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แผนแมบทสารสนเทศ
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2560-2564)
ทบทวนประจําป 2560
บทที่ 1
บททั่วไป
1. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
1.1 วิสัยทัศน(Vision)
วิสัยทัศนเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลกรมทางหลวง พ.ศ. 2561 – 2565
“เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริการเครื่องจักรกลอยางยัง่ ยืน”
1.2 พันธกิจ (Mission)
1. จัดหา ใหเชา บํารุงรักษา และจําหนายเครื่องจักรกล
2. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง
1.3 คานิยมหลัก (Core Value)

“SAAP”
(S)
(A)
(A)
(P)

Service
Agility
Accountability
Professional

=
=
=
=

การใหบริการที่ดี / เปนเลิศ
ความคลองตัว และ ปรับตัวตามสถานการณไดดี
ความรับผิดชอบ
ความเชี่ยวชาญในงาน มุงมั่น ทุมเท

มีความหมายดังนี้
(S)
Service
=
การใหบริการที่ดี / เปนเลิศ
คือ มีความเปนเลิศในดานการบริการเครื่องจักรกลอยางยั่งยืน
(A) Agility
=
ความคลองตัวและปรับตัวตามสถานการณไดดี
คือ เงินทุนหมุนเวียนมีระบบการบริหารจัดการอยางคลองตัว ปรับตัวไดทั้งตามสถานการณปกติ
และสถานการณวิกฤต
(A) Accountability
=
ความรับผิดชอบ
คือการมีบทบาทและปฏิบัติหนาที่ อันเปนไปตามกรอบพันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ
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(P)

Professional
=
ความเชี่ยวชาญในงาน มุงมั่น ทุมเท
คือการดําเนินงานดวยความเปนมืออาชีพ เชี่ยวชาญในงานบริการเครื่องจักรกลและการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนฯบูรณาการและทํางานเปนทีม
1.4 เปาประสงค
1. มีเครื่องจักรกลที่มีศักยภาพ เพียงพอ สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
2. มีการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
3. พรอมสนับสนุนการเชื่อมตอระบบขนสง โครงขายทางหลวงและระบบโลจิสติกระหวางประเทศ
1.4 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4

ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ดานการบริการใหเชาและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ดานกระบวนการบริหารเครื่องจักรกลและเงินทุนหมุนเวียน
ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร

2. ประเด็นยุทธศาสตรดานสารสนเทศ
เพื่อ ใหบ รรลุ คา นิย มหลั ก และประเด็น ยุท ธศาสตร ของเงิ นทุน หมุน เวี ยน ในการจัดทํ าแผนแมบ ท
สารสนเทศจึงไดจัดทําใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
สรางศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สนองตอบแกผูใชบริการ ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานสารสนเทศไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี.้ ยุทธศาสตรที่ 1:
ยุทธศาสตรที่ 2:
ยุทธศาสตรที่ 3:
ยุทธศาสตรที่ 4:
ยุทธศาสตรที่ 5:

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชาและผูใชบริการไดรับความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการสื่อสาร
พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
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แสดงแผนภาพแสดงความเชื่อมโยง วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค คานิยม ประเด็นยุทธศาสตร
ของแผนยุทธศาสตร เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล กรมทางหลวง

