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1-1

บทที่ 1
ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ
และระดับกระทรวงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาในบทนี้ ประกอบด้วย (1) การนาเสนอแผนนโยบาย มาตรการ และยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคมนาคมและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประเทศ
แ ล ะ ร ะ ดั บ ก ร ะ ท ร ว ง แ ล ะ ( 2 ) ก า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ด็ น ห รื อ แ น ว ท า ง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจากแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ทีไ่ ด้ทาการศึกษา
ยุทธศาสตร์และแผนงานทีท่ าการศึกษา ได้แก่
















แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และตาแหน่งประเภทบริหาร
มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561
คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก
มาตรฐานความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจทิ ลั 2021
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563
แผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)
มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดจิ ทิ ลั (Digital Literacy)
แผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (ASEAN ICT
Master Plan 2015 หรือ AIM 2015)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ทัง้ นี้ แต่ละแผนยุทธศาสตร์ จะมีการนาเสนอรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์ก่อนเป็ น
ลาดับแรก จากนัน้ จึงเข้าสู่ส่วนของการวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาคัญ ซึง่ ข้อมูลการศึกษาในบทนี้
จะถู ก น าไปใช้ป ระกอบการจัด ท ากรอบความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่จ าเป็ น
(Competency Model) สาหรับบุคลากรกระทรวงคมนาคม รวมถึงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ.
2561-2564) ต่อไป

1.1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงคมนาคมได้จ ัด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ก ระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564 ขึน้ เพื่อเป็ นการกาหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงและสาหรับหน่ วยงานในสังกัด
ทัง้ หน่วยงานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลา 5 ปี นบั จากนี้ โดยกาหนดเป้ าหมายทีจ่ ะ
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไปพร้อมกับการให้ความสาคัญใน
มิตติ ่างๆ รอบด้าน อาทิ มิตดิ า้ นความปลอดภัยและความมันคง
่ มิตดิ า้ นสังคมและสิง่ แวดล้อม รวม
ไปถึงมิตดิ า้ นเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
ทุกภาคส่วนและขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขัน้ พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง และเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
1

รวบรวมข้อมูลจากโครงการจัดทาแผนยุทธสาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564, สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
(สิงหาคม 2559)
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมันคงของระบบขนส่
่
ง
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จ
โดยสรุปรายละเอียดรายยุทธศาสตร์ เป็ นดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งขัน้ พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง และเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้อม
ด้วยบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ภายในระยะ 5 ปี
นับจากนี้ ประเทศไทยจาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโครงสร้าง
พืน้ ฐานและบริการขนส่งขัน้ พืน้ ฐานมากยิง่ ขึน้ เพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงและความท้าทายต่างๆ
ในอนาคต
เป้ าประสงค์สาคัญของยุทธศาสตร์น้ี จึงประกอบด้วย (1) การมีโครงสร้างพื้นฐานการ
ขนส่งที่มคี ุณ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน (2) มีการพัฒนาบริการขนส่งขัน้ พื้นฐานที่มคี วาม
ครอบคลุมและเข้าถึงได้ และ (3) มีการพัฒนาระบบขนส่ง ทีส่ ามารถลดการใช้พลังงานทีไ่ ม่ สะอาด
เพิม่ สัดส่วนการพึง่ พิงพลังงานทางเลือกและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี ได้แก่ (1) ปรับปรุงและบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่งให้มคี ุณภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน (2) พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขัน้ พื้น ฐาน
ที่มคี วามครอบคลุมและเข้าถึงได้ (3) เพิม่ ความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการ
ขนส่ ง (4) พั ฒ นาระบบขนส่ ง เพื่ อ รองรับ ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก าร และบริ ก ารเชิ ง สั ง คม และ
(5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงานพึ่งพิงพลังงานที่สะอาดและเป็ นมิต รกับ
สิง่ แวดล้อม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความมันคงของระบบขนส่
่
ง
ความปลอดภัยและความมันคงเป็
่
นหัวใจหลักของระบบขนส่ง การเตรียมการป้ องกันเพื่อ
ลดความเสีย่ งและการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุใดๆ จึงเป็ นภารกิจที่กระทรวงคมนาคมต้อง
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ให้ความสาคัญกับการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความ
มันคงในระบบขนส่
่
งของประเทศ
เป้ าประสงค์สาคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย (1) การมีมาตรฐานและระบบกากับ
ดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนส่ง (2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวฒ
ั นธรรมด้านความปลอดภัย และ
(3) การมีมาตรฐานและระบบกากับดูแลเรือ่ งความมันคงของการขนส่
่
ง
กลยุทธ์สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์น้ี ได้แก่ (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและ
กากับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง (2) ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้
ระบบขนส่ง (3) ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่ง และ (4) ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบมาตรฐานและกากับดูแลด้านความมันคงของการขนส่
่
ง
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ทีผ่ ่านมาความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
ไทยยังไม่มคี วามก้าวหน้ าเท่าที่ควร และความไม่สมดุลในภาคการขนส่งของประเทศที่เน้ นการ
ขนส่งทางถนนมากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น ส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศมีส ดั ส่ วนที่สูง สะท้อ นถึงความจาเป็ นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการระบบขนส่งทัง้ ระบบ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงโอกาสใน
การใช้ระบบขนส่งเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สาคัญ
ของรัฐบาล
เป้ าประสงค์สาคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย (1) การมีระบบขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และมีต้นทุนการขนส่ งที่ต่ า (2) การมีระบบขนส่ งที่ส นับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคส่ ว น
ที่ส าคัญ ของประเทศตามนโยบายของรัฐ บาล (3) ผู้ป ระกอบการในระบบขนส่ ง มีก ารพัฒ นา
ขีดความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (4) องค์กรของ
หน่วยงานภาครัฐมีขดี ความสามารถในการกากับดูแลด้านเศรษฐกิจ
กลยุ ท ธ์ส าคัญ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์น้ี ได้แ ก่ (1) พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานการขนส่ ง
สนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (2) พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมภิ าค
ด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ และ (3) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่คู วามสาเร็จ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามกรอบนโยบายให้สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ตามเป้ าหมาย
ทีก่ าหนดนัน้ นอกจากการดาเนินงานตามภารกิจทีส่ าคัญในการพัฒนาและบริหารระบบขนส่งของ
ประเทศที่สาคัญ 3 ส่วนหลัก ทัง้ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การกากับดูแล และบริการการขนส่ง
จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ต้องให้ความส าคัญ กับการพัฒนาปั จจัยสนับสนุ นการขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์ท่ี
สาคัญ เพื่อเพิม่ โอกาส และขีดความสามารถ ลดปั ญหา อุปสรรค และข้อจากัดในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสาเร็จ
เป้ าประสงค์สาคัญของยุทธศาสตร์น้ี ประกอบด้วย (1) การมีระบบการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ส่กู ารปฏิบตั ิ และมีระบบกฎหมายทีส่ นับสนุ นการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม รวมถึง
มีการพัฒนาองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (2) การมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพื่อการบริหาร
และการบริการในระบบขนส่ง (3) บุคลากรมีองค์ความรูแ้ ละสามารถสร้างนวัตกรรมแก่หน่ วยงาน
และ (4) หน่วยงานมีความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั สาธารณะ
กลยุ ท ธ์ส าคัญ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์น้ี ได้แ ก่ (1) ปรับ ปรุ ง และพัฒ นาระบบกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป (2) ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
องค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (3) พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่าง
บูรณาการ (4) พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ด้านการขนส่ง (5) พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจยั และ
นวัตกรรมด้านการขนส่ง และ (6) ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
กลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การ
สรุปกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารรายยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ได้
ดังตารางที่ 2-1
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ตารางที่ 1-1 กลยุทธ์ และแผนปฏิ บตั ิ การรายยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบขนส่งขัน้
พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง
และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม

