ซึ่งในปัจจุบันนี้ ขสมก. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล แต่ไม่มีการปฏิบัติร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงาน และผู้บริหารงานองค์กรอย่าง
สม่ าเสมอ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรเกิดจากการบริหารงานที่
แข็งแกร่ง มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคณะท างานทุกท่านภายใน
องค์กร ดังนั้นทาง ขสมก. ควรมีการให้ความส าคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการการก ากับดูแลและผู้บริหารใน
การบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจทิัล ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารธุรกิจขององค์กร รวมไป
ถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ COBIT5 ที่ได้กล่าวไปข้างต้น 

๗.๒.๑.๒ การจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข้อเสนอแนะด้านการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขส

มก. นั้น ได้น าหลักการมาจาก Best Practice of IT Organization design ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางในการ
พิจารณาออกแบบโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมกับองค์กร ซึ ่งในแต่ละองค์กรมีลักษณะการ
บริหารจัดการโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับลักษณะการบริหารของผู้บริหารระดับสูง ซึ่ง
ในล าดับขั้นต้น ขสมก. ควรมีความเข้าใจความสัมพันธ์และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลดังภาพ ๔.๒-๔ ซึ่งจะเห็นว่าพนักงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามภาพนั้น มีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที ่ความรับผิดชอบตามขอบเขตงานและต าแหน่งงานของตนตามที่ถูกก า หนดตาม
โครงสร้างองค์กร เพื่อให้บริการและส่งมอบงานที่เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ใช้งาน ( Customers ในที่นี้ 
หมายถึง พนักงานภายในองค์กรที่ไม่ใช่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) ดังนั้นการก าหนดการบริหารจัดการ
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม มีผลต่อหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลขององค์กร รวมไปถึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการและการส่งมอบงานให้กับผู้ใช้งานเช่นกัน  
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ภาพ ๗.๒-๔ รูปแบบความสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จากการศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. นั้น อยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร และมีรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารด ารงต าแหน่งผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง 
(Chief Information Officer: CIO) และมีผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้บริหารของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศท าหน้าที่แบ่งภาระงานของ
ผู้อ านวยการส านักฯ โดยมีกลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและกลุ่มงานปฏิบัติงาน
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มงานคอยดูแลในแต่ละกลุ่ม ท าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการบริหาร
จัดการโครงสร้างของด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันของ ขสมก. มีการบริหารจัดการแบบกระจายอ านาจ ซึ่ง
ผู้บริหารสารสนเทศระดับสงูคอยก ากับดูแล และมีผู้อ านวยการส านักฯ บริหารงาน โดยมีการแบ่งอ านาจหน้าที่
ตามล าดับต าแหน่งงาน ซึ่งการบริหารจัดการโครงสร้างแบบปัจจุบันนั้นอาจท าให้บางกลุ่มงานไม่ได้สิทธ์ิหรือ
อ านาจในการต่อรองหรือแสดงความคิดเห็นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือบางภารกิจหน้าที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเป็นกิจจะลักษณะ ท าให้เกิดช่องว่างในการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และไม่สามารถส่งมอบงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามข้อเสนอแนะการจัดเตรียมโครงสร้างการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ จึงมีแนวทางในการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ตามภาพ ๗.๒-๕ 
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ภาพ ๗.๒-๕ แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการโครงสร้าง เทคโนโลยีดิจิทัล ของ  
ขสมก. นั้น ควรมีความสอดคล้องกันกับการให้บริหารใหม่ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเกิดในอนาคต  
โดยตามภาพ ๔.๒-๕ ได้มีการเสนอแนะวิธีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็น ๒ ระยะ คือ (๑) ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างโดยอ้างอิงตามการบริการเดิมขององค์กร และ (๒) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างโดยอ้างอิงตามการบริการ
เดิมและบริการใหม่ที่จะเกิดข้ึนขององค์กร แต่ส าหรับ ขสมก. นั้นส านักเทคโนโลยีสารสนเทศเดิมไม่ได้มีขนาด
ใหญ่มากนัก จึงสามารถพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างระยะที่ ๒ ได้เลย ซึ่งจากการด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ของ ขสมก. ในขณะนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่า ขสมก. ก าลังมีการขยายตัวระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานประจ าวันภายในองค์กร รวมถึงการเพิ่มเติมระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ 
ส าหรับให้บริการประชาชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักมคีวามส าคัญ
และมีบทบาทเป็นอย่างมาก แต่จากโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเดิมยังไม่ครอบคลมุโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่จะเกิดข้ึนใหม่ในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะในการขยายโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลให้
ครอบคลุม ดังนี้ 

- กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
- กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 
จากข้อเสนอแนะการปรับเปลี่ยนและขยายโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ  

ขสมก. ควรมีการบริหารจัดการโครงสร้างตามลักษณะการบริหารจัดการโครงสร้างในลักษณะแบบสมดุล 
(Balanced Layout) ตามตัวอย่างภาพ ๗.๒-๖  
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ภาพ ๗.๒-๖ การบริหารจัดการโครงสร้าง นลัก ณะแบบสมดุล 
 
 

กล่าวคือ ๕ กลุ่มงานที่ได้กล่าวข้างต้น ควรมีระดับการด าเนินงานที่ถูกให้ความส าคัญ
เท่าเทียมกัน ซึ่งในแต่ละกลุ่มงานจะมีหน่วยงายย่อยตามเห็นสมควร ตามตัวอย่างภาพ ๔.๒-๗ 

 
 
 

ภาพ ๗.๒-๗ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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โดยข้อดีของการบริหารจัดการโครงสร้างในลักษณะนี้ คือ ทุกกลุ่มงานของ 
ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จะมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็นและอ านาจต่อรองที่เท่าเทียม และสามารถ
รายงานการปฏิบัติงานข้ึนตรงต่อผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศได้เลย และผู้อ านวยการส านักฯ 
สามารถบริหารจัดการภาพรวมได้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน  

ซึ่งจากตัวอย่างโครงสร้างตามภาพ ๗.๒-๗ จะเห็นได้ว่ามีข้อเสนอแนะในการเพิ่มงาน
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
รับผิดชอบงานหลักในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามารองรับการขยายตัว
ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ ขสมก. ในอนาคต รวมไปถึงบทบาทหน้าที่ที่เปลี่ยนไปภายใต้กลุ่มงานพัฒนา
ระบบสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซึ่งจะเน้นไปที่บทบาทหน้าที่ที่สนับสนุน
งานแต่ละด้าน โดยควรมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านก ากับดูแล อาทิ งานสนับสนุนฐานข้อมูล มีหน้าที่สนับสนุน
ข้อมูลด้านระบบฐานข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นในกรณีที่ ขสมก. มีความต้องการจัดซื้อจัดหาระบบ
ฐานข้อมูลใหม่ และเป็นผู้ประสานงานร่วมกับบริษัทเอกชนภายนอก (Outsource) ในด้านระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น เช่นเดียวกันกับงานสนับสนุนอื่น ๆ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกัน และจะเห็นว่ามี 
Helpdesk เกิดข้ึนภายใต้กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศและกลุ่มงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับปัญหาหรือข้อร้องเรียนด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้กลุ่มงานตน 
พร้อมตอบข้อซักถาม และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้แก่ผู้ใช้งาน หรือส่งเรื่องต่อไปยังงาน
สนับสนุนด้านต่าง ๆ ในกรณีเกิดปัญหาหรือข้อซักถามเชิงลึกที่ Helpdesk ไม่สามารถตอบค าถามเองได้ 

จากบทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่กล่าวมานั้น เห็นได้ชัดว่าจากบทบาทหน้าที่ที่
เพิ่มข้ึนของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางผู้บริหารระดับสูงควรให้ความส าคัญ และมีการพิจารณาการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง และรองรับระบบสารสนเทศที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตเช่นกัน นอกจากการจัดการโครงสร้างด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทีเ่หมาะสมแล้วนั้น ควรมีการจัดสรรต าแน่ง
งานและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพตามต าแหน่งงานอีกด้วย ซึ่งได้ถูกกล่าวในข้อเสนอแนะถัดไป 
 

๗.๒.๒ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Human 
Resource Development) 
ในปัจจุบันโครงสร้างต าแหน่งงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารขององค์กรต่าง ๆ ได้มี

การก าหนดตามแนวทางการก าหนดต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้

๗.๒.๒.๑ แนวทางในการเลื่อนต าแหน่ง หรือโอนย้ายต าแหน่ง ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนี้ 
๑) หลักคุณสมบัติครบตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง : ต้องมี วุฒิ

การศึกษาและอายุงานข้ันต่ าตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของต าแหน่งที่ต้องการเลื่อนข้ึนไป 
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ตาราง ๗.๒-๑ แสดงคุณสมบัติ นแต่ละระดับต าแหน่งงาน 
ระดับ คุณสมบัติ 

ระดับทรงคุณวุฒ ิ ๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ 
๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
 • ประเภทบริหาร ระดบัต้นไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 • ประเภทอ านวยการ ระดับสูงไม่นอ้ยกว่า ๒ ป ี
 • ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒ ิ
 • ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญไม่น้อยกว่า ๒ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม ก.พ. ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอรม์าแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ระดับเช่ียวชาญ ๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ 
๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 • ประเภทอ านวยการ ระดับต้นไม่น้อยกว่า ๑ ป ี
 • ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม ก.พ. ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอรม์าแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ระดับช านาญการ
พิเศษ 

๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ 
๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการพิเศษ 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญไม่น้อยกว่า ๔ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม ก.พ. ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอรม์าแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ระดับช านาญการ ๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ และ 
๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัตกิารไม่น้อยกว่า ๖ ปี (โท ๔, เอก ๒) 
 • ต าแหน่งอื่นทีเ่ทียบเท่าตาม ก.พ. ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอรม์าแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

 

ระดับปฏิบัติการ ๑ ปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร ์
๒ ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร์ 
๓ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาทางคอมพิวเตอร์ 
๔ ปริญญาหรือเทียบเท่าตาม ก.พ. ก าหนด 
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๒) มีผลประเมินประวัติและประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างน้อยมากกว่า  
๖ คะแนน จาก ๑๐ คะแนนดังนี้ 
ความเกี่ยวข้องกับลัก ณะงาน นต าแหน่งระดับถัดไป 
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกบัต าแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๑ ป ี ๑ คะแนน 
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกบัต าแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๒-๓ ป ี ๒ คะแนน 
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกบัต าแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๔-๕ ป ี ๓ คะแนน 
ลักษณะงานเกี่ยวข้องกบัต าแหน่งมาเป็นระยะเวลา > ๕ ป ี ๔ คะแนน 
ความเชี่ยวชาญช านาญ นงานดังกล่าว 
มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหนง่
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

๑ คะแนน 

มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหนง่
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๒ คะแนน 

มีผลงานโดดเด่น หรือผลงานวิจัย หรือเอกสารวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกับต าแหนง่
อย่างน้อย ๓ เรื่อง 