.
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บทที่ 2
กรอบในการดําเนินงานดานสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดทําแผนแมบทสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ใชหลักเกณฑใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ และงานที่เกี่ยวของกับดานสารสนเทศมากําหนดเปนกรอบไวสําหรับเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ป พ.ศ.2560-2564
2. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2561-2565
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4. บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศ
1. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2560-2564
กรอบยุทธศาสตรดานการพัฒนาขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใหมปี ระสิทธิภาพ
2. พัฒนามาตรฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลกลางและระบบภูมิสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกรมทางหลวง
3. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจของกรมทางหลวงใหมปี ระสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการใหบริการแกประชาชน
2. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2561-2565
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
1.1 เตรียมเครื่องจักรกลใหพรอมใชงานตามความตองการ 1. เพื่ อจั ด เตรี ย มเครื่ องจั กรกล ให พ ร อ ม รองรั บ ความ
ของผูรับบริการทั้งภาวะปกติและภาวะเรงดวน
ตองการของผูใชบริการในทุกสถานการณ
2. รักษาระดับการใหบริการเปนไปตามมาตรฐาน
1.2 มีระบบการบริห ารสินทรัพยเครื่ องจักรกล ทั้งในการ 1. บริ ห ารจั ด การเงิ นทุ นหมุ นเวี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จั ด ซื้ อ ให เ ช า บํ า รุ ง รั ก ษา และจั ด จํ า หน า ยที่ มี
สามารถบริหารจัดการไดดวยตนเอง
ประสิทธิภาพ
2. ได รั บ ผลตอบแทนจากการลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รกล
ที่เหมาะสม
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการใหเชาและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการใหเชาและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
2.1 ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการ
1.สรางความพึงพอใจในการใหบริการตอลูกคา
2.รักษาระดับการใหบริการเปนไปตามมาตรฐาน
2.2 เพิ่มศักยภาพลูกคาในการใชเครื่องจักรกลผานกิจกรรม 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชเครื่องจักรกล
และการฝ กอบรมด า นการพั ฒ นาศั ก ยภาพการใช
เครื่องจักรกล
2.3 สร า งความเข า ใจต อผู เช า ในเรื่ องบทบาทหน าที่ ข อง 1. เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารที่
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ ด า นการบริ ก ารให เ ช า และ
ชัดเจนและเขาถึงกลุมเปาหมาย
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานกระบวนการบริหารเครือ่ งจักรกลและเงินทุนหมุนเวียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ดานกระบวนการบริหารเครื่องจักรกลและเงินทุนหมุนเวียน
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
3.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการบริหาร 1.เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของเครื่ อ งจั ก รกลในงาน
จั ด การเครื่ อ งจั ก รในงานบํ า รุ ง รั ก ษาอย า งมี
บํารุงรักษา
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานซอมบํารุงโดยการ
นําเทคโนโลยีมาใช
3. เพื่อใหองคการไดรับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร
อยางตอเนื่องสูการสรางประสิทธิผลไดตามเปาหมาย
3.2 ทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบเงินทุนหมุนเวียนฯ 1. มีกฎระเบียบ ขอบังคับที่สอดคลองกับสภาพการณ ที่
เพื่อใหการบริหารเครื่องจักรมีประสิทธิภาพ
เปลี่ย นแปลงไป และ สนับ สนุ นการขั บเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตรใหประสบผลสําเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ 1. มี ร ะบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด า นการจั ด การ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ ที่ มีคุ ณ ภาพตรงตามความ
ตองการของผูใชง านและไดรับ การพัฒ นาอยาง
ตอเนื่อง
4.2 มี ก ารบริห ารทรัพ ยากรบุค คลและการพั ฒ นา 1. มีโครงสรางอัตรากําลังที่เหมาะสม สอดคลองกับ
ทรัพยากรบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
กลยุทธ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ
2. ทรัพยากรบุคคลไดรบั การพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
4.3 บุคคลากร เงินทุนหมุนเวียนฯ รับรูและเขาใจใน 1. แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถ
แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนฯ
ดําเนินงานไดตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิผล
และตอเนื่อง
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 6 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบั การตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใ น
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา 27 ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจาย
อํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุมผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน
เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรค 1 แลว ใหสวนราชการกําหนด หลักเกณฑการควบคุม
ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑ
ดังกลาวตองไมสรางขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติง านของขาราชการ ในการนี้ หาก
สามารถใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัด
คาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
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4. บันทึกขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียน ประจําปดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
พิจารณาจากระดับความสําเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนดเกณฑ
ประเมินผลจากประเด็นหลักทีส่ ําคัญ 2 ดาน ไดแก
1. แผนแมบทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ (รอยละ 10) พิจารณาจากการจัดทํา/ทบทวน
แผนแมบทสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรขององคกรทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตร
สําคัญ โดยสาสารถตอบสนองตอความตองการขององคกรไดอยางครบถวน และการจัดใหมีแผนปฏิบัติ
การสารสนเทศทีม่ ี องคประกอบหลักที่ดีครบถวน
2. การบริหารจัดการสารสนเทศ (รอยละ 90) พิจารณาจาก
2.1 การจัดใหมรี ะบบการบริหารจัดการสารสนเทศทีส่ นับสนุนการตัดสินใจของผูบ ริหาร (EIS/MIS)
(รอยละ 40)
2.2 ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนผูใชบริการภายในทุนหมุนเวียน (รอยละ 25)
2.3 ระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนผูใชบริการภายนอกทุนหมุนเวียน (รอยละ25)

