แผนปฏิบตั ิการสารสนเทศ ป 2561
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง

สํานักเครื่องกลและสื่อสาร
กรมทางหลวง

แผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจําป 2561
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
โครงการที่ 1

(เรียงตามลําดับความสําคัญของโครงการ)
จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศ

โครงการที่ 2

บริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
จัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการที่ 3

จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

โครงการที่ 4

ติดตาม ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ

โครงการที่ 5

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกันเครือขายสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
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โครงการที่ 1 จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบ
สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพือ่ การบริหารจัดการ
1. โครงการ
1.1 ชื่อโครงการ

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับ
ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพือ่ การ
บริหารจัดการ

1.2 ระดับบูรณาการ ระดับกรม
1.3 หนวยงานที่รวมโครงการสํานักเครื่องกลและสื่อสาร และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ระยะเวลา 12 เดือน
1.5 สถานภาพ โครงการตอเนือ่ ง
1.6 ยุทธศาสตรในแผนแมบทระดับชาติที่สอดคลองกับโครงการ ไดแก
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5.5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
ยุทธศาสตรในแผนแมบทไอซีทีประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.1 ชื่อสวนราชการ กรมทางหลวง
2.2 สถานที่ตั้ง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2.3 หัวหนาสวนราชการ นายธานินทร สมบูรณ ตําแหนง อธิบดีกรมทางหลวง
2.4 ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรินทร อุตกฤษฏตําแหนง ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
3. หลักการและเหตุผล
ตามทีส่ ํานักเครื่องกลและสื่อสาร ไดจัดหาคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณชุดใหมรองรับระบบ
ฐานขอมูล สําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อให
ระบบงานตางๆ สามารถรองรับการทํางานทั้งสวนกลางและหนวยงานในภูมิภาค ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เสถียรภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งไดจัดจางจัดทําศูนยสํารองขอมูลเพื่อความตอเนื่องในการดําเนินธุรกิจของระบบ
สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจไดวาในกรณีท ี่
ศูนยคอมพิวเตอรห ลักไมส ามารถใชง านไดอยางปกติ อันเนื่องจากสาเหตุตางๆ อาทิ ระบบคอมพิวเตอร
ขัดของ เสียหายระบบงาน/ขอมูล ขัดของเสียหาย ภัยตางๆ ศูนยสํารองขอมูลเพื่อความตอเนื่องในการ
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ดําเนินการธุรกิจ ของ สํานักเครื่องจักรกลและสื่อสาร กรมทางหลวง จะใชเปนศูนยคอมพิวเตอรทดแทนศูนย
คอมพิวเตอรหลักเพื่อใหระบบงานหลักยังคงสามารถใชงานไดอยางถูกตอง ครบถวน สมบูรณตอเนื่องทันที
โดยเกิดผลกระทบนอยที่สุดหรือไมเกิดผลกระทบใดๆ เลย เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในการใหบริการของ
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวงซึ่งโครงการนี้ ไดมีการติดตั้งแลวเสร็จตั้งแตป 2558 และจะสิ้นสุด
สัญญาการติดตั้งและบํารุงรักษา ลงในวันที่ 4 กันยายน 2560 นี้ และเพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ สามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ ทางสํานักฯ จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการบํารุงรักษาใหดีดังเดิม
และมีประสิทธิภาพตอไป
4. วัตถุประสงคเปาหมายโครงการ ประเภทโครงการ และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 วัตถุประสงคเปาหมายโครงการ
4.1.1 บํา รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ ม ข า ยและอุ ป กรณ สํ า หรั บ ระบบสารสนเทศบริ ห าร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ที่ศูนยหลักและศูนยสํารอง เพื่อ
ใหบริการกับผูใชงาน ทั้งจากสวนกลาง สํานักเครื่องกลและสื่อสารและหนวยงานในภูมิภาค
ไดแก สํานักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง และศูนยสรางและบูรณะสะพาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
4.1.2 บํ า รุ ง รั ก ษา เพื่ อ ให ผู ใ ช ง านเกิ ด ความมั่ น ใจต อ การใช ง านระบบสารสนเทศบริ ห าร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
4.1.3 การซักซอมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในการรองรับการทํางานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหระบบตางๆ
ที่ใชงานอยูสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องตามขอกําหนด
4.2 ประเภทโครงการ
เปนการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
4.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ เกิด
ความตอเนื่องในการใหบริการของระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ และกรณีเ กิดปญ หากับ เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ที่ติดตั้ง อยูที่ศูนยเ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ไม
สามารถใหบริการได ระบบสํารองที่ ติดตั้งที่สํานักเครื่องกลและสื่อสาร(แจงวัฒนะ) ก็จะสามารถใหบริการได
อยางเนื่องอยางมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
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5. ขอบเขตการดําเนินโครงการ
ดําเนินการบํารุง รัก ษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุป กรณสําหรับ ระบบสารสนเทศบริห าร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เพื่อใหรองรับการทํางานของผูใชไดอยางตอเนื่อง มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ สามารถใชระบบสํารองไดหากเกิดปญหาที่แมขายหลัก มีการซักซอมแผน
ฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ตลอดจนการแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการปองกันและแกไขปญหาที่ยังมี
อยู
6. คาใชจาย
6.1 วงเงินรวมทั้งสิ้น 5,744,660.00 บาท (หาลานเจ็ดแสนสีห่ มื่นสี่พันหกรอยหกสิบบาทถวน)
6.2 แหลงเงิน
 เงินงบประมาณ ป2561 เงินนอกงบประมาณ ระบุ เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง
 เงินงบเหลือจาย ป ........... อื่นๆ ระบุ...................................................................
6.3 รายละเอียดคาใชจา ย
รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร
รายการ
รายการฮารดแวร
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับศูนยขอมูลหลัก
2. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับบริหารจัดการ
3. เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย Domain Name Server
4. อุปกรณ Global Traffic Management(Load Balance)
5. อุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก SAN Storage ขนาด 12TB
6. อุปกรณ Ethernet Switch L3
7. Rack 42U ขนาด 80*110 cm พรอม KVM
รายการซอฟตแวร
8. ซอฟตแวร Application Server Software
9. ซอฟตแวรระบบจัดการฐานขอมูล
10. ซอฟตแวรสําหรับ Replicate เครื่องคอมพิวเตอร แมขาย
11. ซอฟตแวรสําหรับการทํา Cluster เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
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จํานวน