1.1 ปรับปรุงและบารุงรักษา
โครงสร้างพืน้ ฐานการ
ขนส่งให้มคี ุณภาพและ
เป็ นไปตามมาตรฐาน

1.1.1 โครงการบารุงรักษาทางและสะพานบนทางหลวง
1.1.2 โครงการพัฒนาระบบสุม่ ตรวจน้าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เพือ่ ป้ องปรามการ
บรรทุกเกินกว่าทีก่ ฎหมายกาหนดในเชิงรุกบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินและ
ทางหลวงชนบท
1.1.3 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง
1.1.4 การยกระดับมาตรฐานทาง (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของประเทศไทย)
1.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของประเทศ
ไทย)
1.1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิน่ (เฉพาะบริเวณพืน้ ที่
ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย)
1.1.7 โครงการพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งทางราง
1.1.8 การพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งทางน้า (ท่าเรือใน
กทม. ปริมณฑลและภูมภิ าค, เขือ่ นกันทรายและกันคลื่น, เขือ่ นป้ องกันการ
กัดเซาะชายฝั ง่ ทะเล, เขือ่ นป้ องกันตลิง่ พัง รวมทัง้ การขุดลอกและบารุงรักษา
ร่องน้า และการจัดหาเรือและเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ)
1.1.9 การพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการขนส่งทางอากาศ

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทล. ทช.
ทล.
ทช.

ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
รฟท. สนข.
รฟฟท.
จท.