9

ความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนกับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน

ยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมทางหลวง

ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน

1

1

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

2

3



√

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

√
√





√

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการสื่อสาร

4


√

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชาและผูใชบริการ
ไดรับความสะดวกและไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ

5
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แผนที่ทางกลยุทธเงินทุนหมุนเวียน

ประเด็นยุทธศาสตรดานสารสนเทศ มีการเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ดานของแผนยุทธศาสตร
เงินทุนหมุนเวียนฯ ตามแผนที่กลยุทธเงินทุนหมุนเวียน ดังนี้
ยุทธศาสตรดานสารสนเทศที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
โดยมีกลยุทธ 4.2 การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรดานสารสนเทศที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชาและผูใชบริการไดรับความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการใหเชาและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
โดยมีกลยุทธ 2.1 ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการของศูนยบริการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 3 ดานกระบวนการบริหารเครื่องจักรกลและเงินทุนหมุนเวียน
โดยมีกลยุทธ 3.1 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรดานสารสนเทศที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ
โดยมีกลยุทธ 1.2 มีระบบการบริหารสินทรัพยเครื่องจักรกลที่มปี ระสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรดานสารสนเทศที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการสือ่ สาร
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 2 ดานการบริการใหเชาและบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกล
โดยมีกลยุทธ 2.3 สรางความเขาใจตอผูเชาในเรื่องบทบาทหนาที่ของเงินทุนหมุนเวียนฯ
ยุทธศาสตรดานสารสนเทศที่ 5 พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
โดยมีกลยุทธ 4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ
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บทที่ 3
ยุทธศาสตร เปาหมาย และแผนงาน/กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 1: เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค

พัฒนา สงเสริม เพิ่มศักยภาพบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนใหมีขีดสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเหมาะสมกับตําแหนง และสามารถนําความรูมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ทํางาน

เปาหมาย

1. บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนใชความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและใน
กิจกรรมตางๆ
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนือ่ งและใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
3. พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนใหมีความรูค วามสามารถในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 โครงการติดตาม/แกไขปญหา ผูใชงานระบบบริหารเครือ่ งจักรกลและระบบการเงินการบัญชี
(EMS และ ACC)
1.2 โครงการเสริมสราง พัฒนาทักษะแกบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชาและผูใชบริการไดรับความสะดวก
และไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ

วัตถุประสงค

พัฒนา ปรับปรุงการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ ะดวกรวดเร็วและทันสมัย

เปาหมาย

1. ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวงไดรบั ความสะดวกในการ
ติดตอสื่อสาร
2. ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนสามารถแจงขอรองเรียนไดงา ยขึ้นและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ

แผนงาน/กิจกรรม
2.1 โครงการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและ
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
2.2 โครงการติดตาม ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
ยุทธศาสตรที่ 3 :
วัตถุประสงค

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
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เปาหมาย

1. จัดใหมเี ครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณอยางเพียงพอและเหมาะสม
2. สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพือ่ ลดตนทุนโดยรวม และ
ลดขอจํากัดในเรื่องระยะทาง เวลา สถานที่ และความแตกตางระหวางบุคคล
3. ผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการตัดสินใจอยางจริงจังและตอเนื่อง

แผนงาน/กิจกรรม
3.1 โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
3.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกันเครือขายสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการสื่อสาร
วัตถุประสงค

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการสื่อสารใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

1. จัดใหมีชองสัญญาณการสื่อสารขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและใหความรวมมือระหวางหนวยงาน
สวนกลางกับสวนภูมิภาคอยางเพียงพอ
2. จัดใหมีศูนยประสานงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ทําหนาทีป่ ระสานความรวมมือ
ระหวางบุคลากรเงินทุนหมุนเวียนทั่วประเทศ

แผนงาน/กิจกรรม
4.1 โครงการติดตาม ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค

พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศใหผูใชงานมีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศ

เปาหมาย

1. ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยจากการบุกรุกของผูไมประสงคดี
2. มีระบบสํารองขอมูล DR-Site ที่สามารถนํามาใชทดแทนเมือ่ เกิดปญหากับระบบขอมูลหลักได

แผนงาน/กิจกรรม
5.1 โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
5.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกันเครือขายสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร

13

สรุปยุทธศาสตร/เปาหมาย/โครงการที่สามารถบรรลุยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
เปาหมาย
โครงการ
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
- บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนใช - โครงการที่ 1.1 ติดตาม/แกไขปญหา
บุคลากรในการใชเทคโนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชงานระบบสารสนเทศบริหาร
โลยีสารสนเทศ
ในการปฏิบัตงิ านและในกิจกรรม เครื่องจักรกลและระบบการเงินการ
ตางๆ
บัญชี (EMS และ ACC)
- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี
- โครงการที่ 1.2 เสริมสราง พัฒนาทักษะ
ความ สามารถใชเทคโนโลยี
แกบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางตอเนือ่ งและให
สารสนเทศ
เกิดประโยชนสงู สุด
- พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียน
ใหมีความรูความสามารถในการ
ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ - ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียน - โครงการที่ 2.1 จัดจางบํารุงรักษาและ
สําหรับการใหบริการ
ซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหาร
ทั้งภายในและภายนอกกรมทาง
เพื่อใหผูใหเชาและ
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อ
หลวงไดรบั ความสะดวกในการ
ผูใชบริการไดรบั ความ
การบริหารจัดการ
ติดตอสื่อสาร
สะดวกและไดรับการ
- ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียน - โครงการที่ 2.2 ติดตาม ดูแลและ
ตอบสนองตรงตามความ
ปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
สามารถแจงขอรองเรียนไดงาย
ตองการ
ขึ้น และไดรับการตอบสนอง
ความตองการ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี - จัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและ - โครงการที่ 3.1 จัดหาเครื่อง
สารสนเทศเพื่อการบริหาร อุปกรณอยางเพียงพอและ
คอมพิวเตอรและอุปกรณ
จัดการ
เหมาะสม
- โครงการที่ 3.2 พัฒนาและปรับปรุง
- สนับสนุนการนําระบบเทคโนโลยี ระบบบริหารจัดการและปองกัน
สารสนเทศมาใชในการปฏิบัตงิ าน เครือขายสํานักเครือ่ งกลและสื่อสาร
เพื่อลดตนทุนโดยรวมและลด
ขอจํากัดในเรื่องระยะทาง เวลา
- ผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการตัดสินใจ
อยางจริงจังและตอเนื่อง
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ยุทธศาสตร
เปาหมาย
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี - จัดใหมีชองสัญญาณการสื่อสาร
สารสนเทศที่ใชในการ
ขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและให
สื่อสาร
ความรวมมือระหวางหนวยงาน
สวนกลางกับสวนภูมิภาคอยาง
เพียงพอ

โครงการ
- โครงการที่ 4.1 ติดตาม ดูแลและ
ปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ

- จัดใหมีศูนยประสานงานทางดาน

5. พัฒนาระบบปองกัน
ความเสียหายและระบบ
สํารองขอมูลสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทํา
หนาที่ประสานความรวมมือ
ระหวางบุคลากรเงินทุน
หมุนเวียนทั่วประเทศ
- มีระบบสํารองขอมูล DR-Site ที่ - โครงการที่ 5.1 จางเหมาบํารุงรักษา
สามารถนํามาใชทดแทนเมื่อเกิด
เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณ
ปญหากับระบบขอมูลหลักได
สําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อ
การบริหารจัดการ
- โครงการที่ 5.2 พัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการและปองกัน
เครือขายสํานักเครือ่ งกลและสื่อสาร
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บทที่ 4
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียน อยูภายใตการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
จัดการสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง และสํานักเครื่องกลและสื่อสาร ภายใตการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงและมีคณะ กรรมการบริหาร
จัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT ของสํานัก)ทําหนาที่กําหนดการจัดการ การใชงานทั้ง ดาน Hardware
Software และบุคลากรที่เกี่ยวของ
การติดตามประเมินผล
จะดําเนินการโดยใชตัวชี้วัดผลสําเร็จของแผนแมบ ทในภาพรวม หรือวัด ผลกระทบสุดทายของการ
พัฒนา ที่กําหนดไวดังนี้
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สรุปยุทธศาสตร/เปาหมาย/โครงการทีส่ ามารถบรรลุยทุ ธศาสตร
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ผูประเมิน
ระยะเวลาการประเมิน
1. เพิ่มประสิทธิภาพ
 จํานวนครั้งของปญหาการใช  สํานักเครื่องกล ทุกป
บุคลากรในการใช
งานระบบบริหารเครื่องจักรและสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กล ลดลงไมนอยกวารอยละ  ทุกหนวยงานที่
10
เกี่ยวของ
 จํานวนครั้งของปญหาการใช
งานระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ลดลงไมนอ ยกวารอยละ
10
 รอยละของบุคลากรทีป่ ฏิบัติ
งานดานเทคโนโลยีที่ไดรบั การ
อบรม
2. . พัฒนาระบบสาร ความพึงพอใจของผูใหเชา
 ศูนยเทคโนโลยี ทุกป
สนเทศสําหรับการ
และผูใชบริการ(ดานเทคโนสารสนเทศ
ใหบริการเพื่อใหผูใหเชา
โลยีสารสนเทศ)อยูในระดับดี
กรมทางหลวง
และผูใชบริการไดรับ
และดีมากไมนอยกวารอยละ  สํานักเครื่องกล
ความสะดวกและไดรบั
80
และสื่อสาร
การตอบสนองตรงตาม  จํานวนครั้งของปญหาตางๆ  ทุกหนวยงานที่
ความตองการ
จากผูใชบริการลดลงไมนอย
เกี่ยวของ
กวารอยละ 10
3. พัฒนาระบบสารสน
เทศเพื่อการบริหาร
จัดการ