๓ คะแนน 

(เฉพาะการเลื่อนระดับเช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีผลงานวิจัยมากกว่า ๑ เรื่อง) 
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน/องค์กร 
มีส่วนร่วมในโครงการพิเศษทีเ่กี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์หรือ
สารสนเทศของส่วนราชการได ้

๑ คะแนน 

มีส่วนร่วมในการวางแผนหรอืพัฒนาหน่วยงานได้ ๑ คะแนน 
เคยเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษาให้กบัหน่วยงานส่วนราชการ/อื่น ในงานที่
เกี่ยวข้องกบัต าแหน่งได้ 

๑ คะแนน 

 
๓) มีผลการประเมินการปฏิบัติงาน (KPIs) ประจ าปีย้อนหลัง ๓ ปี ในระดับดี

มากขึ้นไปอย่างน้อย ๒ รอบ จาก ๖ รอบ การประเมิน 
๔) มีผลการประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะประจ าต าแหน่ง โดยผล

คะแนนที่ได้ต้องได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนรวมทั้งหมด 
 

๗.๒.๒.๒ แนวทางในการพัฒนาในทางเดินสายอาชีพอย่างเป็นระบบ 
๑) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการถึงระดับเช่ียวชาญจะต้องผ่าน

การพัฒนาสมรรถนะหลักดังนี้ ตามแนวทางที่ ก.พ. ก าหนด 
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ตาราง ๗.๒-๒ แสดงหลักสูตร นการพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการถ ง 
ระดับเชี่ยวชาญ 

ช่ือหลักสูตร สมรรถนะหลัก ช่ือหลักสูตรยอ่ย จุดเน้นของหลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะนักวิชาการ
คอมพิวเตอรป์ระเภท
วิชาการ ระดับช านาญ
การพิเศษ 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิข้ันสูง หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม เน้นการพฒันาความรู้ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะระดับสูง แต่
มีกิจกรรม (Case 
Study) ที่เช่ือมโยงกบั
สถานการณ์จริงใน
บริบทของงานในภาค
ราชการพลเรือน  

บริการที่ดีข้ันสงู หลักสูตรการบรหิาร
ความสัมพันธ์กับผู้รบับริการ 

การสัง่สมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ
ข้ันสูง 

หลักสูตรการจัดการความรู้
และการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรมขั้นสูง 

ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(ส าหรับผูบ้ังคับบัญชา) 

การท างานเป็นทีมข้ันสงู หลักสูตรการบรหิารทีม 
หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับ
ช านาญการ 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิข้ัน
กลาง 

หลักสูตรการปรบัปรุงการ
ท างาน 

เน้นการพฒันาความรู้ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ระดับกลาง โดยเน้น
การประยุกต์การ
เรียนรู้กับกิจกรรมที่ให้
ผู้รบัการพัฒนาเข้าใจ
การเช่ือมโยงกบั
สถานการณ์จริงใน
บริบทของงานในภาค
ราชการพลเรือน 

บริการที่ดีข้ันกลาง หลักสูตรการเข้าใจผูอ้ื่น 
การสัง่สมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ
ข้ันกลาง 

หลักสูตรการคิกเชิง
สังเคราะห ์

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรมขั้นกลาง 

หลักสูตรการพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม (ส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิาน) 

การท างานเป็นทีมข้ัน
กลาง 

หลักสูตรการสร้างทีม 

หลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ระดับ
ปฏิบัติการ 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิข้ันต้น  เน้นการพฒันาความรู้ 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะ
ระดับต้น ผ่านการ
จัดท าชุดการฝึกอบรม
หรือการพฒันา       
e-learning ของ
สมรรถนะหลักในงาน 

บริการที่ดีข้ันต้น  
การสัง่สมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ
ข้ันต้น 

 

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและ
จริยธรรมขั้นต้น 

 

การท างานเป็นทีมข้ันต้น  
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๒) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ ควรผ่านการศึกษา
ดูงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 

๓) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการถึงเช่ียวชาญ จะต้องผ่านการ
ประเมินและพัฒนาในหลักสูตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานการพัฒนาสากลของ EUCIP 

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน 
 ความรู้เรื่องการออกแบบระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เข้ากับพันธกิจองค์กร 
 ความรู้ เ รื่ องการบริหาร เทคโนโลยีดิจิทัล  ทั้ งยุทธศาสตร์  Solution 

Management, Staff Management และ Quality Management 
 ความรู้เรื่องการประเมินความคุ้มค่าระบบ เทคโนโลยีดิจิทัล 
 ความรู้เรื่อง The Global Networked Economy 
 การบริหารโครงการ (Project Management) 
 การบริหารความสัมพันธ์ การน าเสนอ และการสื่อสาร 
 กฎระเบียนและจรรยาบรรณวิชาชีพ (Legal and Ethical Issues) 
 ความรู้เรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ แผนแม่บทการพัฒนา

อวกาศของประเทศ แผนการพัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล แห่งชาติ
รวมถึงแผนแม่บทด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง เทคโนโลยีดิจิทัล ของ
ประเทศ 

 มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานด้านเทคนิคใน
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

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 ส่วนที่เกี่ยวกับการน าไปใช้ 
 สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Hardware, Computer 

Architectures and Processors) 
 การบริหารระบบจัดการ (Operating Systems) 
 การบริหารโครงข่ายและการสื่อสาร (Communications and Networks) 
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 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 จะเป็นความรู้พื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ Personal Computer, 

Motherboards, BIOS, Microprocessors, Buses and System Resources, 
Interfaces, Mass Storage, Video Display and Printers 

 Operating Systems จะเป็นความรู้ พื้ นฐานที่ เกี่ ยว ข้องกั บ  Operating 
Systems Fundamental, System Configuration, Disk Management, Disk 
Maintenance, Shared Resources and Account Permissions, Diagnosing 
and Troubleshooting และ Databases 

 Network จะเป็นความรู้พื้ นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับ  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
ที่จ าเป็น เช่น GFMIS, DPIS และอื่น ๆ 

 หลักสูตรเกี่ยวกับมาตรฐานตามหลัก ISO เช่น ISO27001 เป็นต้น 
 

ส่วนที่ ๕ ส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป 
 สมมรรถนะหลัก ๕ ประการของข้าราชการพลเรือน อันได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 

บริการที่ดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม 

 การคิดวิเคราะห์และมองภาพองค์รวม (Analytical and Conceptual Thinking) 
 การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Decision Making and Problem 

Solving) 
 การให้ค าปรึกษา (Consultation Skills) 
 ทักษะการสรุปความ การเขียน และการโต้ตอบหนังสือราชการ (Summarizing 

and Writing Skills) 
 ภาษาอังกฤษ และประชาคมอาเซียน 
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 หลักสูตร Train-the-trainer 
ส าหรับผู้บริหารและผู้อ านวยการ 
 หลักสูตรที่เกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร ๖ ประการของข้าราชการ 

พลเรือน อันได้แก่ 
- สภาวะผู้น า 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
- การสร้างวิสัยทัศน์ 
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 
- การสอนงานและสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
- การบริหารเชาว์อารมณ์นักบริหาร (EQ Management)  

โดยในปัจจุบันส านักเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีโครงสร้างการ
บริหารงาน ดังนี้ 

 

 
 

ภาพ ๗.๒-๔ โครงสร้างการบริหารของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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และมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้
 

ตาราง ๗.๒-๓ หน้าท่ี นการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภาย นส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงาน หน้าท่ี นการปฏิบัติงาน 

๑. กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 

 งานแผนและเผยแพร่ความรูเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล 

 มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการดูแลเว็บไซต์ และระบบงาน
ที่นอกเหนือจากระบบงานภายในองค์การ 

 การก ากบัดูแล Outsource ที่จ้างเข้ามาพฒันา
ระบบ 

 การจัดการฝึกอบรมด้าน IT ให้แก่บุคลากรใน
องค์การ 

 การประสานงานกบักระทรวงต่าง ๆ  
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ  มีหน้าทีเ่กี่ยวกับการดูแลระบบงานภายใน

องค์การ 
 การก ากบัดูแล Outsource ที่จ้างเข้ามาพฒันา

ระบบงาน 
 การประสานงานด้านข้อมลูสารสนเทศกบั

หน่วยงานภายในและภายนอกองค์การ 
๒. กลุ่มงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์  มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(Server)  
 ดูแลระบบเครือข่าย และข้อมลูการใช้งาน 
 ส ารองข้อมลู และกู้คืนข้อมลู 
 ดูแลระบบงานเงินเดือน บัญชี งบประมาณ และ

บัญชีทรพัย์สิน 
 งานบรกิารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  มีหน้าที่ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
 การบ ารุงรักษา และซอ่มแซมเครือ่งคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้แก่บุคลากร 
 การบริการด้าน IT ให้แก่บุคลากร 

๓. งานธุรการ  การรบั-ส่งหนังสือ 
 การเสนอหนังสือ 
 การควบคุมติดตามและการเรง่รัดงาน 
 การจัดเก็บเอกสารและค้นหางาน 
 การเบิกวัสดสุ านักงาน 
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กลุ่มงาน หน้าท่ี นการปฏิบัติงาน 
๔. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย งาน
ประยุกต์ งานสารสนเทศ 

 วางแผนโดยเช่ือมโยงหรือบูรณาการแผนงานใน
ระดับกลยุทธ์ มอบหมายงาน แก้ปัญหา ติดตาม 
และประเมินผล 

๕. ผู้อ านวยการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการวางแผนโดยเช่ือมโยง
หรือบูรณาการแผนงาน โครงการในระดับกล
ยุทธ์ของระดบักระทรวง ติดตามประเมินผล
ภาพรวม 

 ประสานการท างานภายในกรม กระทรวง หรือ
องค์กรทั้งในและต่างประเทศ 

เนื่องจาก ขสมก. ไม่มีนโยบายรับบุคลากรเพิ่มเติม ท าให้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
องค์การเป็นแบบหมุนเวียนทดแทน คือ การน าบุคลากรในต าแหน่งอื่น ๆ ข้ึนมาด ารงต าแหน่งแทนในต าแหน่ง
ที่สูงข้ึน ซึ่งอาจไม่ตรงกับคุณสมบัติของตัวบุคลากรเอง และจากแผนภาพโครงสร้างการบริหารของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ และตารางหน้าที่ในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ กับตัวบุคลากรเอง พบว่า 
บุคลากรส านักเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสร้างไม่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งในโครงสร้างและไม่มีความรู้
ในหน้าที่การปฏิบัติงาน และจากนโยบายที่ไม่มีการรับบุคลากรเพิ่มเติม ดังนั้นส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรหันมาส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างานให้แก่บุคลากร 

๗.๒.๒.๓ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
จากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่กล่าวไว้ใน

หัวข้อ ๗.๒.๒.๑ และ ๗.๒.๒.๒ สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ได้ ดังนี้ 
 
ตาราง ๗.๒-๔ ข้อเสนอแนะการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 

ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิาร และ 

๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทบริหาร ระดบัสงู 
 • ประเภทบริหาร ระดบัต้นไม่น้อย

กว่า ๑ ป ี

หลักสูตรที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
ทางการบรหิาร ๖ ประการของ
ข้าราชการพลเรอืน อันได้แก่ 
- สภาวะผู้น า 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
- การสร้างวิสัยทัศน ์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 



บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยดีิจิทัล Management)  
เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๗-๒๘ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 

 • ประเภทอ านวยการ ระดับสูงไม่นอ้ย
กว่า ๒ ป ี

 • ประเภทวิชาการ ระดบัทรงคุณวุฒ ิ
 • ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญไม่

น้อยกว่า ๒ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ. 

ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

- การสอนงานและสร้าง
องค์การแห่งการเรียนรู ้

- การบริหารเชาว์อารมณ์นัก
บรหิาร  
(EQ Management)  

 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิาร และ 

๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 • ประเภทอ านวยการ ระดับต้นไม่

น้อยกว่า ๑ ป ี
 • ประเภทวิชาการ ระดบัเช่ียวชาญ 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

พิเศษไม่น้อยกว่า ๓ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ. 

ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

หลักสูตรมาตรฐานการพฒันา
สากล EUCIP ๕ ส่วน 
๑. ส่วนที่เกี่ยวกบัการวางแผน 
๒. ส่วนที่เกี่ยวกบัการสร้าง 
๓. ส่วนที่เกี่ยวกบัการน าไปใช้ 
๔. ส่วนที่เกี่ยวกบั  

IT Administrator 
๕. ส่วนที่เกี่ยวกบัการจัดการ

ทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑ มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิาร และ 

๒ ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
 • ประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ

พิเศษ 
 • ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญไม่

น้อยกว่า ๔ ป ี
 • ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ. 

ก าหนด 
๓ ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์

มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

- หลักสูตรการสร้างนวัตกรรม 
- หลักสูตรการบรหิาร

ความสัมพันธ์กับผู้รบับริการ 
- หลักสูตรการจัดการความรู้

และการสร้างองค์กรแห่งง
การเรียนรู ้
- ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(ส าหรับผูบ้ังคับบัญชา) 
- หลักสูตรการบรหิารทีม 
- หลักสูตรมาตรฐานการพฒันา

สากล EUCIP ๕ ส่วน 

หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 



บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยดีิจิทัล Management)  
เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๗-๒๙ 

ต าแหน่ง คุณสมบัติ หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ 

หัวหน้างานวางแผนและ
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

๑. มีคุณสมบัตสิ าหรับต าแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัตกิาร และ 

๒. ด ารงต าแหนง่มาแล้วอย่างนอ้ย ดังนี ้
• ประเภทวิชาการ ระดบัช านาญการ 
• ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัตกิารไม่
น้อยกว่า ๖ ปี (โท ๔, เอก ๒) 
• ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าตาม ก.พ. 
ก าหนด 

๓. ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ป ี

- หลักสูตรการปรบัปรุงการ
ท างาน 
- หลักสูตรการเข้าใจผูอ้ื่น 
- หลักสูตรการคิดเชิง

สังเคราะห ์
- หลักสูตรการพฒันาคุณธรรม

จริยธรรม (ส าหรับ
ผู้ปฏิบัตงิาน) 
- หลักสูตรการสร้างทีม 
- หลักสูตรมาตรฐานการพฒันา

สากล EUCIP ๕ ส่วน 

หัวหน้างานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
หัวหน้างานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
หัวหน้างานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรง์านวางแผน
และเผยแพร่ความรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

๑ ปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร ์

๒ ปริญญาโทหรอืเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร ์

๓ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาทาง
คอมพิวเตอร ์

๔ ปริญญาหรือเทียบเท่าตาม ก.พ. 
ก าหนด 

- ชุดฝึกอบรมการตั้งเป้าหมาย 
- ชุดฝึกอบรมการบริการที่เป็น

เลิศ 
- ชุดฝึกอบรมเทคนิคการหา

ข้อมูลทีม่ีประสทิธิภาพ 
- ธรรมะในชีวิตประจ าวัน 
- ชุดฝึกอบรมเรื่องการท างาน

เป็นทมี 
- หลักสูตรมาตรฐานการพฒันา

สากล EUCIP ๕ ส่วน 

เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรง์านพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรง์านปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร ์
เจ้าหน้าที่ระบบงาน
คอมพิวเตอรง์านบริการ
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
พนักงานคอมพิวเตอรง์าน
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
พนักงานคอมพิวเตอรง์าน
บริการระบบคอมพิวเตอร์
และเครอืข่าย 

 
โดยถ้าตามนโยบายที่ไม่มีการรับบคุลากรเพิม่เติมแล้ว ท าให้ ขสมก. มีข้อจ ากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรือ่ง

ของคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของบุคลากร ดังนั้น ขสมก. จึงควรเน้นพัฒนาบุคลากรในด้านหลักสูตรพัฒนา
สมรรถนะเบื้องต้น และในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความรู้ความสามารถเพียง
พอที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ควรมีการส่งเสริมการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่ตรง
กับต าแหน่งหน้าที่ให้แก่บุคลากรเพิ่มเติม ดังนี ้



บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการไอซีที (เทคโนโลยดีิจิทัล Management)  
เพ่ือมุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิรูปธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์เพ่ือขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจิทัลมุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. 

แผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)                                                หน้า ๗-๓๐ 

 
ตาราง ๗.๒-๕ ข้อเสนอแนะด้านหลักสูตรการ ึกอบรมส าหรับบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ต าแหน่ง หลักสูตร 

ผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การบริหารจัดการโครงการส าหรบัผูบ้รหิาร (IT Project 
Management) 

- ธรรมาภิบาลทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (IT Governance) 
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 

(IT Security Management) 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. 2550 

(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- การบริหารจัดการโครงการส าหรับผู้บริหาร (IT Project Management) 
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) 
- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 

Practices for IT Service Management) 
- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 

and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 

(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 
- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project 

Outsourcing) 
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผน
และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project 
Outsourcing) 

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
หัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- การจ้างบุคลากรภายนอกโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Project 
Outsourcing) 
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ต าแหน่ง หลักสูตร 

 
- การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Network and Wireless Network Security) 
บุคลากรงานวางแผนและ
เผยแพร่ความรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
บุคลากรงานพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) 
บุคลากรงานปฏิบัติ ก าร
คอมพิวเตอร์ 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- การส ารองและกู้คืนข้อมูล (Backup and Restore Database) 
- การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย และระบบเครือข่ายไร้สาย 

(Network and Wireless Network Security) 
บุคลากรงานบริการระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

- ระบบบริหารการให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจทิัล (ITIL 2011 Best 
Practices for IT Service Management) 

- ระบบบริหารการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Introduction 
and Interpretation of ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)) 

- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
(Computer Related Crime Act. B.E. 2550.) 

- ระบบปฏิบัตกิาร (Operating System) 
- การบ ารุงรักษาและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ (Computer 

Maintenance and Troubleshooting) 
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๗.๒.๓ แนวทางการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Outsourcing) 
การจัดจ้างบุคลากรภายนอก (Outsource) คือการที่องค์การมอบหมายงานบางส่วนให้กับ

บุคลากรภายนอกที่มีความช านาญในด้านนั้น ๆ มาด าเนินการแทน โดยองค์การจะเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
บริหารและการก าหนดคุณภาพของการให้บริการ (Outsourcer) ปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการให้บริการ 
Outsource ด้านระบบสารสนเทศซึ่งสามารถแบ่งการให้บริการกลุ่มหลักได้ ดังภาพ 

 

Desktop Service 

Network management/Networking Connectivity Services 

Web Hosting 
Data Center Services 

Continuity Services 

Application Management Services 

 
ภาพ ๗.๒-๕ การ ห้บริการของ Outsource ด้านระบบสารสนเทศ 

 
การให้บริการด้านระบบสารสนเทศของบุคลากรภายนอก (Outsource) สามารถแบ่ง

ออกเป็น ๖ ประเภท ดังนี้ 
๑) การบริการเครือ่งคอมพิวเตอร์ (Desktop Service)  

เปน็การดูแลเครื่องคอมพิวเตอรล์กูข่าย เครือ่ง Server และระบบเครอืข่ายท้องถ่ิน 
(LAN) ขอบเขตของการบรกิารนี้ยังแบง่เปน็หลายระดบั อาท ิ 
- การด าเนินการติดตั้งทดสอบระบบงานต่าง ๆ  
- การดูแลบ ารุงรักษาซ่อมแซมเมื่ออุปกรณ์ช ารุด  
- การจัดซื้อติดตั้ง และการเปลี่ยนเครื่องให้ทันสมัยพร้อมที่จะใช้งานกับระบบใหม่ ๆ  

อยู่ตลอดเวลา  
๒) การบริการเช่ือมต่อและจัดการเครือข่ายสื่อสาร  

(Network Management/Networking & Connectivity Service)  
เป็นการบริหารจัดการเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้สามารถเช่ือมโยง
การท างานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยที่บุคลากรภายนอก (Outsource) จะท าหน้าที่บริหารระบบเครือข่ายการ
สื่อสารขององค์กร ซึ่งอาจจะรวมถึงการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

๓) การบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Service)  
เป็นการบรกิารทีค่รอบคลมุการบรหิารจัดการศูนย์คอมพวิเตอรใ์ห้สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การบริการครอบคลุมไปถึงการออกแบบ จัดหาอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ติดตั้ง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการ
ด าเนินการในศูนย์คอมพิวเตอร์มาด าเนินการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๔) การให้บริการด้านความต่อเนื่องการให้บริการ (Continuity Service)  
เป็นการบริการเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับองค์กรในการใช้บริการว่าจะสามารถใหบ้รกิาร
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ติดตั้ง บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ส ารองของ
องค์กรนั้นเปน็ การสร้างความมั่นใจในการใหบ้รกิาร อาจเกิดกรณีหรอืเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ที่สร้าง ความเสียหายอย่างรุนแรง (Disaster) ของศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก การปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ 

๕) การให้บริการ Web Hosting Service  
เป็นการให้บริการที่สามารถเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ ติดต้ัง ดูแล ศูนย์คอมพิวเตอร์ที่
ให้บริการ Web ซึ่งรวมถึงการน า Web Server มาติดตั้งและดูแลให้บริการด้าน 
Internet ขององค์กร 

๖) การให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service)  
เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ 
พัฒนา ติดต้ัง ดูแล โปรแกรมระบบ นอกจากนี้จะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรม
ร ะบบ  ( Application Helpdesk) ก า ร จั ด ก า ร บ ริ ห า ร  Source Code, Version, 
Modification ของโปรแกรมระบบต่าง ๆ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารมีความก้าวไกลมากข้ึน ความต้องการในการใช้งาน
ทางด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีความหลากหลาย สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน เพื่ออ านวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่บุคลากร อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดในหลาย ๆ  ด้านของบุคลากรส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาทิ จ านวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด หรือความรู้ความเช่ียวชาญของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อ
เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง เกิดความขัดข้องในการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 