คาจางบํารุงรักษา
(บาท)
1,563,100.00

3 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 ชุด
2 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1,035,760.00
6 ชุด
2ชุด
1ชุด
1ชุด

รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร
รายการ
12. คาตรวจสอบเตรียมความพรอมขอมูล Replication จาก DC
ไป DR Site (Support& Onsite) และทดสอบยายระบบ
- ทดสอบโอนยายระบบจาก DC ไป DR Site
- ทดสอบการทํางานจากหนวยงานไปใชงานที่ DR Site
- ตรวจสอบขอมูล Replicate ทั้ง DC และ DR Site กอน
ทําการยายระบบกลับ
- โอนยายระบบจาก DR Site กลับมาใชงานที่ DC ดังเดิม
- ทดสอบการใชงานจากหนวยงานไปใชงานที่ DC
- ตรวจสอบการทํางานของระบบ เชน Replication , HA
, Backup
- จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบยายระบบ DR Site
13. คาเชาสัญญาณเครือขายขนาด 2Mb (MPLS)

จํานวน
1ระบบ

คาจางบํารุงรักษา
(บาท)
2,311,200.00

12 เดือน

321,000.00

14. คาเชาสัญญาณเครือขายขนาด 4Mb (MPLS)

12 เดือน

513,600.00

รวมทั้งสิ้น
(หาลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกรอยหกสิบบาทถวน)
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5,744,660.00

แบบคํานวณอัตราคาใชจา ยบุคลากรในการพัฒนาระบบ
โครงการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพือ่ การบริหารจัดการ
ระยะเวลาโครงการ ......2.......... เดือน (ปละ 2 ครั้ง)
ลําดับ
กิจกรรม/งาน
ตําแหนงบุคลากร* จํานวน ระยะเวลา เงินเดือน
รวม
ที่
(คน)
ที่ใช
บุคลากร
(เดือน)

หมายเหตุ

แจกแจง กิจกรรม/งาน ที่ดําเนินการโดยละเอียด
1

จัดเตรียม และตรวจสอบการทํางานและความพรอมของเครื่องแมขายระบบงาน ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
EMS และ ACC ทั้งหมดในสวน Data Center (DC)
เครือ่ งแมขาย
(Solaris)

1

2

126,500

253,000 ปริญญาโท ประสบการณ 11-15 ป

2

จัดเตรียม และตรวจสอบการทํางานและความพรอมของเครื่องแมขายระบบงาน ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
EMS และ ACC ทั้งหมดในสวน Disaster Recovery Site (DR-Site)
เครือ่ งแมขาย
(Solaris)

1

2

126,500

253,000 ปริญญาโท ประสบการณ 11-15 ป

3

ตรวจสอบการทํางานและความถูกตองของฐานขอมูลในสวนของ Data Center
(DC)

ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
ฐานขอมูล Oracle

1

2

126,500

253,000 ปริญญาโท ประสบการณ 11-15 ป

4

ตรวจสอบการทํางานและความถูกตองของฐานขอมูลในสวนของ Disaster
Recovery Site (DR-Site)

ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
ฐานขอมูล Oracle

1

2

126,500

253,000 ปริญญาโท ประสบการณ 11-15 ป

5

ตรวจสอบความพรอมของระบบเครือขายทั้งในสวน DC - DR และเครือขายสวน ผูเชี่ยวชาญดานระบบ
ภูมิภาค
เครือขาย
ตรวจสอบความถูกตองของโปรแกรมระบบ EMS และ ACC
นักตรวจสอบระบบ