บวท. กพท.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1-7

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบขนส่งขัน้
พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง
และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ต่อ)

1.2 พัฒนาบริการขนส่ง
สาธารณะขัน้ พืน้ ฐานที่
มีความครอบคลุมและ
เข้าถึงได้

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
แผนปฏิ บตั ิ การ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
1.2.1 โครงการพัฒนาระบบตั ๋วร่วม
สนข.
1.2.2 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทช.
1.2.3 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของประเทศไทย) ทช.
1.2.4 โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของ
ทช.
ประเทศไทย)
1.2.5 โครงการพัฒนาการบริการขนส่งสาธารณะขัน้ พืน้ ฐานด้วยรถโดยสาร
ขบ. ขขส. ขสมก.
ประจาทาง
สนข.
1.2.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงตาแหน่งปั จจุบนั ของรถโดยสาร
ขบ. ขสมก.
สาธารณะเพื่อปรับปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย
1.2.7 โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนและรถไฟชานเมือง
รฟท.
1.2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ
กพท. ทอท.
1.2.9 โครงการการจัดทาแผนแม่บทการจัดตัง้ สนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย
กพท.
1.2.10 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
ทย.
1.2.11 ศูนย์บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน
สปค. กพท.
ขบ. ขสมก.
รฟม. รฟท. จท.
1.2.12 โครงการศึกษาสารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดทาแผนแม่บทใน สนข.
เมืองภูมภิ าค จังหวัดบึงกาฬ
1.2.13 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ สนข.
ในเขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
1.2.14 โครงการจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพ
สนข.
มหานครและปริมณฑล (พืน้ ทีต่ ่อเนื่อง) ระยะที่ 2
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบขนส่งขัน้
พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง
และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ต่อ)

1.3 เพิม่ ความคล่องตัว และ
การเชื่อมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่ง

แผนปฏิ บตั ิ การ
1.3.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลักและทางหลวงอาเซียน
เพื่อรองรับการเดินทางภายในประเทศและในภูมภิ าคในอนาคต
1.3.2 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่
1.3.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือแหลมฉบัง
1.3.4 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1.3.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือมาบตาพุด
1.3.6 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย
1.3.7 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
สะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย
1.3.8 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน
ท่าเรือปากบารา
1.3.9 โครงการก่อสร้างสะพาน (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของประเทศไทย)
1.3.10 โครงการแก้ไขปั ญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมภิ าค
1.3.11 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย)
1.3.12 โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ของ
ประเทศไทย)

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทล.
ทช.
ทช. กทท.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
ทช.
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบขนส่งขัน้
พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง
และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ต่อ)

1.3 เพิม่ ความคล่องตัว และ
การเชื่อมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่ง (ต่อ)

แผนปฏิ บตั ิ การ

1.3.13 โครงการยกระดับมาตรฐานชัน้ ทาง เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง
(เฉพาะบริเวณพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ของประเทศไทย)
1.3.14 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานในเมือง
ภูมภิ าค
1.3.15 การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและ
ติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ในระยะยาว
1.3.16 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
1.3.17 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
1.3.18 โครงการจัดหารถจักร แคร่ และอะไหล่ของรถไฟ
1.3.19 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสารจากระบบขนส่งมวลชนเขตพืน้ ทีป่ ทุมธานี
1.3.20 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารท่าอากาศยาน
1.3.21 การกาหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานส่งเพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน
1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อ 1.4.1 โครงการปรับปรุงสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับรองรับผูส้ งู อายุและผูพ้ กิ ารใน
รองรับผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารทุกรูปแบบการเดินทาง
และบริการเชิงสังคม
1.4.2 โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมสาหรับการบริการขนส่งสาธารณะขัน้ พืน้ ฐาน
1.4.3 การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ กิ ารบนโครงข่ายทางหลวงชนบท
1.4.4 โครงการศึกษาจัดทามาตรฐานสิง่ อานวยความสะดวกและการให้บริการ
ภาคขนส่งสาหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทช.
สนข.

สปค.

สนข.

กทพ. ทล.

รฟท.
รฟท.
รฟท.
สนข.
ทอท.
สนข.

กพท.

ขบ. รฟท.

รฟม.

ขสมก. รฟท.
ทช.
สนข.

รฟม.
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบขนส่งขัน้
พืน้ ฐานให้เชื่อมโยง ทัวถึ
่ ง
และเป็ นมิ ตรต่อ
สิ่ งแวดล้อม (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับความ
ปลอดภัยและความมันคง
่
ของระบบขนส่ง

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 1.5.1 โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทีป่ ระหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
ขนส่งทีล่ ดการใช้
สิง่ แวดล้อม
พลังงานพึง่ พิงพลังงาน 1.5.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งทีป่ ระหยัดพลังงานและเป็ นมิตรกับ
ทีส่ ะอาดและเป็ นมิตร
สิง่ แวดล้อม
กับสิง่ แวดล้อม (Green) 1.5.3 โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง
2.1 ปรับปรุงและพัฒนา
2.1.1 การจัดตัง้ สานักอานวยความปลอดภัยคมนาคม
ระบบมาตรฐานและ
2.1.2 การจัดทาแผนหลักและแผนจัดการความปลอดภัยจากการขนส่ง
กากับดูแลด้านความ
2.1.3 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน
ปลอดภัยของการขนส่ง 2.1.4 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง
2.1.5 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเร็วในการขับขีบ่ นโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดินอย่างเข้มข้น
2.1.6 โครงการติดตัง้ กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัตบิ นโครงข่ายทางหลวง
2.1.7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย
2.1.8 โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เทียบเท่าสากล
2.1.9 โครงการลดอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์
2.1.10 โครงการจัดทากฎระเบียบเกีย่ วกับการขนส่งทางราง เพือ่ รองรับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน
2.1.11 โครงการจัดทาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกีย่ วกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง
2.1.12 โครงการจัดทากระบวนงานด้านการกากับและดูแลด้านความปลอดภัยของ
การขนส่งทางราง

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ขสมก.
ขบ. ทช. กทท.
กพท.
สนข.
สปค.
สนข.
ทล.
ทล.
ทล.
ทล.
ขบ.
ขบ.
ขบ.