จากสาเหตุดังกล่าวนี้ ขสมก. จึงควรมีแนวทางในการจัดจ้างหน่วยงานภายนอก (เทคโนโลยี
ดิจิทัล Outsourcing) ที่มีความรู้ความช านาญและมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาด าเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยควรจัดจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การบริการเช่ือมต่อและจัดการเครือข่ายสื่อสาร  
(Network Management/Networking & Connectivity Service)  
เพื่อให้องค์การสามารถเช่ือมโยงการท างานระหว่างส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กรหรือ

ระหว่างองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่บุคลากรภายนอก (Outsource) จะท าหน้าที่บริหารระบบ
เครือข่ายการสื่อสารขององค์การ ซึ่งอาจจะรวมถึงการจดัหา ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 

๒) การบริการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center Service) 
เพื่อเป็นการจดัการศูนย์คอมพิวเตอรใ์ห้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

โดยที่บุคลากรภายนอก (Outsource) จะท าหน้าที่บริการครอบคลุมไปถึงการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ติดตั้ง รวมถึงการจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญด้านการด าเนินการในศูนย์คอมพิวเตอรม์า
ด าเนินการบริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ 

๓) การให้บริการด้านการบริหารระบบงาน (Application Management Service) 
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เป็นการให้บริการด้านการบริหารโปรแกรมระบบงานต่าง ๆ  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การออกแบบ 
พัฒนา ติดตั้ง ดูแล โปรแกรมระบบ นอกจากนี้จะรวมถึงการตอบปัญหาด้านโปรแกรมระบบ (Application 
Helpdesk) การจัดการบริหาร Source Code, Version, Modification ของโปรแกรมระบบต่าง ๆ 
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๗.๓ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการบริการด้าน เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital Service 
Management) 
ในส่วนนี้ จะอธิบายถึงการน ามาตรฐานการบริหารจัดการบริการด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Service Management) ในปัจจุบันนี้ มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกนั้น ได้แก่ ISO/IEC 20000 
( Information Technology Service Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการบริหารบริการ IT 
โดย เฉพาะ  และ  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ซึ่ ง เ ป็ น  Best Practices ที่
รวบรวมเอาแนวคิด และเทคนิคการบริหารบริการ IT ที่ดีเลิศเข้าไว้ด้วยกัน 

ISO/IEC 20000 (IT service management) เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนาข้ึน เพื่อเป็น
ข้อก าหนด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการ
พัฒนาและส่งมอบการบริการให้กับผู้ใช้งาน (User) และลูกค้า (Customer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะระบุถึงข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการช้ีวัดว่าองค์กรมีการ
บริหารบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดเหล่าน้ันครบถ้วน 
ก็จะสามารถผ่านการตรวจประเมิน และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000  

ปรัชญาของหลักการ IT Service Management ก็คือ การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนความ
ต้องการและเป าหมายทางธุรกิจขององค กร (Business Requirements & Objectives) เร ียกได วา 
เทคโนโลยีดิจ ิท ัลต้องสนับสนุนธุรกิจ  (Support Business) ไม ใช่ธุรก ิจสนับสนุนเทคโนโลยีดิจ ิท ัล 
(Business Support Digital) องค์กรส่วนใหญ่ในปจุบันนั ้นให้ความส าคัญแก  ความต้องการทางธุรกิจ 
(Business Requirement) เป ็นล าดับแรก โดยใช หลักธุรกิจน าเทคโนโลยีดิจ ิท ัล  (Business Leads 
เทคโนโลยีดิจิทัล) เทคโนโลยีดิจิทัลถูกน ามาใชเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนทาง ธุรกิจธุรกรรมต่างๆ ของ
องคกร ดังนั้น การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการใหบริการโดยอ้างอิงจากกระบวนการบริหารจัดการงาน
บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (IT Service Management) หรือ “ITSM” ซึ่งเนนเรื่องการบริหารจัดการทางดา
นเทคโนโลยีดิจิทัลให้ตอบสนองต่อความตองการของธุรกิจ และ มุ งไปที่ความพึงพอใจของผู ใชระบบ
สารสนเทศ (Users) หรือ ลูกคา (Customers) เปนใหญ่ 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอดีตมักจะเนนเรื่องทางดานเทคนิค หรือ “Technology” เปนจุด
ส าคัญและมุงไปที่การใหบริการภายในองคกรเท่าน้ัน แตในปัจจุบันองคกรสมยใหม่นิยมน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ในการใหบริการลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (Customer Satisfaction) โดยเนนไปที่ “คุณภาพ
ในการใหบริการ” หรือ “Quality of Service” เชน เรื่อง Service Level Agreement (SLA) ในสัญญา
การให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เปนตน “ITSM” เปนหลักการที ่เนนเรื ่องของ “กระบวนการ” หรือ 
“Process-focused” ซึ่งมุงเน้นในการพัฒนากระบวนการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยสามารถใชรวม
กับหลักการ Best Practice อื่น ๆ ยกตัวอย่างเชน การน าหลักการ TQM , Six Sigma, CMMI หรือ Business 
Process Improvement (BPI) มาใ ช้ ร่ วมกั บ  ITSM เ ป นต น โดยแนวความ คิด  ITSM ไม เน้น เ รื่ อง 
“Technology” หรือ “Product” แตอยา่งใดแตจ่ะเน้นเรื่องกระบวนการในการให้บริการแก่ผู้ใช้และลูกค้าเป
นหลัก และ ITSM ยังสนับสนุนหลักการ “IT Governance” หรือ “GRC” (Governance , Risk Management 
and Compliance) อีกด้วย 
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ในขณะที่ ITIL เป็นแนวทางปฏิบัติที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ ๘๐ ในประเทศอังกฤษ 
จนกระทั่งเป็นที่นิยมน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งแนวทางของ ITIL นั้นสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กรในทุกระดับ ITIL เป็น “กระบวนการรวบรวมองค์ความรู้วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ในรูป
ของหนังสือหรือคู่มือที่อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นตามไปข้อก าหนด” เป็นกรอบมาตรฐานการปฏิบัติการจัดการบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ถือเป็นแบบแผนการปฏิบัติที่ดีสุด (Best practice) ที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐาน 
Service Managementและเป็นกรอบมาตรฐานที่ควรนามาใช้เป็นแนวทาง 

ความหมายของ “ITIL” และ “ITSM” นั้นมีความใกลเคียงกันมากแตไมเหมือนกัน กลาวคือ ITIL 
เปนองคความรูที่ประกอบดวยต าราหลายเล่ม ส าหรับ ITIL V2 มีต าราทั้งหมด ๙ เล่ม และ ITIL V3 มีทั้งหมด 
๕ เล่ม แต ITSM เปน“หลักการ” หรือ “Concept” ที่กลาวถึงกระบวนการบริหารจัดการงานบริการการ
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งการน า ITIL มาใชรวมกับหลักการ ITSM ก็เปนวิธีการที่นิยมกันในปจจุบัน โดย ITIL 
จะเนนที่ “What” วาควรท าอะไร แต่ ITSM จะเนนที่ “How” คือการท าอยางไรให้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถ
ปรับเข้ากับธุรกิจ (Align with Business) โดย “ITIL” และ “ITSM” ควรตองน ามาใชรวมกันจึงจะเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

มาตรฐาน ISO/IEC 20000 มีการประกาศใช้ในปี ๒๐๐๕ ซึ่งทาง ISO ได้พัฒนาข้ึนมาจากมาตรฐาน 
BS 15000:2000 ซึ่งพัฒนาข้ึนในประเทศอังกฤษ 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 เป็นต ารากว่า ๓๐ เล่ม และในปีค.ศ.  ๒๐๐๐ ได้ประกาศ ITIL Version 2 
ประกอบด้วยต าราหลักทั้งหมด ๑๐ เล่ม เล่มแรกคือ “Introduction to ITIL” เล่ม ๒ และ เล่ม ๓ ถือเป็น ๒ 
เล่มหลักของ ITIL V2 ที่เรียกว่า “Service Management” ประกอบไปด้วย ๒ หัวข้อหลัก คือ “Service 
Support” และในส่วน “Service Delivery” ประกอบไปด้วยกระบวนการบริหารจดัการงานบรกิารเทคโนโลยี
ดิจิทัล ๑๑ กระบวนการ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ได้ประกาศ ITIL Version 3 และในปี ค.ศ.๒๐๑๑ ได้ประกาศ ITIL 
Foundation 2011 ซึ่งเป็นเวอร์ช่ันที่ใช้ปัจจุบัน พัฒนาการของมาตรฐานแสดงในภาพ ๔.๓-๑ 
 

 
 

ภาพ ๗.๓-๑ พัฒนาการของมาตรฐาน 
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ISO/IEC 20000 จะแบ่งกระบวนการออกเป็น ๕ เล่ม (Part) ประกอบด้วย   
- ISO 20000-1 ข้อก าหนดระบบบริหารการบริการ (Service Management System 

Requirements) 
- ISO 20000-2 แนวปฏิบัติของการประยุกต์ใช้ระบบบริหารการบริการ (Guidance 

on the Application of Service Management System) 
- ISO 20000-3 แนวปฏิบัติการก าหนดขอบเขตและการประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO/IEC 

2 0 0 0 0 - 1  ( Guidance on Scope Definition and Applicability of ISO/IEC 
20000-1)  

- ISO 20000-4 แบบจ าลองการอ้างอิงกระบวนการ (Process Reference Model)  
- ISO 20000-5 ตัวอย่างของแผนการน าไปใช้งานส าหรับมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 

(Exemplar Implementation Plan for ISO/IEC 20000-1) 
ทั้งนี้ การด าเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะขับเคลื่อนผ่านแนวทาง

ของ PDCA หรือ Plan (การวางแผน) Do (การน าไปปฏิบัติ) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับปรุง) 
(ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๒) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- การวางแผน (Plan) จะเป็นการจัดสร้าง การท าเป็นเอกสาร และการจัดท าข้อตกลงของ
ร ะบบบริห าร การบริก าร  (Service Management System : SMS) ซึ่ ง  SMS จะ
ประกอบด้วยนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และกระบวนการ เพื่อตอบสนองต่อขอ้
ก าหนดการบริการ (Service Requirements)  

- การน าไปปฏิบัติ (Do) จะเป็นการน าระบบบริหารการบริการไปปฏิบัติ และการ
ปฏิบัติการของ SMS ส าหรับการออกแบบ การส่งผ่าน (Transition) การส่งมอบ 
(Delivery) และการปรับปรุงการบริการ  

- การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการเฝ้าติดตาม การวัด และการทบทวน SMS และการ
บริการต่าง ๆ เทียบกับนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และข้อก าหนดการบริการ 
รวมถึงการรายงานผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน  