1

2

126,500

253,000 ปริญญาโท ประสบการณ 11-15 ป

1

2

112,500

225,000 ปริญญาตรี ประสบการณ 5-10 ป

6

6

ลําดับ
ที่
7

กิจกรรม/งาน

ตําแหนงบุคลากร*

การยายระบบจาก DC ไป DR และจาก DR ไป DC
- ทดสอบโอนยายระบบจาก DC ไป DR Site
- ทดสอบการทํางานจากหนวยงานไปใชงานที่ DR Site
- ตรวจสอบขอมูล Replicate ทั้ง DC และ DR Site กอนทําการยายระบบ
กลับ
- โอนยายระบบจาก DR Site กลับมาใชงานที่ DC ดังเดิม
- ทดสอบการใชงานจากหนวยงานไปใชงานที่ DC
- ตรวจสอบการทํางานของระบบ เชน Replication , HA , Backup
- จัดทํารายงานสรุปผลการทดสอบยายระบบ DR Site

วิศวกรระบบ และ
วิศวกรระบบเครือขาย

รวมทั้งสิ้น

จํานวน ระยะเวลา เงินเดือน
(คน)
ที่ใช
บุคลากร
(เดือน)
4

2

102,650

รวม

821,200 ปริญญาตรี ประสบการณ 5-10 ป

2,311,200

หมายเหตุ
ตําแหนงบุคลากรหลัก Mark-up Factor = 2.475
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หมายเหตุ

7. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร (การบํารุงรักษา)
7.1 วิธีการจัดหา
 ซื้อ
เชา รับบริจาค

(อื่น ๆ ระบุ)จางเหมา (ประกวดราคา)

7.2 ประเภทของการจัดหา
 เพิ่มเติม
 รับบริจาค

 ทดแทน
 จางที่ปรึกษา/จางพัฒนาระบบ

8. วิธีการไดมาของโครงการ
ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปและผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนที่จะตองทําหลังจากหมดการรับประกัน
ตามสัญญาจางการพัฒนาระบบ เพื่อใหผูใชระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยางตอเนื่อง
9. แผนการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
เดือน

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

กิจกรรม
การเสนอโครงการ
1.เสนอคณะกรรมการฯ
การดําเนินการจัดจาง
1. การดําเนินการจัดจาง
2. การดําเนินการบํารุงรักษาฯ

โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ดําเนินการเสนอคณะกรรมการ TOR เพื่อทําหนาที่
รางขอกําหนดและเสนอคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทําหนาที่ตรวจรับ และดําเนินการจัดจาง เพื่อหาผูรับจาง
ดําเนินการบํารุงรักษาฯ ตอไปตามระยะเวลาที่กําหนด
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8
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10. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในเกณฑป ระเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนในแตละป ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ
กําหนดตัวชี้วัด คือ ดัชนีความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศที่จําเปนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
11. สถานที่ตั้งอุปกรณ (ระบุชื่อหนวยงาน)
ที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ถนนพระรามหก และที่สํานักเครื่องกลและสื่อสาร (แจง
วัฒนะ) กรมทางหลวง
12. ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
12.1 เครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและ
การเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ เปนอุปกรณอิเลคทรอนิคส ซึ่งมีความเสี่ยงที่อาจจะ
เสียหายได จึงมีความจําเปนที่จะตองบํารุงรักษาทั้งการปองกันและการแกไข ในชวงเวลา
ปกติและในกรณีฉุกเฉิน
12.2 ปจ จุบันการทํางานบริห ารเครื่องจัก รกล และงานบัญชีเ งินทุนฯ ทั้ง สวนกลางและสวน
ภูมิภาค ของงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เปนการใชงานแบบ Online มาที่เครื่องคอมพิวเตอรแม
ขายซึ่ง ถาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ไมส ามารถใหบ ริก ารได จะทําใหก ารทํางานของ
ระบบงานตางๆไมสามารถทําตอไดสงผลกระทบตอการทํางานหนวยงาน
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13. การเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก
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โครงการที่ 2 จัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล
และการเงินการบัญชีเพือ่ การบริหารจัดการ
1. โครงการ
1.1 ชื่อโครงการ

โครงการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหาร

เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
1.2 ระดับบูรณาการ ระดับกรม
1.3 หนวยงานที่รวม สํานักเครื่องกลและสือ่ สาร และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ระยะเวลา 12 เดือน
1.5 สถานภาพ โครงการตอเนื่อง
1.6 ยุทธศาสตรในแผนแมบทระดับชาติที่สอดคลองกับโครงการ ไดแก
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรที่ 5.5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
ยุทธศาสตรในแผนแมบทไอซีทีประเทศไทย
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ของประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตรในแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ
2.1 ชื่อสวนราชการ กรมทางหลวง
2.2 สถานที่ตั้ง 2/486 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2.3 หัวหนาสวนราชการนายธานินทร สมบูรณตาํ แหนง อธิบดีกรมทางหลวง
2.4 ผูรับผิดชอบโครงการ นายวรินทร อุตกฤษฏตําแหนง ผูอํานวยการสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
3. หลักการและเหตุผล
ตามที่ง านเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจัก รกล กรมทางหลวง ได ดําเนินการจัดจางพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริห ารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริห ารจัดการ ในป 2553 ถึง 2555
จํานวน 19 ระบบงาน ประกอบดว ย 4 กลุม ระบบ กลุม ระบบบริหารเครื่อ งจั กรกล จํานวน 10
ระบบงาน ไดแก ระบบทะเบียนเครื่องจักรกลระบบบริหารการเชาเครื่องจักรกลระบบการบํารุงรักษา
และบริการหลอลื่น ระบบการซอมบํารุง ระบบซอมปรับปรุงสภาพ ระบบจัดซื้อจัดจาง ระบบควบคุม
พัสดุระบบจัดซื้อจัดจางวัสดุสํานักงาน และระบบจําหนายระบบจัดซื้อ เครื่องจักรกล กลุมระบบบัญชี
เงินทุนหมุนเวียนจํานวน5 ระบบ ไดแก ระบบงบประมาณระบบรายไดและนําสงเงินระบบเบิกจายเงิน
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ระบบสินทรัพยและระบบบัญชีแยกประเภทและระบบขอมูลสารสนเทศเครื่องจักรกลสําหรับผูบริหาร
จํานวน 1 ระบบ และกลุมระบบสนับสนุน จํานวน3 ระบบไดแก ระบบจัดการหนวยงานและผูใช ระบบ
จัดการสิทธิ์การใชงาน และโปรแกรมตรวจสอบเวอรชั่นซอฟตแวรและระบบติดตั้งซอฟตแวรอัตโนมัติ
กลุมระบบงานทั้ง 4 กลุม ไดแก กลุมระบบบริหารเครื่องจักรกล กลุมระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
ระบบขอมูลสารสนเทศเครื่องจักรกลสําหรับผูบริหาร กลุมระบบสนับสนุน มีลักษณะการทํางานแบบ
Onlineมีการทํางานและขอมูลตางๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด และรองรับงานจากผูใชงานทั้งสวนกลาง
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร และสวนภูมิภาค ไดแกสํานักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง
และศูนยสรางและบูรณะสะพาน จํานวนมากระบบงานดังกลาวรองรับงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ตั้งแตการ
บริหารเครื่องจักรกล (จัดซื้อ เชาใช บํารุงรักษา ซอมแซม จําหนาย) การจัดทําบัญชีงานเงินทุนฯ (งาน
งบประมาณ รายไดคาเชาเครื่องจักร รายจายคาซอม สินทรัพย งบการเงิน) รวมไปถึงการนําขอมูล
ทั้งหมดมาจัดทํารายงานสถิติสําหรับผูบริหารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ หลังจากสิ้นสุด
การรับประกันในเดือนธันวาคม 2556 แลว ไดมีการจัดทําโครงการจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ ตั้งแตปงบประมาณ
2559 เปนตนมา จนถึงปงบประมาณ 2560 เริ่มจัดทําตั้งแต 21 ตุลาคม 2559 ถึง 20 ตุลาคม 2560
เมื่อสิ้นสุดแลวยังมีความจําเปนที่จะตองจัดทําอยางตอเนื่อง
งานเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล จึงมีความประสงคจะจัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข
ระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล และการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ ทั้ง 19 ระบบงาน
เพื่อดูแลบํารุงรักษาระบบทั้งหมด ใหสามารถบริการผูใชงานทั้งสวนกลางและในสวนภูมิภาค ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป
4. วัตถุประสงคเปาหมายโครงการประเภทโครงการและประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
4.1 วัตถุประสงค
4.1.1 เพื่อ ใหบํารุง รักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล และ
การเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ สามารถบริการกับผูใชงาน ทั้งจากสวนกลาง
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร และสวนภูมิภาค ไดแก สํานักงานทางหลวง แขวงทาง
หลวง ศูนยสรางทางและศูนยสรางและบูรณะสะพานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4.1.2 เพื่อใหตรวจสอบ วิเคราะห และบํารุงรักษา ระบบฐานขอมูลของระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี ของงานเงินทุนหมุนเวียน สามารถทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
4.1.3 สามารถแกไขขอบกพรองของระบบฯ ที่อาจจะพบในอนาคต เพื่อใหระบบสารสนเทศ
บริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการทํางานไดถูกตอง
สมบูรณ
4.1.4 เพื่อใหสามารถปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงิน
การบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ตามความตองการของสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
4.2 เปาหมายโครงการ
4.2.1เพื่อใหระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญ ชีเพื่อการบริหาร
จัดการ ของงานเงินทุนหมุนเวียน สามารถใหบริการกับผูใชงานทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาคไดในระดับดีตอไป
4.2.2 เพื่อใหการทํางานเกี่ยวกับงานเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล สามารถปฏิบัติงาน
ไดอยางตอเนื่องตอไป
4.3 ประเภทโครงการ
เปนการจัดจางเพื่อทําการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
4.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ผูใชงานทั้งจากสวนกลาง สํานักเครื่องกลและสื่อสาร สวนภูมิภาค (สํานักงานทาง
หลวง แขวงทางหลวงศูนยสรางทางและศูนยสรางและบูรณะสะพาน) สามารถทํางานระบบ
สารสนเทศบริห ารเครื่อ งจั ก รกลและการเงิน การบั ญ ชี เ พื่อ การบริห ารจัด การ ทั้ง 19
ระบบงาน ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
5. ขอบเขตการดําเนินโครงการ
ดําเนินการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไข ขอผิดพลาดที่เกิดจากการทํางานของโปรแกรมทั้ง 4
กลุมระบบหลักของโครงการ ทั้งการเพิ่มความตองที่จําเปน การปรับปรุงแกไข และการแกไขขอผิดพลาด
ของระบบ ตลอดจนการสรุปปญหาและแนวทางการปองกันปญหา
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6. คาใชจาย
6.1 วงเงินรวมทั้งสิ้น 8,500,000.00 บาท (แปดลานหาแสนบาทถวน)
6.2 แหลงเงินงบประมาณ
เงินงบประมาณ ป2561 เงินนอกงบประมาณ ระบุเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง
เงินงบเหลือจาย ป ...........อื่นๆ ระบุ...................................................................