สตช.
สตช. สธ. ปภ.
ทล. ทช.

สนข. กรมราง
สนข. กรมราง
สนข. กรมราง
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับความ
ปลอดภัยและความมันคง
่
ของระบบขนส่ง (ต่อ)

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

2.1 ปรับปรุงและพัฒนา
2.1.13 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
ระบบมาตรฐานและ
เครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางน้า
กากับดูแลด้านความ
2.1.14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของ
ปลอดภัยของการขนส่ง
ระบบการขนส่งทางน้า
(ต่อ)
2.1.15 การจัดหาเรือและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
2.1.16 การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่
เปลีย่ นแปลงไป เช่น การจัดทาร่างกฎหมายรองรับการดาเนินการภายใต้การ
ขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็ นต้น
2.1.17 การปรับปรุงระบบงานกากับดูแลด้านความปลอดภัยทางอากาศ
2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้าน 2.2.1 โครงการผลิตสือ่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน
ระบบขนส่ง
2.2.2 โครงการถ่ายทอดสือ่ ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร วัฒนธรรมด้าน
ความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน ผ่านช่องทางสือ่ สาธารณะและ
สือ่ สังคมออนไลน์ต่างๆ
2.2.3 โครงการยกระดับมาตรฐานการทาใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบตั ิ
2.2.4 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
ผูป้ ระกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก
2.2.5 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่
ผูป้ ระกอบการรถโดยสารสาธารณะ
2.2.6 โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผูป้ ระกอบการและ
ผูใ้ ช้บริการการขนส่งทางอากาศ

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
สนข. กรมราง
รฟท. รฟม.
รฟฟท.
จท. กทท. ศก.
จท.
จท.

กพท.
ขบ.
ขบ.

ขบ.
ขบ.
ขบ.
กพท.
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การยกระดับความ
ปลอดภัยและความมันคง
่
ของระบบขนส่ง (ต่อ)

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

2.3 ปรับปรุงด้านความ
2.3.1 โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกและสถานีบริการทางหลวงบนโครงข่ายทาง
ปลอดภัยของโครงสร้าง
หลวง
พืน้ ฐานการขนส่ง
2.3.2 โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท
2.3.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกัน้ ทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ
2.3.4 โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน
2.3.5 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องของท่าอากาศยาน
2.4 ปรับปรุงและพัฒนา
2.4.1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินและภัยพิบตั ทิ างอากาศ
ระบบมาตรฐานและ
2.4.2 การจัดทาแผนซ้อมปฏิบตั กิ ารกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพิบตั ทิ างอากาศ
กากับดูแลด้านความ
2.4.3 การบริหารจัดการด้านความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
มันคงของการขนส่
่
ง
2.4.4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ
2.4.5 โครงการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานด้านการกากับและดูแลด้านความมันคง
่
การขนส่งทางราง
2.4.6 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกากับและดูแลด้านความมันคงในระบบขนส่
่
ง
ทางอากาศ
2.4.7 การดาเนินงานตรวจสอบการดาเนินงานผูป้ ระกอบการตามมาตรฐาน
ด้านความมันคง
่
2.4.8 การพัฒนาคุณสมบัตผิ ตู้ รวจสอบความมันคงทางการบิ
่
น

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทล.
ทล. ทช.
รฟท.
สปค. อต.
ทย.
สปค.
สปค.
ทช.
ขบ.
สนข. กรมราง

กพท.

กพท.
กพท.
กพท.
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

3.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 3.1.1 โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขนส่งสนับสนุนการ
ระหว่างภาค
การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจของ
3.1.2 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนพืน้ ทีฐ่ านการผลิตและอุตสาหกรรม
เพิ่ มขีดความสามารถใน
ประเทศ
การแข่งขันและขับเคลื่อน
3.1.3 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
การพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศ
3.1.4 โครงการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.1.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
EEC อย่างบูรณาการ
3.1.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพืน้ ที่
ชายฝั ง่ ทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard)
3.1.7 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน/ความเร็วสูง
3.1.8 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
3.1.9 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับตลาดการ
ขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน
3.1.10 โครงการศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชยนาวีทงั ้ บนเรือและบนฝั ง่
3.1.11 โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสญ
ั ญากรอบความตกลงระหว่างประเทศ
และการดาเนินการเพื่ออนุวตั กิ ารอนุสญ
ั ญากรอบความตกลงเกีย่ วกับการ
พาณิชยนาวี
3.1.12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายบริการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทาง
ชายฝั ง่ เพื่อมุ่งสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งและเศรษฐกิจในภูมภิ าค

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทล.
ทล. ทช. รฟท.
ขบ. จท.
กทพ. ทล. ทช.
รฟท. สนข. จท.
กทพ.
ทล. รฟท. กทท.
บกท.
ทช. จท.
รฟท.
จท.
จท.
จท.
จท.