- การปรับปรุง (Act) จะเป็นการด าเนินการปรับปรุงสมรรถนะของระบบบริหารการ
บริการ และการบริการอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพ ๗.๓-๒ แนวทางของ PDCA  
 
ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000 จะประกอบด้วยข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบุถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้อง

ด าเนินการเพื่อให้สามารถส่งมอบการบริการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดของการบริการตามที่ได้ตกลงไว้กับ
ลูกค้า โดยจะประกอบด้วย  

๑) ข้อก าหนดทั่วไป  
ในส่วนของข้อก าหนดทั่วไปของระบบบริหารการบริการ จะประกอบด้วยกระบวนการ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Management Process) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับกระบวนการ
ด้านการบริการ (Service Process) อื่น ๆ ประกอบด้วย 

- ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร  
- การก ากับดูแลกระบวนการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ  
- การจัดการเอกสาร 
- การจัดการทรัพยากร  
- การจัดท าและการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ   

๒) ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย  
- ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร  
- นโยบายการบริหารการบริการ  
- การก าหนดอ านาจหน้าที่  
- ความรับผิดชอบ และการสื่อสาร  
- การก าหนดผู้แทนฝ่ายบริหาร  

๓) การก ากับดูแลกระบวนการที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ  
ผู้ให้บริการจะต้องมีการระบุถึงกระบวนการทั้งหมด หรือบางส่วนที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ  

เช่น กลุ ่มภายในองค์กร ลูกค้าหรือผู ้ส ่งมอบ ทั ้งนี ้ผู ้ให้บริการ จะต้องมีการก ากับดูแลกระบวนการที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๆ  
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๔) การจัดการเอกสาร  
ผู้ให้บริการจะต้องมีการจัดท า และดูแลเอกสาร รวมถึงบันทึกต่าง ๆ  ของระบบบริหารการบริการ 

เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความมีประสิทธิผลของการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุม โดยเอกสารต่าง ๆ  
๕) การจัดการทรัพยากร  

ผู้ให้บริการจะต้องพิจารณา และจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่าง ๆ (บุคลากร เทคนิค สารสนเทศ 
และการเงิน) ที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า การน าไปใช้งาน และการดูแลระบบบริหารการบรกิาร และการบริการ 
รวมถึงการปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง และการสร้างความพึงพอใจลูกค้าโดยการส่ง
มอบการบริการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดของการบริการ  

๖) การจัดท า และการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ (SMS)  
ในส่วนของการจัดท า และการปรับปรุงระบบบริหารการบรกิาร จะประกอบด้วยข้ันตอนของการ

จัดท า การน าไปใช้งาน การเฝ้าติดตามและทบทวน และการดูแลรักษา ปรับปรุง ตามแนวทางของ PDCA 
(Plan/Do/Check/Act) 

 
ก่อนเริ่มต้นของการจัดท าระบบบริหารการบริการ ผู้ให้บริการจะต้องมีการก าหนดขอบเขต (Scope) 

ที่ชัดเจนของระบบไว้ในแผนการบริหารการบริการ (Service Management Plan) ทั้งนี้ ขอบเขตจะถูก
ก าหนดข้ึนโดยช่ือของหน่วยงานในองค์กรที่ให้บริการ และลักษณะของการบริการที่ส่งมอบ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบต่อการบรกิาร ที่จะน ามาพิจารณา จะประกอบด้วยสถานที่ทางภูมิศาสตรข์องผูใ้ห้บริการ ลูกค้า และ
สถานที่ของลูกค้า รวมถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการให้บริการ  

๑) การวางแผน 
ผู้ให้บริการ จะต้องมีการจัดท า การน าไปใช้งาน และการดูแลแผนการบริหารการบริการ 

(Service Management Plan) โดยการวางแผนจะต้องค านึงถึงนโยบายการบริหารการบรกิาร ข้อก าหนดของ
การบริการ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในมาตรฐาน ISO/IEC 20000  

๒) การน าไปใช้ และการปฏิบัติการ  
ผู้ให้บริการ จะต้องมีการน าไปใช้ และการปฏิบัติการส าหรับการออกแบบ การส่งผ่าน การส่ง

มอบ และการปรับปรุงการบริการ ให้สอดคล้องตามแผนการบริหารการบริการ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
๓) การเฝ้าติดตามและการทบทวน  

ผู้ให้บริการจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการเฝา้ติดตามและการวัดระบบบริหารการบรกิาร 
และการบริการ วิธีการดังกล่าว จะรวมไปถึงการตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร โดยการ
ตรวจประเมินภายใน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จะเป็นการแสดงถึงขีดความสามารถของระบบบริหาร
การบริการ และการบริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของระบบ และตอบสนองต่อข้อก าหนดของการบริการ  

๔) การตรวจประเมิน  
ผู้ให้บริการ จะต้องด าเนินการตรวจประเมินระบบตามช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ เพื่อพิจารณาว่า

ระบบบริหารการบริการ สอดคล้องตามข้อก าหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 20000 ข้อก าหนดของการบริการ 
และข้อก าหนดของระบบบริหารการบริการที่ก าหนดข้ึนโดยผู้ให้บริการ 

๕) การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าการทบทวนระบบบริหารการบริการ และการบริการต่าง ๆ ตาม

ช่วงเวลาที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความเหมาะสม และความมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ทบทวนน้ี จะรวมไปถึงการประเมินถึงโอกาสในการปรับปรุง และความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบ รวมถึง
นโยบาย และวัตถุประสงค์ส าหรับการบริหารการบริการ  
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๖) การดูแลรักษาและปรับปรุง  
ผู้ให้บริการ จะต้องมีการก าหนดนโยบายการปรับปรุงระบบบริหารการบริการ และการบริการ

อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมไปถึงเกณฑ์ส าหรับการประเมินเพื่อโอกาสในการปรบัปรงุ
ด้วย ทั้งนี้ จะต้องมีการจัดท าเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงการก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการระบุ การจัดท าเอกสาร การประเมิน การอนุมัติ การจัดล าดับความส าคัญ การ
จัดการ การวัด และการรายงานถึงการปรับปรุง ทั้งนี้ โอกาสในการปรับปรุง รวมไปถึงการปฏิบัติการแก้ไข 
และการปฏิบัติการป้องกันจะต้องมีการจัดท าเป็นเอกสารไว้ด้วย  

๗) การออกแบบ และการส่งผ่านการบริการใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ส าหรับการบริการใหม่ หรือการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้บริการจะต้องมีการด าเนินการ

กับผลกระทบที่ส าคัญที่อาจจะเกิดข้ึนกับบริการ หรือกับลูกค้า โดยการประเมิน การอนุมัติ การจัดท า
ตารางเวลาด าเนินการ และการทบทวนส าหรับการบริการใหม่ ๆ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ จะต้องได้รับการ
ควบคุมโดยกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) โดยรายการของ
องค์ประกอบของระบบ (Configuration item: CI) ที่ได้รับผลกระทบจากการบริการใหม่หรือที่เปลี่ยนแปลงนี้ 
จะต้องได้รับการควบคุมโดยกระบวนการจัดการองค์ประกอบของระบบ (Configuration Management 
Process) ด้วย 

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะต้องมีการทบทวนผลลัพธ์ที่ได้จากการวางแผน และการออกแบบ จากการ
บริการใหม่หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับข้อก าหนดของการบริการตามที่ได้ตกลงไว้ รวมถึงข้อก าหนดอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะต้องมีการด าเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา และการส่งผ่านการบริการใหม่ 
หรือการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

กระบวนการของระบบบริหารการบริการ (ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๓) ประกอบด้วย ๔ กระบวนการ
หลัก ดังนี้  

- การส่งมอบการบริการ 
- การควบคุม 
- การแก้ไขปัญหา 
- การสร้างความสัมพันธ์ 
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ภาพ ๗.๓-๓ องค์ประกอบของกระบวนการ ITSM 
 

มาตรฐาน ITIL Foundation 2011 มีองค์ประกอบของมาตรฐาน ITIL (ดังแสดงในภาพ ๗.๓-๔) 
๕ ส่วนหลักดังนี้  

๑) กลย ุทธ ์การบริการ (Service Strategy) เน ้นที ่ว ิธ ีการพ ิส ูจน ์ ทราบถึงโอกาสใน 
การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ตลาดธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการไอทีใน
องค์กร และลูกค้า ที่เข้ารับบริการนอกองค์กร จุดประสงค์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของวิธีการบริการที่ดีที่สุด 
รวมทั้ง การออกแบบวิธีการนาเอาระบบให้บริการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ ตลอดจนการดูแลรักษา และ  
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริการทีต่อเนื ่อง กุญแจหลักของกลยุทธ์การบริการ ได้แก่ การจัดการ
การเงิน (Financial Management) และการบริหารการลงทุนบริการ (Service Portfolio Management) 

๒) บร ิการออกแบบ (Service Design) เน ้นการออกแบบก ิจกรรมที ่จะ เก ิด ขึ ้นใน
กระบวนการให้บริการ รวมทั้งการพัฒนากลยุทธ์ และวิธีการบริหารจัดการระบบบริการ โดยมีกุญแจหลัก
อยู่ที่การจัดการสภาพพร้อมใช้งาน หรือความพร้อมที่จะให้บริการ การจัดการขีดความสามารถในการ
ให้บริการอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการบริหารระบบรักษาความปลอดภัย ( Security 
Management) และความสามารถในการให้บริการทีต่อเนื่อง (Continuity Management) 

๓) การเปลี่ยนบริการ (Service Transition) เน้นที่การด าเนินการ เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ของ
การบริการทีดีที่สุดรวมทั้งการคิดค้นวิธีการบริการใหม่ ๆ ขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงวิธีการบริการที่มีอยู่
แล้ว โดยมีข้อมูลบางส่วนคาบเกี่ยวกับการเปลี่ยนบริการ และการด าเนินงานบริการ (Service Operation) 
กุญแจส าคัญของการเปลี่ยนบริการ ได้แก่ การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการโครงแบบ การจัดการ
รีลีส และการจัดการบริการความรู้ (Service Knowledge Management) 
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๔) การด าเนินงานบริการ (Service Operation) เน้นหนักไปทางด้านกิจกรรมที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ ในการดูแลรักษาหน้าที่การทางานหรือบริการ ที่เป็นไปตามข้อตกลง
ระดับบริการที่มีต่อลูกค้า กุญแจหลักของการด าเนินงานบริการ ได้แก่ การจัดการอินซิเด้นท์ การจัดการ
ปัญหา ( Incident Management) และการร ้องขอการทาให้ส า เร ็จ (Request Fulfillment) รวมทั ้ง  
การจัดการตามสถานการณ์ (Event Management) 

๕) การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง (Continual Service Improvement) เน้นที่
ข ีดความสามารถ ที ่จะท าให้เก ิดขีดความสามารถในการปรับปรุงการให้บริการทีม ีคุณภาพอยู่แล้ว  
ให้ม ีความต่อเนื ่อง โดยมีก ุญแจหลักอยู ่ที ่การจัดการระดับการบริการ บริการรายงานผล ( Service 
Reporting) และบริการตรวจวัด (Service Measurement) 
 