6.3 รายละเอียดคาใชจา ย
ราคาตอหนวย
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
X

รายการที่ขออนุมัติ
1. คาใชจายบุคลากร
1.1 บุคลากรหลัก (Mark up Factor = 2.475)
1.1.1 นักวิเคราะหระบบ 2 คน
1.1.2 นักพัฒนาระบบ 4 คน
1.1.3 นักทดสอบระบบ 1 คน

130,927.50
89,347.50
89,347.50

จํานวนหนวย
Y

12 เดือน
12 เดือน
12 เดือน
รวม
ปรับลด
รวมทั้งสิ้น

รวม
=X*Y*จํานวน
บุคลากร

3,142,260.00
4,288,680.00
1,072,170.00
8,503,110.00
3110.00
8,500,000.00

7. การจัดหาระบบคอมพิวเตอร(การบํารุงรักษา)
7.1 วิธีการจัดหา
 ซื้อ
 เชา
7.2 ประเภทการจัดหา
 เพิ่มเติม
บริจาค

 บริจาค อื่น ๆ (ระบุ)จางเหมา (ประกวดราคา)
ทดแทน
จางที่ปรึกษา/จางพัฒนาระบบ...........................................
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8. วิธีการไดมาของโครงการ
ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไปและผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ โดยพิจารณาจากเหตุผลความจําเปนที่จะตองทําหลังจากหมดการ
รับประกันตามสัญญาจางการพัฒนาระบบ เพื่อใหผูใชระบบสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
อยางตอเนื่อง
9. แผนการดําเนินการ และระยะเวลาดําเนินงานโครงการ
แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวของในการดําเนินงานโครงการ
แผนการดําเนินการ แสดงตามกิจกรรมและระยะเวลา ดังนี้
เดือน

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

กิจกรรม
การเสนอโครงการ
1.เสนอคณะกรรมการฯ
การดําเนินการจัดจาง
1. การดําเนินการจัดจาง
2. การดําเนินการบํารุงรักษาฯ

โดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง ดําเนินการเสนอคณะกรรมการ TOR เพื่อทําหนาที่ราง
ขอกําหนดและเสนอคณะกรรมการตรวจรับเพื่อทําหนาที่ตรวจรับ และดําเนินการจัดจาง เพื่อหาผูรบั จาง
ดําเนินการบํารุงรักษาฯ ตอไปตามระยะเวลาที่กําหนด
10. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในเกณฑประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนในแตละป ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ กําหนด
ตัวชี้วัด คือ ดัชนีความพรอมใชงานของระบบสารสนเทศทีจ่ าํ เปนตอการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร
11. สถานที่ตั้งอุปกรณ(ระบุชื่อหนวยงาน)
ที่ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง และสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
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8