 สามารถจัดหาเครื่องคอมพิว  สํานักเครื่องกล ทุกป
และสื่อสาร
เตอรและอุปกรณไดตามที่
กําหนดไวในแตละปทันภาย  ทุกหนวยงานที่
ในปงบประมาณ
เกี่ยวของ
 ผูใชงานมีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพของเครื่องคอม
พิวเตอรและอุปกรณในระดับ
มากและมากทีส่ ุดไมนอยกวา
รอยละ 80

17

สรุปยุทธศาสตร/เปาหมาย/โครงการทีส่ ามารถบรรลุยทุ ธศาสตร
ยุทธศาสตร
ตัวชี้วัด
ผูประเมิน
ระยะเวลาการประเมิน
4. พัฒนาระบบเทคโน-  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงได  สํานักเครื่องกล ทุกป
โลยีสารสนเทศที่ใชใน
แลวเสร็จตามระยะเวลาที่
และสื่อสาร
การสือ่ สาร
กําหนด
 ทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของ
5. พัฒนาระบบปองกัน  ระยะเวลาในการเขาถึงระบบ  ศูนยเทคโนโลยี ทุกป
ความเสียหายและระบบ
สํารองขอมูลและนําขอมูลเขา
สารสนเทศ
สํารองขอมูลสารสนเทศ
สูระบบในการใหบริการได
กรมทางหลวง
ใหมไมเกิน 3 ชั่วโมง
 สํานักเครื่องกล
และสื่อสาร
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บทที่ 5
สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก
ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่

ระยะเวลาดําเนินการ *

ดัชนีชี้วัด

รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

1.1 ติดตาม/แกไขปญหา
ผูใชงานระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลและ
ระบบการเงินการบัญชี
(EMS และ ACC)

ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล
และระบบการเงินการบัญชีสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สวนบริหาร
เครื่องจักรกล
สวนการเงินและ
บัญชี และสวน
สารสนเทศ
เครื่องจักรกล











รอยละของหนวยงานที่
ใชงานระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลได
สมบูรณ

1.2 เสริมสราง พัฒนา
ทักษะแกบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนใหมี
ความรูความสามารถในการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคา

สวนสารสนเทศ
เครื่องจักรกล











รอยละของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ผานการอบรมไมนอย
กวา 80

หมายเหตุ * การจัดกลุมและลําดับความสําคัญ ตามระยะเวลาเรงดวนของแผนงาน / โครงการ ทีจ่ ําเปนตองดําเนินการกอนหลัง

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชาและผูใชบริการไดรับความสะดวกและไดรบั การตอบสนองตรงตามความตองการ
โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่

ระยะเวลาดําเนินการ *

รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

2.1 จัดจางบํารุงรักษาและ
ซอมแซมแกไขระบบ
สารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงิน
การบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ

- ระบบไดรบั ปรับปรุงใหผูใชบริการ
สวนสารสนเทศ
ระบบสามารถใชงานไดตรงตามความ
เครือ่ งจักรกล
ตองการ อยางสะดวก รวดเร็ว และ
ความผิดพลาดของระบบไดรบั การแกไข
อยางรวดเร็ว

2.2 ติดตาม ดูแลและ
ปรับปรุงเว็บไซตของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ

ผูใชบริการไดรบั ความสะดวกและไดรับ
การตอบสนองความตองการ

ดัชนีชี้วัด











ความพึงพอใจของบุคลากรที่ใช
งานระบบบริหารเครื่องจักรกล
และการเงินการบัญชีอยูในระดับ
ดีและดีมากไมนอยกวารอยละ 80











จํานวนครั้งของปญหาตางๆ จาก
ผูใชบริการลดลงไมนอยกวารอย
ละ 10

- ระบบมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเปน
การรับประกันวาธุรกิจขององคกรจะ
ไดรับการปรับปรุงแกไขใหตรงกับ
นโยบายของผูบริหารและสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
สวนสารสนเทศ
เครื่องจักรกล
และสวนบริหาร
เครื่องจักรกล

หมายเหตุ * การจัดกลุมและลําดับความสําคัญ ตามระยะเวลาเรงดวนของแผนงาน / โครงการ ทีจ่ ําเปนตองดําเนินการกอนหลัง
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เหตุ

20

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่

ระยะเวลาดําเนินการ *

รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

3.1 จัดหาเครือ่ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ

มีครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มปี ระสิทธิภาพ
สามารถรองรับจํานวนบุคลากรและ
ภารกิจตางๆ ของเงินทุนหมุนเวียนได
อยางเหมาะสม

3.2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและปองกัน
เครือขายสํานักเครือ่ งกล
และสื่อสาร

มีอุปกรณบริหารจัดการและปองกัน
สํานักเครื่องกล
เครือขาย (Firewall) ที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสาร
และเพียงพอตอการใชงานระบบ
เครือขายภายในสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร และรองรับกับระบบเครือขาย
ของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทาง
หลวง

สํานักเครื่องกล
และสื่อสาร



ดัชนีชี้วัด



สามารถจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรฯ ไดตามที่
กําหนดไวในแตละปภายใน
ปงบประมาณ



ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
ไดแลวเสร็จตามระยะเวลาที่
กําหนด

หมายเหตุ * การจัดกลุมและลําดับความสําคัญ ตามระยะเวลาเรงดวนของแผนงาน / โครงการ ทีจ่ ําเปนตองดําเนินการกอนหลัง
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ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชในการสื่อสารของเงินทุนหมุนเวียน
โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4.1 ติดตาม ดูแลและปรับปรุง
เว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ

มีการปรับปรุงเว็บไซตใหสามารถเปน สวน
ชองทางการสือ่ สารแกผูใชบริการ
สารสนเทศ
และเปนชองทางการใหขอมูลแก
เครือ่ งจักรกล
หนวยงานตางๆ

ระยะเวลาดําเนินการ *

ดัชนีชี้วัด

2560

2561

2562

2563

2564











หมายเหตุ * การจัดกลุมและลําดับความสําคัญ ตามระยะเวลาเรงดวนของแผนงาน / โครงการ ทีจ่ ําเปนตองดําเนินการกอนหลัง

ดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงไดแลวเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กําหนด

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสํารองขอมูลสารสนเทศ
โครงการ

เปาหมาย

หนวยงานที่

ระยะเวลาดําเนินการ *

รับผิดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

5.1 จางเหมาบํารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
และอุปกรณสําหรับระบบ
สารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงิน
การบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ

มีระบบสํารองขอมูล DR-Site
ที่สามารถนํามาใชทดแทนเมื่อ
เกิดปญหากับระบบขอมูลหลัก
ได

5.2 โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและปองกันเครือขาย
สํานักเครื่องกลและสือ่ สาร

มีอุปกรณบริหารจัดการและ
สํานักเครื่องกล
ปองกันเครือขาย (Firewall) ที่ และสื่อสาร
มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ
การใชงานระบบเครือขาย
ภายในสํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร และรองรับกับระบบ
เครือขายของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง

ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
สวนสารสนเทศ
เครื่องจักรกล
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ระยะเวลาในการเขาถึงระบบ
สํารองขอมูลและนําขอมูลเขาสู
ระบบในการใหบริการไดใหมไมเกิน
3 ชั่วโมง

ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงไดแลว
เสร็จตามระยะเวลาทีก่ ําหนด

หมายเหตุ * การจัดกลุมและลําดับความสําคัญ ตามระยะเวลาเรงดวนของแผนงาน / โครงการ ทีจ่ ําเปนตองดําเนินการกอนหลัง
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