 
 

ภาพ ๗.๓-๔ องค์ประกอบของมาตรฐาน ITIL 
องค์กรควรมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการบริหารการบริการเทคโนโลยี

ดิจิทัล (ISO20000) และ ITIL เพื่อให้การการบริหารการบริการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
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๗.๔ ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัของสารสนเทศ ( Information 
Security Management) 
ในส่วนนี้  จะอธิบายถึงการน ามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยมาประยุกต์ใ ช้กับ  

ระบบสารสนเทศในองค์กรเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากข้ึน มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
ISO/IEC 27001 (Information Security Management Systems –Requirements) ซึ่งจัดเป็นมาตรฐานที่
ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศในการน าไปใช้บริหารจัดการระบบสารสนเทศขององค์ก รทั้งในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย  

ปัจจุบันการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต 
การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เว็บเทคโนโลยี เป็นต้น ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจ
เช่นเดียวกัน สินทรัพย์ในความหมายของสารสนเทศเป็นได้ทั้ง Hardware, Software, Application สิ่งพิมพ์ 
เอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงตัวบุคคล สินทรัพย์เหล่านี้มีความส าคัญที่องค์กรต้องป้องกัน เพราะ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ท าให้เกิดปัญหาและจุดอ่อนหลากหลายรูปแบบที่ท า
ให้สารสนเทศน้ันเสียหาย มาตรฐานและหลักปฏิบัติในการปกป้องและควบคุมข้อมูล ก็คือมาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัย ISO 27001 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศข้อมูลความลับยังถูกเก็บรักษา 
อยู่ครบถ้วนปลอดภัย และใช้ได้กับองค์กรทุกขนาดในธุรกิจทุกประเภท 

ISO 27001 เป็นมาตรฐานการจัดการข้อมูลที่ส าคัญเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ก าหนดข้ึน
โดยองค์กรที่มี ช่ือเสียงและน่าเช่ือถือระหว่างประเทศ คือ ISO (The International Organization for 
Standardization) แล ะ  IEC (The International Electrotechnical Commission) ม าตร ฐ านนี้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กร และใช้เป็น
มาตรฐานอ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการเสรมิสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบสารสนเทศขององค์กรอยา่ง
แพร่หลาย 

ISO 27001 ได้ประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 
๗.๑.๒) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ ประกอบดวยการรักษาคุณคาพื้นฐาน ๓ ประการ 
นิยมเรียกสั้น ๆ วา C I A 

๑) Confidentiality การรักษาความลับของข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจกระท าได้
หลากหลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากข้อมูล  
มีความส าคัญและไม่สามารถเปิดเผยให้รับทราบโดยทั่วกัน 

๒) Integrity ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการหรือแนวทางใน
การป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือการเข้าแก้ไขโดยผู้ที่
ไม่ได้รับอนุญาต 

๓) Availability ผู้มีสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลในระบบต่างๆ ของหน่วยงาน ต้องสามารถเข้า
ใช้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดเหตุขัดข้อง ยิ่งไปกว่าน้ัน หน่วยงาน
ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจะเป็นหน่วยงานที่มีความปลอดภัยทางด้านสารสนเทศ
ได้นั้น ยังจ าเป็นต้องอาศัยการดูแลความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัย
ของหน่วยงาน ความปลอดภัยตัวบุคคล ความปลอดภัยสถานที่และสภาพแวดล้อม ความ
ปลอดภัยในด้านการติดต่อสือ่สาร รวมไปถึง การดูแลและบ ารุงรักษาระบบต่าง ๆ  อย่างสม่ าเสมอ 
มีการวางแผนการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด 
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นอกจากการรักษาคุณคาพื้นฐาน C I Aแลว ระบบสารสนเทศยังจ าเปนตองค านึงถึง การระบุตัวตน
ของผูที่เขามาใชงานในระบบสารสนเทศ (Identification) ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ นิยมเรียกสั้น ๆ  วา 
AAA ไดแก การพิสูจนตัวตน (Authentication) การพิสูจนสิทธ์ิ (Authorization) บันทึกการใชระบบ 
(Accountability)  

๑) การพิสูจนตัวตน (Authentication) หมายถึง การตรวจสอบและการพิสูจนสิทธิของ การขอ
เขาใชระบบของผูใชบริการจากรายช่ือผูมีสิทธิส าหรับอุปกรณไอที รวมถึงแอพพลิเคชัน 
ทั้งหลาย  

๒) การพิสูจนสิทธ์ิ (Authorization) หมายถึง การตรวจสอบวา บุคคล อุปกรณไอทีหรือ แอพ
พลิเคชัน นั้น ๆ ไดรับอนุญาตใหด าเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือใชทรัพยากรของระบบ 
สารสนเทศไดมากนอยเพียงใด  

๓) บันทึกการใชระบบ (Accountability) การบันทึกขอมูลการใชงานของผูที่เขามาใชงาน ในระบบ
สารสนเทศ เชน ช่ือผูใชเวลาเขาระบบ สิ่งที่ใชงานระบบ เวลาใชงานรวม เปนตน 

ISO 27001 ได้พัฒนามาจาก BSI Code of Practice of Security Management ซึ่งพัฒนาข้ึนใน
ประเทศอังกฤษ โดยประกาศใช้ในปี ๑๙๙๒ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี ๑๙๙๕ ประกาศเป็น
มาตรฐาน BS 7799 มาตรฐาน ISO 17799 (BS 7799) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
สารสนเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรง เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เป็นส่วนส าคัญ
ส่วนหนึ่งในการบริหารหน่วยงานให้มปีระสิทธิภาพ ซึ่งหากกล่าวถึงความปลอดภัยของข้อมูลอันจะน าไปสู่ความ
ปลอดภัยในหน่วยงานนั้น ISO 17799 (BS 7799) เป็นแนวทางส าหรับผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ดังแสดงในภาพ ๗.๔-๑) 

 

 
ภาพ ๗.๔-๑ พัฒนาการของมาตรฐาน 

มาตรฐาน ISO 17799 หรือ BS 7799 มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ หรือ  
ISO 17799 (BS 7799) มีจุดก าเนิดจากการรวบรวมมาตรการพื้นฐาน (Baseline) ที่มีช่ือว่า BS 7799 (British 
Standard 7799) ซึ่งเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่หลายองค์กรยึดถือร่วมกัน และถูกน าไปใช้อย่าง
แพร่หลายทั่วโลก แม้กระทั่งองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในภาคอุตสาหกรรม และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเ นื่อง 
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จนกระทั่งในปี ๒๐๐๐ องค์กร BSI (British Standard Institute) จึงได้ผลักดันให้มาตรฐาน BS 7799 ได้
กลายเป็นมาตรฐานสากล ISO 17799 (International Standard Organization ISO 17799)  

ในปี ๒๐๐๕ องค์กร International Standard Organization ได้ประกาศ 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 สิทธิที่จะเข้าเท่าน้ัน, มี Integrity ป้องกันให้ข้อมูลมีถูกต้อง และความสมบูรณ์ 
และ Availability แน่ใจว่าผู้ที่มี สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงได้เมื่อมีความต้องการโดยระบบการ
จัดการ ISMS นั้น จะเป็นระบบการจัดการภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรในการลงทุนส าหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 
 

ภาพ ๗.๔-๒ หลักการ PDCA Cycle 
 

ISO 27001 โดยส่วนใหญ่จะมีการใช้ร่วมกับ ระบบมาตรฐานอื่น ๆ  เพื่อเป็นให้เกิดประสทิธิภาพในการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

- ISO 27000 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง ศัพท์และนิยาม (Vocabulary and Definitions) ที่ใช้
ในมาตรฐาน นั่นคือ ศัพท์บัญญัติ (Terminology) ทั้งหลายที่ใช้ในมาตรฐานการจัดการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Standards- ISMS) 

- ISO 27001 คือ มาตรฐานที่จ าเป็นของ ISMS ได้แก่ คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) 
ซึ่งองค์กรทั้งหลายจะต้องขอรับ "ใบรับรอง" (Certificate) จากหน่วยงานภายนอก ว่าได้มี 
"การปฏิบัติตามข้อก าหนด (Compliance)" เหล่าน้ีแล้ว อย่างเป็นทางการ 

- ISO 27002 เป็นช่ือเรียกใหม่ของ ISO 17799 ซึ่งเดิมเรียกว่า "BS 7799 Part 1" เป็นมาตรฐาน
แสดง หลักปฏิบัติส าหรับ ISM (Code of Practice for Information Security Management) 
ที่อธิบายวัตถุประสงค์ของระเบียบวิธีการควบคุมด้าน IS ทั้งหลายอย่างละเอียด และแสดง
รายการวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ของการควบคุมความมั่นคงปลอดภัย (Best-practice Security 
Controls) 
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- ISO 27003 เป็นแนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐาน (Implementation Guide) 
- ISO 27004 เป็นมาตรฐานการวัด ISM เพื่อที่จะช่วยวัดประสิทธิภาพหรือประเมินผล การน า 

ISMS ไปใช้ 
- ISO 27005 เป็นมาตรฐาน "การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน IS (Information Security 

Risk Management)" ซึ่งมาแทนที่มาตรฐานเดิม ได้แก่ "BS 7799 Part 3" 
- ISO 27006 เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับกระบวนการ ออกใบรับรอง (Certification Process) 

หรือการลงทะเบียน (Registration Process)  ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ISMS Certification/ 
registration bodies) 

ISO27001: 2005 เป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด ในการจัดการด้านระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
องค์กร ด้วยมาตรฐานนี้องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์และก าหนดทิศทางส าหรับการประเมิน การวัดค่าและการ
ป้องกันการคุกคามจากภายนอก โดยผ่านกระบวนการจัดการความเสี่ยงของมาตรฐานได้ ผลประโยชน์หลัก
จากการใช้มาตรฐาน ISO27001:2005  

ในปี ๒๐๑๓ องค์กร International Standard Organization ได้ประกาศ ISO27001: 2013 โดยปรับปรงุ
จาก ISO27001: 2005 ให้มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักขององค์กรและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งข้ึน 

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ประกอบด้วย ๒ 
ส่วนคือ ข้อก าหนดและมาตรการควบคุม  

ข้อก าหนดของมาตฐานจะเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องด าเนินการเพื่อจัดท าระบบบริหารความมั่นคง
ปลอดภัยของสารสนเทศ ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้ 

๑) ความต้องการส าหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Requirements for ISMS) 
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ต้องมีการ
ก าหนด จัดต้ัง น ามาใช้งาน บ ารุงรักษาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดจากความต้องการ 
และจุดประสงค์ ความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กระบวนการขององค์กรที่ใช้ 
ขนาดและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
การจัดท าและด าเนินการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( ISMS) สามารถ
ด าเนินการร่วมกับระบบมาตฐานอื่น ๆ เช่น ระบบคุณภาพ (ISO 9001)  