9

12. ปญหา / อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
12.1 เนื่องจากระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกล และการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ
ทั้ ง หมด 19 ระบบงาน เป น ระบบงานที่ ผู ใ ช ง านต า งๆ ของงานเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นค า
เครื่อ งจัก รกลฯ จากทั้ ง ส ว นกลาง สํ า นัก เครื่ องกลและสื่ อสาร และส วนภูมิ ภ าค ได แ ก
สํานักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทางและศูนยสรางและบูรณะสะพานปฏิบัติงาน
ผานระบบงานนี้แบบ Online ทั้งหมดซึ่งถามีเหตุทําใหโปรแกรมระบบงานสวนใดสวนหนึ่ง
ทํางานไดไมส มบรูณก็จ ะสง ผลกระทบตอประสิท ธิภาพการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียน
โดยตรง
12.2 กรณีที่มีก ารปรับ เปลี่ยนวิธีก ารปฏิบัติง านหรือรูป แบบเอกสารการปฏิบัติง าน จําเปนตอง
ปรับปรุงระบบงานตางๆ ใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ซึ่งถาไมปรับปรุงระบบงานก็จะทําให
ไมสามารถปฏิบัติงานสวนนั้นผานระบบงานได
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13. การเชื่อมโยงเครือขายภายในและภายนอก
System Overview
ส่วนกลาง

ศูนย์ เ ทคโนโลยีสารสนเทศ
Web Server1
App Server1
DB Server1

ส่ วนภูมภาค

Network Service
Provider

Server1

Web Server2 Disk Storage
App Server2
DB Server2

ปรั งปรุงประสิทธิภาพระบบงาน 15 ระบบ
กลุ่มระบบบริ หารเครืองกล
1.ระบบทะเบียนเครื องจักรกล
2.ระบบบริ หารการเช่าเครืองจักรกล
3.ระบบการบํารุ งรักษาและบริการหล่อลืน
4.ระบบการซ่อมบํารุง
5.ระบบซ่อมปรับปรุ งสภาพ
6.ระบบจัดซือจัดจ้ าง
7.ระบบควบคุมพัสดุ
8.ระบบจัดซือจัดจ้ างวัสดุสํานักงาน
9.ระบบจําหน่าย
10.ระบบจัดซือเครื องจักรกล

Server2

กลุ่มระบบการเงินการบัญชี
11.ระบบงบประมาณ
12.ระบบเบิกจ่ายเงิน
13.ระบบรายได้ และนําส่งเงิน
14.ระบบสินทรัพย์
15.ระบบบัญ ชีแยกประเภท

Data
Replication

สํานักเครื องกลและสือสาร

กลุ่มระบบสารสนเทศสําหรั บผู้บริหาร
16.ระบบข้ อมูลสารสนเทศสํา หรับผู้บริหาร

Web Server

กลุ่มระบบสนับสนุ น
17.ระบบจัดการหน่วยงานและผู้ ใช้
18.ระบบจัดการสิทธิ การใช้ งาน
19. โปรแกรมตรวจสอบเวอร์ ชนซอฟต์
ั
แวร์
และระบบติดตังซอฟต์แวร์ อัตโนมัติ

App Server
Server
...

--------------------------------------------
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DB Server

Disk Storage

โครงการที่ 3 จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
1. ชื่อโครงการ
2. รหัสโครงการ

โครงการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ

3. ประเภทโครงการ โครงการตอเนือ่ ง
4. หลักการและเหตุผล
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงเปนหนวยงานของกรมทางหลวงที่ใหบริการเชา
ใชเครื่องจักรกลแกหนวยงานตางๆของกรมทางหลวงโดยมีการดําเนินการงานสวนใหญดวยระบบบริหาร
เครื่องจักรกล(EMS) ระบบการเงินการบัญชี (ACC) และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร(MIS) บนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรของกรมทางหลวง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ในการดําเนินงานดังกลาวบางสวนหมดอายุใชง าน ซอมแซมไมคุมคา เพื่อใหการดําเนินงานของเงินทุนฯ
สามารถทําไดสะดวกและรวดเร็วขึ้นจึงจําเปนตองจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพิ่มเติมใหเพียงพอ
และทดแทนในสวนของเดิมที่หมดอายุหรือซอมแซมไมคุมคา
5. วัตถุประสงค
เพื่อใหหนวยงานในสวนกลางมีครุภัณฑคอมพิวเตอรเพียงพอในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ฯ กับการใชงานระบบบริหารเครื่องจักรกล ระบบการเงินการบัญชี และระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร
6. ผลสัมฤทธิ์
มีเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณเพียงพอตอการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
7. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
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8. แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม

ระยะเวลา (2560)
ระยะเวลา (2561)
มิ. ก. ส. ก. ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ.
ย. ค. ค. ย. ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค.