จท.
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แผนปฏิ บตั ิ การ

3.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน 3.1.11 โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสญ
ั ญากรอบความตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขนส่งสนับสนุนการ
และการดาเนินการเพื่ออนุวตั กิ ารอนุสญ
ั ญากรอบความตกลงเกีย่ วกับการ
การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจของ
พาณิชยนาวี
เพิ่ มขีดความสามารถใน
ประเทศ (ต่อ)
3.1.12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายบริการขนส่งสินค้าและผูโ้ ดยสารทาง
การแข่งขันและขับเคลื่อน
ชายฝั ง่ เพื่อมุง่ สูก่ ารเป็ นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งและเศรษฐกิจในภูมภิ าค
การพัฒนาเศรษฐกิ จของ
3.1.13 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็ นประตู (Gateway) ของ
ประเทศ (ต่อ)
อนุภูมภิ าค
3.1.14 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้าและชายฝั ง่ เพื่อเชื่อมโยงการ
ขนส่งระหว่างประเทศ
3.1.15 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการอานวยความสะดวกทางการค้าและการ
ขนส่ง
3.1.16 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งตูค้ อนเทนเนอร์
ครบวงจร
3.1.17 โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการขนส่งทาง
ทะเลและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง ค่า THC
3.1.18 มาตรการเพื่อการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
3.1.19 โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั ง่ 20 G
3.1.20 โครงกาพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port)
3.1.21 โครงการจัดตัง้ ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ
3.1.22 โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห้วงอากาศและกาหนดแนวทาง
เพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทัง้ ระบบปี 2559-2561

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
จท.

จท.
จท.
จท.
จท.
จท.
จท.
จท.
กทท.
กทท.
บวท.
บวท.
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

3.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การขนส่งสนับสนุนการ
การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
พัฒนาเศรษฐกิจของ
เพิ่ มขีดความสามารถใน
ประเทศ (ต่อ)
การแข่งขันและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศ (ต่อ)

แผนปฏิ บตั ิ การ

3.1.23 การผลักดันการพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบิน
ทัง้ ระบบเชิงบูรณาการ ปี 2563-2567
3.1.24 โครงการเพิม่ ขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3.1.25 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3
3.1.26 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต
3.1.27 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่
3.1.28 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานภูมภิ าค
3.2 พัฒนาการเชื่อมโยง
3.2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งเพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและ
ระหว่างประเทศและ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ภูมภิ าคด้วยระบบขนส่ง 3.2.2 การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสิทธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบายการ
และโลจิสติกส์
เปิ ดเสรีการบินเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.2.3 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิตกิ ารบินของประเทศ
ไทย
3.2.4 โครงการนาร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พน้ื ที่ Free Zone ของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผูป้ ระกอบการขนส่งสินค้าท้องถิน่
3.2.5 โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2560 จานวน 37 ลา
3.2.6 โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อการพัฒนาบริการด้านการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน
3.2.7 โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM)

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
สปค. กห.
กพท. บวท.
ทอท.
ทอท.
ทอท.
ทอท.
ทอท.
ทล. ทช. ขบ.
กพท.
กพท.
สปค. กค. พณ.

กพท. ทอท.

บกท.
ทอท.
บวท.
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แผนปฏิ บตั ิ การ

3.2 พัฒนาการเชื่อมโยง
3.2.8 การวางโครงข่ายระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท DME เพื่อใช้เป็ น
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ระหว่างประเทศและ
ทางเลือก/สารองสาหรับการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบ PBN
การพัฒนาระบบขนส่งเพือ่
ภูมภิ าคด้วยระบบขนส่ง
(Performance Based Navigation) สาหรับ En-route และ SID/STAR ใน
เพิ่ มขีดความสามารถใน
และโลจิสติกส์ (ต่อ)
ประเทศไทย (12 สถานี)
การแข่งขันและขับเคลื่อน
3.2.9 โครงการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและ
การพัฒนาเศรษฐกิ จของ
พลเรือนแห่งชาติ (Thai Civil/Military Air Traffic Management Coordination
ประเทศ (ต่อ)
Centre: Thai-CMAC) ปี 2557-2560
3.3 ปรับปรุงและพัฒนา
3.3.1 การส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะทางถนน (Q Mark)
ระบบกากับและดูแล
3.3.2 การส่งเสริมศักยภาพผูป้ ระกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ
ด้านเศรษฐกิจ
3.3.3 โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการกากับและดูแลด้าน
เศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางราง
3.3.4 โครงการการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการกากับและดูแล
ด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสาร
3.3.5 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานกากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบขนส่งทาง
อากาศ
3.3.6 การดาเนินงานตรวจสอบการดาเนินงานผูป้ ระกอบการตามมาตรฐานด้าน
เศรษฐกิจ
3.3.7 การพัฒนาบุคลากรด้านการกากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ
3.3.8 การกาหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
บวท.