๒) บริบทขององค์กร (Context of the organization) 
๒.๑) ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร (Understanding the Organization and 

Its Context) 
 องค์กรต้องก าหนดประเด็นทั้งภายในและภายนอกที่ผลกระทบจุดกับประสงค์และ

ความสามารถในการบรรลุถึงผลลัพธ์ตามเป้าหมายของระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

๒.๒) ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังขององค์กรที่เกี่ยวข้อง (Understanding 
the needs and expectations of interested parties) 
 องค์กรต้องก าหนด 

a) องค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
b) ความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสารสนเทศ 
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หมายเหตุ ความต้องการขององค์กรที่เกี่ยวข้องอาจรวมถึงกฎหมาย และ กฎระเบียบ 
และภาระผูกพันตามสัญญา 

๒.๓) การก าหนดขอบเขตของระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Determining the 
scope of the information security management system) 
 องค์กรต้องก าหนดขอบเขตและการจัดตั้งขอบเขตของระบบความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศโดยระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อก าหนดขอบเขตองค์กรจะพิจารณา 
c) ประเด็นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
d) ความต้องการ 
e) ความเช่ือมต่อกันและความเกี่ยวข้องระหว่างกิจกรรมทีด่ าเนินการโดยองค์กรและ
โดยหน่วยงานอื่น 

๒.๔) ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system 
 องค์กรต้องจัดตั้ง น ามาใช้งาน รักษาไว้ และพัฒนาระบบบริหารความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
๓) ความเป็นผู้น า (Leadership) 

๓.๑) ความเป็นผู้น าและความมั่งมั่น (Leadership and commitment) 
๓.๑.๑) ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ค ามั่นและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าต่อระบบความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดย 
๓.๑.๑.๑) รับรองว่านโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศที่ก าหนดข้ึนสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
๓.๑.๑.๒) รับรองว่ามีการบูรณาการความต้องการของระบบความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ในกระบวนการขององค์กร 
๓.๑.๑.๓) รับรองว่าให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับระบบความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๓.๑.๑.๔) สื่อสารความส าคัญของประสิทธิภาพของระบบความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศและสอดคล้องกับความต้องการระบบความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๓.๑.๑.๕) ให้ทิศทางและสนับสนุนบุคลากรเพื่อให้ระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๑.๖) ส่งเสริมมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑.๑.๗) สนับสนุนอื่น ๆ ที่แสดงถึงความเป็นผู้น าตามความรับผิดชอบ 
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๓.๑.๒) นโยบาย (Policy) 
๓.๑.๒.๑) ผู้บริหารระดับสูงจะก าหนดนโยบายระบบบริหารความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 
a) เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 
b) ครอบคลุม ถึง วัตถุประสงค์ของความมั่นคงปลอด ภัย

สารสนเทศหรือเตรียมกรอบส าหรับจัดตั้งวัตถุประสงค์ด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

c) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการบรรลถึุงความต้องการเกีย่วกบั
ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

d) ครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริหารความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 

๓.๑.๒.๒) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะต้อง 
a) มีการจัดท าเป็นข้อมูลเอกสาร 
b) มีการสื่อสารภายในองค์กร 
c) มีให้ผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

๓.๒) บทบาทหน้ าที่  ความรั บผิ ดชอบและการมอบอ านาจ  ( Organizational Roles  
Responsibilities and Authorities) 

๓.๒.๑) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมั่นใจว่าความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ถูกมอบหมายและสื่อสารอย่างครบถ้วน 

๓.๒.๒) ผู้บริหารระดับสูงจะต้องมองหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่โดย 
๓.๒.๒.๑) ต้องมั่นใจว่าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสอดคล้อง

กับความต้องการตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
๓.๒.๒.๒) มีการรายงานประสิทธิภาพของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศต่อผู้บริหารระดับสูง 
หมายเหตุ: ผู้บริหารระดับสูงอาจมอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการ

รายงานประสิทธิภาพของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้
บุคลากรภายในองค์กร 

๔) การวางแผน (Planning) 
๔.๑) ข้ันตอนในการระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to Address Risks and Opportunities) 

๔.๑.๑) บททั่วไป 
๔.๑.๑.๑) เมื่อวางแผนส าหรับระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศองค์กร

จะต้องพิจารณาประเด็นที่อ้างถึงใน ๑.๒ และความต้องการที่อ้างถึง
ใน ๑.๒ และก าหนดความเสี่ยงและโอกาสที่ต้องจัดการเพื่อ 
a) ให้มั่นใจว่าระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 
b) ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่ปรารถนา 
c) บรรลุผลของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
d) องค์กรจะต้องวางแผนดังนี้ 
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e) ข้ันตอนการจัดการความเสี่ยงและโอกาส และวิธีการ 
f) บูรณาการและการน ากระบวนการของระบบบริหารความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาใช้งาน 
g) ประเมินความมีประสิทธิผลของการด าเนินการ 

๔.๑.๑.๒) การระบุความเสี่ยงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
a) จัดตั้งและบ ารุงรักษาเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของกา

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศซึ่งรวมถึง 
 เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง 
 เกณฑ์ส าหรับการประเมินความเสียง 

b) เพื ่อให้มั ่นใจว่ากระบวนการประเมินความเสี ่ยงสามารถ
ท าซ้ า ได ้ โดยได ้ผลล ัพธ ์แบบเด ิมและผลลัพธ ์สามารถ
เปรียบเทียบได้ 

c) การระบุความเสี่ยงของการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 
 ประยุกต์ใช้กระบวนการประเมินความเสี ่ยงเพื ่อระบุ

ค ว าม เ สี ่ย งที ่เ กี ่ย วก ับกา รท า ให ้ส ูญ เส ียความล ับ 
(Confidential) ความถูกต้องสมบูรณ์ ( Integrity) และ 
ความพร้อมใช้ (Availability) 

 ระบุเจ้าของความเสี่ยง 
d) การวิเคราะห์ความเสี่ยงของความปลอดภัยข้อมูล 

 ประเมินความเป็นไปได้ของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
ความเสี่ยงที่ ระบุไว้ใน ๔.๑.๑.๒c และ 

 ประเมินความเป็นไปได้ที่เป็นจริงของการเกิดความเสี่ยง
ที่ระบุใน ๔.๑.๑.๒c 

e) ประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยข้อมูล 
 เปรียบเทียบผลของการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามเกณฑ์

การประเมินความเสี่ยงที่ก าหนดไว้ใน ๔.๑.๑.๒a 
 จัดล าดับความเสี่ยงที่วิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยง  
 อ ง ค ์ก ร ม ีก า ร เ ก ็บ ร ักษ า เ อ กส า ร ข ้อ ม ูล เ กี ่ย วก บั

กระบวนการประ เม ินความเสี ่ย งของความมั ่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ 

๔.๑.๑.๓) การจัดการความเสี่ยง 
องค์กรมีการก าหนดและประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความเสี่ยง 
a) เลือกแนวทางในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมตามผลของ

การประเมินความเสี่ยง 
b) ก าหนดมาตรการทั้งหมดที่จ าเป็นในการน าแนวทางในการ

จัดการความเสี่ยงมาใช้ 
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หมายเหตุ องค์กรสามารถออกแบบมาตรการที่ต้องการหรือระบุ
จากหลายแหล่ง 
c) เปรียบเทียบมาตรการที่ระบุใน ๔.๑.๑.๓b กับมาตรการของ

มาตรฐาน Annex A และตรวจสอบว่าไม่มีมาตรการที่จ าเป็นถูก
ละเว้น 

d) จั ดท า ค า ป ร ะก าศก า ร น า ไป ใ ช้ ง าน  ( Statement of 
Applicability - SOA) ซึ่ งประกอบด้วยมาตรการที่จ าเป็น 
(ตามที่ระบุใน ๔.๑.๑.๒b และc) และการให้เหตุผลส าหรับ
มาตรการที่ใช้และมาตรการที่ละเว้นจาก Annex A 

e) ก าหนดแผนการจัดการความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ และ 

f) ก าหนดเจ้าของความเสี่ยงและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
และยอมรับความเสี่ยงที่ยังคงหลงเหลือ 

g) องค์กรมีการเก็บรักษาข้อมูลเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้ันตอน
การจัดการความเสี่ยงของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๔.๒) วัตถุประสงค์และการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
( Information security objectives and planning to achieve them) อง ค์กรจะจั ดตั้ ง
วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในฟังก์ช่ันและระดับที่เกี่ยวข้อง 
๔.๒.๑) วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะต้อง 

๔.๒.๑.๑) สอดคล้องกับนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๔.๒.๑.๒) สามารถวัดผลได้ (หากปฏิบัติได้) 
๔.๒.๑.๓) ค านึงถึงความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 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) 
องค์กรมีการระบุและเตรียมทรัพยากรที่จ าเป็นในการจัดตั้งระบบบริหาความมั่นคง

ปลอดภัย น ามาใช้งาน บ ารุงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒) ความสามารถ (Competence) องค์กรด าเนินการดังนี้ 

๕.๒.๑) ระบุความสามารถของบุคลากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานภายในมาตรการที่มี
ผลกับประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

๕.๒.๒) ท าให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความสามารถพื้นฐานที่เหมาะสมด้านการศึกษา การ
ฝึกอบรมและประสบการณ์ 

๕.๒.๓) ด าเนินการให้ได้รับความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและประเมินผล
ประสิทธิภาพของการด าเนินการตามคววามเหมาะสม 
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๕.๒.๔) เก็บรักษาเอกสารหลักฐานของความสามารถนั้นๆ 
หมายเหตุ ตัวอย่างการด าเนินการที่เหมาะสม เช่นวางแผนการฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา 

หรือมอบหมายงานให้บุคลากรที่มีอยู่หรือว่าจ้างผู้ที่มีความสามารถนั้น ๆ 
๕.๓) ความตระหนัก (Awareness) 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายใต้มาตการขององค์กรจะต้องตระหนักถึง 
๕.๓.๑) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๕.๓.๒) บุคลากรให้การสนับสนุนเพื่อ ให้ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยมี

ประสิทธิภาพ รวมถึง ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศได้ 

๕.๓.๓) การด าเนินการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของระบบความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ 

๕.๔) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
องค์กรระบุความจ าเป็นของทั้งการสื่อสารภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกรับระบบความ

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) ข้อมูลเอกสารที่ระบุโดยองค์กรว่ามีความจ าเป็นต่อประสิทธิภาพ

ของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๕.๕.๒) การจัดท าและปรับปรุง 

เมื่อมีการจัดท าและปรับปรุงข้อมูลเอกสารองค์กรจะต้องมั่นใจว่า 
๕.๕.๒.๑) มีการระบุและค าอธิบาย (เช่น หัวเรื่อง วันที่ ผู้จัดท าหรือหมายเลข