1.เสนอคณะกรรมการICT
กรม/กระทรวง
2.เสนอคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน
3.เสนอกรมบัญชีกลาง
4.กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
5.ดําเนินการจัดหา
6.ติดตั้งและทดสอบระบบ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนบริหารเครื่องจักรกล และ สวนสารสนเทศเครื่องจักรกล
10. สถานที่ดําเนินงานโครงการ สํานักเครื่องกลและสือ่ สาร
11. งบประมาณ 1,302,800.00บาท
12.การประเมินผล
ประเมินระยะเวลาที่ใชจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุป กรณ ในการทํางานอยางเพียงพอ
สําหรับดําเนินการใหบริการแกหนวยงานตางๆของกรมทางหลวงและหน วยงานภายนอกกรมทางหลวงได
สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอกับความตองการ
รายละเอียดการจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอรและอุปกรณ ป 2561 ตามเอกสารแนบ
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โครงการที่ 4 ติดตาม ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
1. ชื่อโครงการ โครงการติดตาม ดูแล และปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
2. รหัสโครงการ
3. ประเภทโครงการ โครงการตอเนือ่ ง
4. หลักการและเหตุผล
ตามที่เ งินทุนหมุนเวียนฯ ไดจัดตั้ง เว็บไซด www.erfund.go.thเพื่อใชในการประชาสัม พันธแก
หนวยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง โดยใหขอมูลในดานตางๆ เชน ประวัติของเงินทุนหมุนเวียนฯ
โครงสรางการบริหาร ผลการดําเนินงาน เปนตน แตเมื่อมีการใชงานเว็บไซดมากขึ้นอีกทั้งมีความตองการที่จะ
ใหมีการสื่อสารในดานอื่นๆเพิ่มขึ้น มีชองทางการดาวนโหลดขอมูลตางๆและมีเว็ บบอรดในการสื่อสารกับ
หนวยงานและผูใชบริการตางๆ
ดังนั้นเพื่อใหเว็บไซตเงินทุนฯสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม
และทํางานไดตอเนื่องไมขัดของจึงเห็นควรจัดจางดูแล และปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุนหมุนเวียนฯ
5. วัตถุประสงค
5.1 เพื่อเพิ่ม ชองทางการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็วในการติดตอ ประสานงาน แนะนํา เงินทุน
หมุนเวียนฯ
5.2 เพื่อเพิ่มชองทางการดาวนโหลดขอมูลทีเ่ กี่ยวกับการดําเนินงานใหแกหนวยงานตางๆ
5.3 สามารถตอบสนองความตองการของผูใชงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และทํางานไดตอเนื่องไม
ขัดของ
6. ผลสัมฤทธิ์
มีก ารดูแล และปรับ ปรุงเว็บ ไซดใหส ามารถเปนชองทางการสื่อสารแกผูใชบ ริการและเปนชอง
ทางการใหขอมูลแกหนวยงานตางๆ
7. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
8. แผนปฏิบัติการ
กิจกรรม

ระยะเวลา (2560-2561)
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

1.ติดตาม ดูแล การปรับปรุง
เว็บไซตทจี่ ัดจางในป2559
2.ประเมิ น ผลการติ ด ตาม
ดูแล การปรับปรุงเว็บไซตที่
จัดจางในป 2559
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ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

9. ผูร ับผิดชอบโครงการ สวนบริหารเครื่องจักรกล และสวนสารสนเทศเครื่องจักรกล
10. สถานที่ดําเนินงานโครงการ สํานักเครื่องกลและสือ่ สาร
11. งบประมาณ
80,000.00 บาท
12. การประเมินผล
ความพึงพอใจของผูใชบริการเว็บไซต จากแบบสอบถามทีห่ นาเว็บไซต
13. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีชองทางการสือ่ สารที่มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย และมีชองทางการใหขอมูลที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
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โครงการที่ 5 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกันเครือขาย
สํานักเครื่องกลและสื่อสาร
1. ชื่อโครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกันเครือขายสํานักเครื่องกลและสือ่ สาร
2. รหัสโครงการ
3. ประเภทโครงการ โครงการใหม
4. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานักเครื่องกลและสื่อสารเปนผูดูแลและบริหารจัดการโปรแกรมระบบบริหารเครื่องจักรกล
(EMS: Equipment Management System) และระบบการเงินการบัญ ชีเ งินทุนหมุนเวียนฯ (ACC:
Accounting) ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ผานระบบ
เครือขายของสํานักฯโดยระบบเครือขายของสํานักฯ ดังกลาวมีเครื่องคอมพิวเตอรและอุป กรณเปนจํานวน
มากที่เ ขาใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดทําใหร ะบบทํางานไดลาชา และไมมีเ สถียรภาพ อุปกรณบริหาร
จัดการระบบเครือขายที่มีอยูไมสามารถรองรับระบบฯ ที่ขยายเพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ดวยสภาพปจจุบันที่มี
การจูโจมระบบเครือขายของหนวยงานตาง ๆ อยูบอยครั้งระบบเครือขายของสํานัก มีความเสี่ยงที่จะโดน
โจมตีจากบุคคลไมหวังดีแตอุปกรณระบบฯ ของสํานักที่มีอยูในปจจุบันไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะปองกัน
เหตุดังกลาวได
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหระบบเครือขายของสํานักฯ ทํางานไดรวดเร็ว มีเ สถียรภาพและ
ปลอดภัยมากขึ้นจึงควรปรับเปลี่ยนอุปกรณบริหารจัดการระบบเครือขายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดหาอุปกรณบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือขาย ภายในสํานักเครื่องกล
และสื่อสาร
2. เพื่ อ ให มี ร ะบบรั ก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย สารสนเทศที่ ค รอบคลุ ม และเ ป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อรองรับกับระบบเครือขายของศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทางหลวง
6. ผลสัมฤทธิ์
มีอุปกรณบริหารจัดการและปองกันเครือขาย (Firewall) ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการใช
งานระบบเครือขายภายในสํานักเครื่องกลและสื่อสาร และรองรับกับระบบเครือขายของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง
7. ระยะเวลาโครงการ 5 เดือน
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8. แผนปฏิบัติการ
ระยะเวลา (2560)