บวท.

กพท.

ขบ.
สนข. กรมราง
สนข. กรมราง
สนข. กรมราง
กพท.
กพท.
กพท.
สนข. กรมราง
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4.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ระบบกฎหมาย
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
กฎระเบียบ และ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ข้อบังคับให้สอดคล้อง
สู่ความสาเร็จ
กับบริบททีเ่ ปลีย่ นไป
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารองค์กรภาครัฐ
อย่างต่อเนื่อง
4.3 พัฒนาระบบการบริหาร
นโยบายและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์อย่าง
บูรณาการ
4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ด้านการขนส่ง

แผนปฏิ บตั ิ การ
4.1.1 การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการจัดสิง่ อานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการและผูส้ งู อายุ
4.1.2 โครงการศึกษาและจัดทาแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พรบ. การเดินอากาศ

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
พม.
สปค. สนข.
กพท. สปค.

4.2.1 การจัดตัง้ กรมการขนส่งทางราง
4.2.2 การศึกษารูปแบบทีเ่ หมาะสมการบริหารและพัฒนาท่าอากาศยานภูมภิ าค

สปค. สนข.
ทย.

4.3.1 การพัฒนาระบบและการดาเนินการ การถ่ายทอดนโยบายสูแ่ ผนยุทธศาสตร์
และการปฏิบตั อิ ย่างบูรณาการ
4.3.2 การจัดทา ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการทีส่ าคัญตามนโยบายรัฐบาล ผูบ้ ริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร์ คค.
4.3.3 โครงการศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย
4.4.1 โครงการตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564
4.4.2 โครงการศึกษาสารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey)
และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของ
ประเทศ
4.4.3 โครงการศึกษาจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.4.4 โครงการศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบการ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรในเมือง
ภูมภิ าค

สปค.
สปค.
สนข.
สปค.

หน่วยงานใน
สังกัด คค.

สนข.

สนข.
สนข.
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4.4 พัฒนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการขนส่ง (ต่อ)
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความสาเร็จ (ต่อ)

4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
งานวิจยั และนวัตกรรม
ด้านการขนส่ง

แผนปฏิ บตั ิ การ
4.4.5 โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการข้อมูลและวางแผนการเดินทางใน
โทรศัพท์เคลื่อนทีส่ าหรับคนพิการ ผูส้ งู อายุ และคนทุกคน
4.4.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเครื่องมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์
ทีท่ นั สมัยมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
4.4.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพสถานีขนส่ง
สินค้า ระยะที่ ๒
4.4.8 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัตกิ าร
ขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย)
4.4.9 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงตาแหน่งรถไฟ
4.4.10 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน (AIS,
Aeronautical Information Service) ไปสูร่ ะบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
การบิน (AIM, Aeronautical Information Management)
4.5.1 การฝึกอบรมบุคลากรเกีย่ วกับการจัดสิง่ อานวยความสะดวกและการให้บริการ
คนพิการและผูส้ งู อายุ
4.5.2 การจัดงานประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติ
4.5.3 โครงการจัดตัง้ กองทุนวิจยั ด้านการขนส่งทางราง
4.5.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง
4.5.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มปี ระสิทธิภาพและมีคุณภาพ
4.5.6 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่
4.5.7 การจัดทาแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก
(HR Master Plan)

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ทก. พม.
สปค.
ทช.
ขบ.
ขบ.
รฟท.
กพท.

สนข.
ทล.
สนข. กรมราง
สนข. กรมราง
ทช.
ทช.
ขบ.

รฟท. รฟม.
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แผนปฏิ บตั ิ การ

4.5 พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 4
งานวิจยั และนวัตกรรม
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ด้านการขนส่ง (ต่อ)
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความสาเร็จ (ต่อ)

4.5.8 การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตัง้ สถาบันพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่ง
ทางบก
4.5.9 แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนส่งทางบก
4.5.10 การส่งเสริมการวิจยั /พัฒนาและนวัตกรรม ปี 2560-2564
4.5.11 การบริหารนวัตกรรม ปี 2560-2564
4.5.12 การบริหารจัดการความรูอ้ ย่างเป็ นระบบเพื่อการพัฒนางานปี 2560-2564
4.5.13 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน
4.5.14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารสานักงาน
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ 4.6.1 การจัดทาแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน
ธรรมาภิบาลและความ 4.6.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มมี าตรฐานระดับสากล
โปร่งใส
4.6.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบตั ริ าชการ
4.6.4 ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน
4.6.5 แผนงาน/ โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการดาเนินงาน

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
หน่ วยงาน
หน่ วยงานหลัก
สนับสนุน
ขบ.
ขบ.
บวท.
บวท.
บวท.
สบพ.
สบพ.
สปค.
ทช.
ทช.
ทช.
สปค.