อ้างอิง) 
๕.๕.๒.๒) จัดรูปแบบ (เช่น ภาษา ซอฟต์แวร์เวอร์ช่ัน กราฟฟิก) และสื่อ เช่น 

กระดาษ อิเล็กทรอนิกส์) 
๕.๕.๒.๓) มีการทบทวนและอนุมัติตามเหมาะสม 

๕.๕.๓) การควบคุมเอกสาร 
ข้อมูลเอกสารที่จ าเป็นส าหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมี

การควบคุมเพื่อให้มั่นใจว่า 
๕.๕.๔) พร้อมใช้และเหมาะสมส าหรับการใช้งานในสถานที่และเมื่อจ าเป็น 
๕.๕.๕) มีการป้องกันอย่างพอเพียง (เช่น จากการเปิดเผยความลับ การใช้งานอย่างไม่

เหมาะสม หรือขาดความสมบูรณ์) 
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ในการควบคุมเอกสาร องค์กรจะระบุกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
๕.๕.๖) การแจกจ่าย การเข้าถึง การแก้ไข และการใช้งาน 
๕.๕.๗) การจัดเก็บและการป้องกัน รวมถึงการด ารงไว้ซึ่งความชัดเจน 
๕.๕.๘) การควบคุมการเปลี่ยนแปลง (เช่น การควบคุมเวอร์ช่ัน) 
๕.๕.๙) การเก็บรักษาและการท าลาย 
เอกสารที่มาจากภายนอก มีการก าหนดตามความจ าเป็นส าหรับการวางแผนและการ

ปฏิบัติงานส าหรับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จะต้องมีการระบุและควบคุมตามความ
เหมาะสมการเข้าถึงหมายถึงการตัดสินใจในการให้สิทธิในการดูเอกสารเท่านั้น หรือการให้สิทธิและอ านาจใน
การดูแลแก้ไขเอกสาร 

๖) การด าเนินการ (Operation) 
๖.๑) การวางแผนและควบคุมการด าเนินการ (Operational planning and control) 

องค์กรจะต้องวางแผน จัดท า และควบคุมกระบวนการที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามความ
ต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและปฏิบัติตามข้อ ๔.๑ องค์กรจะต้องมีแผนการ
จัดท าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ก าหนดในข้อ ๔.๒ 

องค์กรจะเก็บเอกสารข้อมูลให้เป็นความตามขอบเขตที่จ าเป็นเพื่อให้กระบวนการต่าง  ๆ  
เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หนว่ยงานจะต้องควบคุมการปรับแผนและทบทวนผลของการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เจตนา เพื่อจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน ตามความจ าเป็น องค์กรต้อง
มั่นใจว่ากระบวนการจ้างหน่วยงานอื่นด าเนินการจะมีการก าหนดและควบคุม 
๖.๒) การประเมินความเสี่ยง (Information security risk assessment) 

องค์กรจะต้องจัดท าการประเมินความเสีย่งด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามที่ได้
วางแผนไว้หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลที่ส าคัญหรือเกิดข้ึนโดยค านึงถึงเกรณ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 
๔.๑.๑.๒) องค์กรจะต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของผลการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ปลอดภัย 
๖.๓) การจัดการความเสี่ยง (Information security risk treatment) 

องค์กรจะต้องน าแผนการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศมาใช้งาน 
องค์กรจะต้องเก็บรักษาเอกสารข้อมูลของผลการจัดการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย 

๗) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance evaluation) 
๗.๑) การเฝ้าระวัง การวัดผล การวิเคราะห์และประเมินผล (Monitoring, measurement, 

analysis and evaluation) 
องค์กรจะต้องประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

ประสิทธิภาพของระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
องค์กรจะต้องก าหนด 
๗.๑.๑) ความจ าเป็นในการเฝา้ระวัง และวัดผล รวมถึงกระบวนการและมาตรการด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
๗.๑.๒) วิธีการเฝ้าระวัง วัดผล วิเคราะห์ และประเมิน ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผล

ที่ถูกต้อง 
หมายเหตุ วิธีการที่เลือกจะต้องได้ผลลัพธ์ที่เปรียบเทียบและท าซ้ าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง 
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๗.๑.๓) ช่วงเวลาในการเฝ้าระวังและวัดผล 
๗.๑.๔) ผู้เฝ้าระวังและวัดผล 
๗.๑.๕) เมื่อผลจาการเฝ้าระวังและวัดผลแล้วจะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินผล 
๗.๑.๖) ผู้ที่วิเคราะห์และประเมินผล 
องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลการเฝ้าระวังและวัดผลไว้เป็นหลักฐาน 

๗.๒) การตรวจสอบภายใน (Internal audit) 
องค์กรจะด าเนินการตรวจติดตามภายในตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อเตรียมข้อมูล

ของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ดังนี้ 
๗.๒.๑) เพื่อให้สอดคล้องกับ 

๗.๒.๑.๑) ความต้องการด้านระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ขององค์กร 

๗.๒.๑.๒) ข้อก าหนดในมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
๗.๒.๒) มีการน ามาใช้งานและบ ารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์กรจะ 
๗.๒.๓) วางแผน จัดตั้ง น ามาใช้งานและบ ารุงรักษาแผนการตรวจติดตาม รวมถึง

ความถ่ี วิธีการ ความรับผิดชอบ ความต้องการของแผนและการรายงาน 
แผนการตรวจติดตามที่จะพิจารณาถึงความส าคัญของกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
และผลจากการตรวจติดตามครั้งก่อน 

๗.๒.๔) ก าหนดเกณฑ์และขอบเขตการตรวจติดตาม 
๗.๒.๕) เลือกผู้ตรวจติดตามและตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์

และความยุติธรรมของกระบวนการตรวจติดตาม 
๗.๒.๖) ท าให้มั่นใจว่าผลของการตรวจผิดตามได้รับการรายงานต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
๗.๒.๗) การเก็บรักษาข้อมูลเอกสารแผนการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตามไว้

เป็นหลักฐาน 
๗.๓) การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) 

ผู้บริหารระดับสูงต้องทบทวนระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้เพื่อให้มีการด าเนินการที่เหมาะสมพอเพียงและสัมฤทธิผล 

การทบทวนของฝ่ายบริหารจะต้องพิจารณาดังนี้ 
๗.๓.๑) สถานะของด าเนินการทบทวนของฝ่ายบริหารครั้งก่อน 
๗.๓.๒) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ 
๗.๓.๓) ข้อเสอนแนะเพื่อด าเนนิการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศรวมถึง

แนวโน้ม ดังต่อไปนี้ 
๗.๓.๓.๑) การไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (Nonconformities) และการแก้ไข 

(Corrective Action) 
๗.๓.๓.๒) ผลการเฝ้าระวังและวัดผล 
๗.๓.๓.๓) ผลการตรวจติดตาม 
๗.๓.๓.๔) การบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
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๗.๓.๔) ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๗.๓.๕) ผลจากการประเมินความเสี่ยงและสถานะของแผนการจัดการความเสี่ยง 
๗.๓.๖) โอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ผลลัพธ์ของการทบทวนของฝ่ายบริหารจะรวมถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับโอกาสในการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่องและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลการทบทวนของฝ่ายบริหารไว้เป็นหลักฐาน 

๘) การปฏิบัติการแก้ไข (Improvement) 
๘.๑) ความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดและการปฏิบัติการแก้ไข (Nonconformity and 

corrective action) 
เมื่อเกิดความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดองค์กรจะต้อง 
๘.๑.๑) ด าเนินการกับความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดอย่างเหมาะสม 

๘.๑.๑.๑) ด าเนินการเพื่อควบคุมและแก้ไข 
๘.๑.๑.๒) ด าเนินการกับผลลัพธ์ 

๘.๑.๒) ประเมินการด าเนินการก าจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดเพื่อ
ไม่ให้เกิดซ้ าหรือเกิดที่อื่นอีก 
๘.๑.๒.๑) ทบทวนความไม่สอดคล้อง 
๘.๑.๒.๒) ระบุสาเหตุของความไม่สอดคล้อง 
๘.๑.๒.๓) ระบุหากเกิดความไม่สอดคล้องคล้ายกับที่เคยเกิดข้ึนหรืออาจจะ

เกิดข้ึนได ้
๘.๑.๓) ด าเนินการตามความจ าเป็น 
๘.๑.๔) ทบทวนประสิทธิผลของการแก้ไข 
๘.๑.๕) ปรับเปลี่ยนระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย หากจ าเป็น 
๘.๑.๖) การปฏิบัติการแก้ไขจะต้องเหมาะสมกับผลของความไม่สอดคล้องที่พบ 
๘.๑.๗) องค์กรจะเก็บรักษาเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เป็นหลักฐาน 
๘.๑.๘) ลักษณะของความไม่สอดคล้องและการด าเนินการในภายหลัง 
๘.๑.๙) ผลการของปฏิบัติการแก้ไข 

๘.๒) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) 
องค์กรจะต้องคงไว้ซึ่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเหมาะสมพอเพียงและ

สัมฤทธิผลของระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 
มาตรการควบคุมของมาตฐานจะเป็นสิ่งที่องค์กรสามารถเลือกใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนใน

องค์กร ซึ่ง ๑๔ มาตรการ (ดังแสดงในภาพ ๗.๔-๓) ดังต่อไปนี้ 
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ภาพ ๗.๔-๓ มาตรการควบคุม 
 
A5  นโยบายความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร (Security Policy) 
A6  โครงสร้างทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Organizational of Information Security) 
A7  ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับทรัพยากรบุคคล (Human Resource Security) 
A8  การจัดหมวดหมู่และการควบคุมสินทรัพย์ขององค์กร (Asset Management) 
A9  การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) 
A10  การเข้ารหัสข้อมูล (Cryptography) 
A11  ความมั่นคงปลอดภัยทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (Physical and Environmental Security) 
A12  ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการด าเนินงาน (Operation Security) 
A13  ความมั่นคงปลอดภัยส าหรับการติดต่อสื่อสาร (Communications Security) 
A14  การจัดหา พัฒนา และดูแลระบบสารสนเทศ (Information Systems Acquisition, Development 
and Maintenance) 
A15  ความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการภายนอก(Supplier Relationships) 
A16  การบริหารจัดการเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Incident 
Management) 
A17  ประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และการบริหารความต่อเนื่องของการด าเนินงานของ
องค์กร (Information Security Aspects of Business Continuity Management) 
A18  การปฏิบัติตามข้อก าหนดทางด้านกฎหมาย และบทลงโทษของการละเมิดนโยบายความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศของหน่วยงาน (Compliance) 

ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศจะส่งผลดีกับองค์กรในการเลือกลงทุนที่จะก่อ
ประโยชน์และคุ้มค่า องค์กรต้องตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งหากไม่มีการ
จัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศที่เพียงพอ ก็อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้องค์กรมีความเสี่ยง
เกิดข้ึนได ้