กิจกรรม

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ระยะเวลา (2561)
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1.กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
2.ดําเนินการจัดหา
3.ติดตั้งและทดสอบระบบ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ สวนสารสนเทศเครื่องจักรกล
10. สถานที่ดําเนินงานโครงการ สํานักเครื่องกลและสือ่ สาร
11. งบประมาณ
270,000.00 บาท
12. ความเสี่ยง/กลยุทธ
1. ความเสี่ยง
ระบบบริหารจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของเครือขายภายในสํานัก
เครื่องกลและสื่อสาร อาจถูกโจมตีจากบุคคลซึ่งไมประสงคดี เมื่อเกิดชองโหวของระบบที่ไมสามารถปองกัน
ได
2. กลยุทธ
ควรมีการศึก ษาและการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีประสิท ธิภาพ และจัดหาอุปกรณบ ริหาร
จัดการและปองกันเครือขาย (Firewall) ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นตามความเหมาะสม
13. การประเมินผล
1. ระบบที่เ สนอจะตองเขากันไดกับระบบคอมพิวเตอรของสํา นักเครื่องกลและสื่อสาร อยางมี
ประสิทธิภาพและจะตองจัดหาและติดตั้งระบบที่ทํางานไดอยางสมบูรณ และมีความมั่นคงปลอดภัยตอ
ระบบสารสนเทศของสํานั ก เครื่อ งกลและสื่อสาร และรองรับ กับ ระบบเครื อขายของศูนยเ ทคโนโลยี
สารสนเทศ กรมทางหลวง
2. กรณีที่ จํา เปน ตอ งมี อุป กรณ และวั ส ดุ เ พิ่ม เติ ม เพื่ อให ก ารติ ดตั้ ง และใชง านของระบบเกิ ด
ประโยชนสูงสุด จะตองจัดหาติดตั้งและดําเนินการตางๆ ใหเรียบรอยตามมาตรฐานที่สํานักเครื่องกลและ
สื่อสาร กําหนด เชน License อื่นๆ ที่จําเปน การจัดเก็บสาย การจัดทํา Label ทั้งที่อุปกรณและสายให
เรียบรอย โดยไมคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มเติมอีก
3. ตองทํา Preventive Maintenance (PM) ทุกๆ 3 เดือนสาหรับ Hardware
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4. ตองทํา Preventive Maintenance (PM) ทุกๆ เดือนสําหรับ Software และตองทําการ
ตรวจสอบ ปรับแก ทบทวนเพื่อปรับปรุงใหการใชงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
14. ผลที่คาดวาจะไดรับ
สํา นัก เครื่อ งกลและสื่อ สารมี อุป กรณบ ริห ารจัด การและรัก ษาความมั่น คงปลอดภัย เครือ ขา ย
(Firewall) ที่สามารถดําเนินการใหบ ริการแกหนวยงานตางๆ ภายในสํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทาง
หลวงและหนวยงานภายนอกสํานักเครื่องกลและสื่อสาร ไดสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเพียงพอกับ
ความตองการ
รายละเอียดการจัดหาอุปกรณปอ งกันเครือขาย (Firewall) ป 2561 ตามเอกสารแนบ
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การจัดลําดับความสําคัญ
ของโครงการแผนปฏิบัติการสารสนเทศ ประจําป 2561
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

1

จางเหมาบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ
อุปกรณสําหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการ
จัดจางบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบ
สารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพื่อการบริหารจัดการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ติดตาม ดูแลและปรับปรุงเว็บไซตของเงินทุน
หมุนเวียนฯ
พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและปองกัน
เครือขายสํานักเครือ่ งกลและสื่อสาร

2

3
4
5

ประโยชนที่ ความสําเร็จ
รวมคะแนน
ไดรับ
ไดงาย
5
5
25

5

5

25

5
5

4
4

20
20

5

4
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หมายเหตุ
1.

เกณฑระดับคะแนนประโยชนที่ไดรับ 1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูง

2.

มาก
เกณฑระดับคะแนนความสําเร็จไดงาย 1 = นอยมาก 2 = นอย 3 = ปานกลาง 4 = สูง 5 = สูง

3.

มาก
รวมคะแนน ใชคะแนนประโยชนที่ไดรับ คูณกับ คะแนนความสําเร็จไดงาย
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