ทุกหน่วยงาน

ทีม่ า: โครงการจัดทาแผนยุทธสาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564, สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สิงหาคม 2559)
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จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 พบว่า แผนฉบับนี้กล่ าวถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ ง โดยมี
เป้ าหมายสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างยังยื
่ น
ทัง้ นี้ ทัง้ 5 ยุท ธศาสตร์ข องกระทรวง มีม ิติท่ีแ ตกต่ า งกัน ออกไป โดยยุท ธศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกระทรวงโดยตรง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 (การพัฒนาปั จจัย
สนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ ) โดยหนึ่งในปั จจัยสนับสนุ นที่กล่าวถึงภายใต้
ยุทธศาสตร์น้ี คือ บุคลากรของกระทรวง
สาหรับแนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญเพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมภายใต้
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เป็ นดังกลยุทธ์ท่ี 5 ว่าด้ว ยประเด็นการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล งานวิจยั และ
นวัตกรรมด้านการขนส่ง โดยมีแนวทาง2 แบ่งออกเป็ น (1) การฝึ กอบรมบุคลากรของกระทรวง
ผ่านการจัดให้มงี านประชุมวิชาการ หรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร (2) การจัดทาแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง และ (3) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น อาคารเรียน และ
อาคารสานักงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อย่ า งไรก็ดี ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ฉ บั บ นี้ อาจมิไ ด้ร ะบุ ร ายละเอีย ดกรอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะนะทีส่ าคัญ หรือจาเป็ นสาหรับบุคลากรของกระทรวงแต่อย่างใด
หากแต่กล่าวในภาพรวมถึงความจาเป็ นที่บุคลากรของกระทรวง จาต้องได้รบั การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย

2

ในทีน่ ้ี จะไม่ได้นาเสนอในส่วนของแนวทางทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนางานวิจยั และนวัตกรรมด้ านการขนส่ง
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1.2 แผนพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561

แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาหนด
ทิศทางในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐไทยให้เป็ นเอกภาพและเป็ นรูปธรรม
รวมไปถึง เพื่อ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นารัฐ บาลดิจ ิท ัล ให้ท ัด เทีย มมาตรฐานสากล และ
ตอบสนองต่ อ ความต้อ งการของภาคประชาชนและภาคธุ ร กิจ โดยภายใต้แ ผนฉบับ ดัง กล่ าว
ครอบคลุมการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทยทัง้ หมด 18 ด้านจาก 26 ด้าน ได้แก่ สวัสดิการ
ประชาชน การเพิม่ ประสิทธิภาพแรงงาน การเพิม่ ประสิทธิภาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว
การลงทุ น การค้ า (น าเข้า /ส่ ง ออก) วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม ภาษี แ ละรายได้
ความปลอดภัยสาธารณะ การบริหารจัดการชายแดน การป้ องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะ
วิกฤต การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ การให้ขอ้ มูล การรับฟั ง
ความคิดเห็น โครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั และบุคลากรภาครัฐ3
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
ภาครัฐ ไทยจะยกระดับ สู่ ก ารเป็ น รัฐ บาลดิจ ิท ัล ทีม่ ีก ารบูร ณาการระหว่ า ง
หน่ ว ยงาน มีก ารด าเนิ น งานแบบอัจ ฉริย ะ ให้บ ริก ารโดยมีป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง และขับเคลือ่ นให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างแท้จริง
ทัง้ นี้ ในการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐไทยสู่ก ารเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานขององค์ประกอบหลักสาคัญ 4 ประการ ได้แก่

