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บทคัดยอ : 

ศ ูนย เทคโนโลย ีและสารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท ม ีหน าท่ีในการให บร ิการด านระบบ

เทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเป ็นศ ูนย กลางระบบเครือข ายส ื่อสารข อม ูลของกรมทางหลวงชนบท ในการ

ควบค ุมดูแล ท้ังในสำน ักงานส วนกลางและส วนภูม ิภาค รวมท้ังสิ้น 94 หน วยท่ัวประเทศท่ีใชบร ิการ ซ่ึงท ุก

สำน ักงานได ม ีการใช บริการการเรียกดูข อมูลผ านระบบเครือขายไดท้ังอ ินทราเน็ตและอ ินเทอรเน็ต 
 

ด วยภารก ิจและปร ิมาณด ังกล าว ทําให กรมทางหลวงชนบท จำเป ็นต องมี ระบบจ ัดเก ็บและ

สำรอง ข อม ูลท่ีม ีประส ิทธิภาพ เพื่อสามารถทํางานได อย างต อเนื่องร วมก ับสำน ักงานส วนกลางและส วน

ภ ูม ิภาค และ รองร ับปฏิบ ัต ิงานและให บร ิการหน วยงานของกรมรวมถ ึงการให บร ิการประชาชนได 

ตลอดเวลา รวมถ ึงการ พ ัฒนาระบบเคร ือข ายส ื่อสารสำรองให ม ีประส ิทธิภาพส ูงขึ้น เพ ื่อความพร อมใชและ

ปลอดภ ัยในการใช งานผ าน ระบบเคร ือข ายของกรมทางหลวงชนบท โครงการปร ับปร ุง Backup Site 

ของกรมทางหลวงชนบทจ ึงเป ็น โครงการที่จะทำให กรมทางหลวงชนบทสามารถบรรล ุวัตถ ุประสงค 

ด ังกล าว รายละเอ ียดการดําเน ินงานใน โครงการนี้สามารถสรุปได ดังตอไปนี ้

 1)  ศ ึกษาและจ ัดทําแผนการกู ข อม ูลเม่ือเก ิดภัยพิบ ัติ (Disaster Recovery Plan) ของศ ูนย 

เทคโนโลย ีและ สารสนเทศ กรมทางหลวงชนบท 

 2)  นำเสนอการออกแบบเพิ่มเต ิมโครงสร างสถาป ัตยกรรม Hardware และ Software ของศ ูนย จ ัดเก ็บ

และสํารองขอมูล 

 3) จ ัดทําขั้นตอนมาตรฐานในการทดสอบแผนการกู ข อม ูลเม่ือเก ิดภ ัยพิบ ัติ ทําการทดสอบแผนและส ง

มอบรายงานการทดสอบ 

 4) จ ัดหาและต ิดตั้งอ ุปกรณ เพ ิ่มเต ิมให แก ระบบให บร ิการข อม ูลสำรองกรณ ีเก ิดภัยพิบ ัติ DR-Site 

(Disaster Recovery Site) จํานวน 1 แหง โดยมีรายละเอ ียดคุณลักษณะดังตอไปนี ้

    4.1 จ ัดหาและต ิดตั้งช ุดซอฟต แวร เพิ ่มความปลอดภัยให ก ับระบบปฏิบ ัต ิการเสม ือน 

(Virtual Firewall) สําหรับ 5 หนวยประมวลผล จำนวน 1 ช ุด 

  4.2 จัดหาและติดตั้งเครื่องคอมพ ิวเตอรแมข าย แบบท่ี 1 จํานวน 2 ช ุด 

  4.3 จัดหาและติดตั้งอุปกรณหนวยจัดเก็บขอมูลแบบภายนอกขนาด 16 เทราไบต จํานวน 1 ชุด 

  4.4 จ ัดหาอ ุปกรณ ป องก ันความเส ียหายของข อม ูลแบบต อเนื่อง (Continuous Data 



Protection) จํานวน 1 ช ุด 

 5) ทําการเคลื่อนยาย (Migrate) ขอมูลและระบบท่ีมีอยูเดิมเขาสูระบบฮารดแวร และซอฟต แวร ใหม 
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Abstract : 

Information and Communication Technology Center, Department of Rural Roads is 

responsible for providing information technology systems and communication network to all 

the Department of Rural Roads’ offices in both central and regional offices, totaling 94  units 

across the country. Each office has access to the information via the intranet and Internet. 

The mission and the amount of such making the Department of Rural Roads require 

storage and backup efficiency to work together efficiently and continuously. The development 

of the backup performance for availability and safely use throughout the department is a 

must. Therefore the backup site improvement project is budgeted for making the Department 

of Rural Roads to achieve those objectives. Details of the project are summarized below. 

1) Study and prepare a disaster recovery plan for Information Technology Center,  

     Department of Rural Roads. 

2)   Design additional architecture of hardware and software for storage & backup. 

3)   Prepare a standard procedure to test disaster recovery plans, Test plan and deliver test     

      reports. 

4)    Acquire and Installation of additional equipment to provide backup system in case of  

      disaster for DR-Site (Disaster Recovery Site), the details are featured below. 

4.1 Acquire and install 1 set of Virtual Firewall software for the five processors. 

4.2 Acquire and install 2 sets of computer servers. 

4.3 Acquire and install 1 set of 16 terabytes external storage. 

4.4 Acquire and install 1 set of Continuous Data Protection Devices. 

5)    Migrate data and systems into new hardware and software. 

 



 