3

ในส่วนของการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทยด้านทีเ่ หลือ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย พ.ศ.
2560-2564 (แผนระยะที่ 2) โดย ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 แผนฉบับดังกล่าว (แผนระยะที่ 2) อยู่ระหว่างการนาเสนอร่างแผนฯ
แก่คณะรัฐมนตรี จึงยังมิได้นาเสนอในส่วนของร่างแผนฯ ฉบับดังกล่าว ในการศึกษานี้ อย่างไรก็ดี ตามร่างแผนฯ ฉบับนี้
ประกอบด้วยการพัฒนาในอีก 8 ด้านทีเ่ หลือ ได้แก่ ด้านการศึกษา สาธารณสุข คมนาคม สาธารณูปโภค การเงินและการใช้จ่าย
(ภาครัฐ) การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสินทรัพย์ และด้านทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงินเดือน
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1) การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration)
การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ
ต่ างๆ ตัง้ แต่ ก ารเชื่อ มโยงข้อ มูล บริการ ไปจนถึงการดาเนิ นงาน เพื่อ ยกระดับประสิท ธิภ าพ
ในการปฏิบตั งิ านและการให้บริการของรัฐ ทัง้ ในระดับหน่ วยงานย่อยไปจนถึงระดับกระทรวง ซึง่
การเกิดการบูรณาการภาครัฐดังกล่าวจะทาให้รฐั บาลตระหนักถึงความต้องการและความจาเป็ นใน
การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ก ับการดาเนินงานต่ างๆ ในแต่ละหน่ วยงาน เพื่อลดความซ้า ซ้อ น
ในด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการดาเนินการ หรือแม้แต่การดูแลรักษาระบบต่างๆ
อีกทัง้ ยังเพิม่ ประสิทธิภาพจากจากการใช้บริการทางเทคโนโลยีรว่ มกัน (Share Services) และการ
ประหยัด ต่ อ ขนาด (Economies of Scale) ในการลงทุ น โครงสร้า งพื้น ฐานกลาง นอกจากนี้
การบูร ณาการภาครัฐ ยัง น าไปสู่ก ารให้บ ริก ารภาครัฐ แบบครบวงจร ณ จุด เดีย ว ( One Stop
Service) ทีส่ ามารถตอบโจทย์ดา้ นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากยิง่ ขึน้
2) การดาเนิ นงานแบบอัจฉริ ยะ (Smart Operations)
การดาเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operation) คือการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั
ที่เ หมาะสมมาสนับสนุ นการปฏิบตั ิง านของเจ้า หน้ า ที่ภาครัฐ ไทย เพื่อ ให้ส ามารถด าเนิ น งาน
อย่างถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมืออุปกรณ์
(Internet of Things) ต่ า งๆ อย่า งทัว่ ถึง ท าให้เ จ้า หน้ า ที่ส ามารถสื่อ สารแลกเปลี่ย นข้อ มูล กัน
ได้เป็ นปั จจุบนั และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิง่ ไปกว่านัน้ อาจมีการเชื่อมต่อเครื่องมืออุปกรณ์ให้
สื่อสารถึงกันแบบอัตโนมัตโิ ดยไม่ต้องอาศัยการควบคุมของเจ้าหน้าทีต่ ลอดเวลา ซึง่ เมื่อนาระบบ
การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจัดระเบียบฐานข้อมูล ประกอบกับนาเครื่องมือ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก (Analytics) มาช่วยทาความเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึง้ จะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่
ภาครัฐไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้ า เพื่อสนับสนุ นการตัดสินใจ และหน่ วยงานภาครัฐ ไทย
สามารถจัดทาบริการแบบเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) การให้บริ การโดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services)
การให้บริการโดยมีประชาชนเป็ นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คือการยกระดับ
งานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยภาครัฐไทย
จะต้องรักษาสมดุลระหว่างความปลอดภัยในชีวติ ทรัพย์สนิ ข้อมูลของประชาชน และการอานวย
ความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนกาหนดระดับการรักษา
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ความปลอดภัยและระดับความเข้มงวดของการยืนยันพิสูจน์ตวั ตนให้เหมาะสมกับความซับซ้อน
ของงานบริการ ประเภทของงานบริการ และกลุ่มผูร้ บั บริการต่างๆ
4) การสนับสนุนให้ เกิ ดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation)
การสนับสนุ นให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คือ
การวางแนวทางการขับเคลื่อนภาครัฐไทยสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั ในทุกระดับของบุคลากรภาครัฐ
โดยอาศัยกระบวนทัศน์การเปลีย่ นแปลงโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์ (Outcome-driven Transformation)
ที่มกี ารปรับเปลี่ย นองค์ก รแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทัง้ ในด้านทรัพ ยากร
มนุ ษ ย์ (People) ขัน้ ตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบีย บ
(Regulation) รวมทัง้ มีการขับเคลื่อนโดยมีการบริหารจัดการโครงการและการกากับดูแล (Project
Management and Governance) ที่ชดั เจน ภายใต้การสนับสนุ นของผู้นาระดับประเทศที่มคี วาม
มุ่งมัน่ มีวสิ ยั ทัศน์ และเล็งเห็นความสาคัญของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่าง
แท้ จ ริง (Change Leadership) อั น จะส่ ง ผลให้ ภ าครัฐ สามารถด าเนิ น งานตั ง้ แต่ ต้ น จนจบ
กระบวนการได้อย่างไร้รอยต่อ
ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการพัฒนาที่สาคัญ
แผนพั ฒ นารัฐ บาลดิ จ ิ ท ั ล ประกอบด้ ว ย 4 ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี ค รอบคลุ ม การพั ฒ นา
ขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ใน 18 ด้าน/มาตรการ และแต่ละมาตรการภายใต้แผนฉบับดังกล่าว ได้ม ี
การกาหนดโครงการพัฒนาทีส่ าคัญ และหน่วยงานหลักทีร่ บั ผิดชอบเอาไว้ ดังสรุปในตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1-2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และโครงการพัฒนาที่สาคัญ ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิ จิทลั ของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถรองรับการ
ไปสูร่ ฐั บาลดิจทิ ลั

ขีดความสามารถ/มาตรการ
มาตรการที่ 1 การบูรณาการข้อมูลผ่าน
ระบบเชื่อมโญงข้อมูลกลาง

โครงการพัฒนาที่สาคัญ
โครงการบูรณาการข้อมูลประชาชน (Citizen Data
Integration)
โครงการ E-Government Act
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐโดยการเชือ่ มโยง
ข้อมูล (Smart Service)
โครงการการบูรณาการข้อมูลนิตบิ ุคคล (Business Data
Integration)

มาตรการที่ 2 การยืนยันตัวตนและบริหาร โครงการระบบบัญชีผใู้ ช้อเิ ล็กทรอนิกส์กลาง (E-Citizen and
จัดการสิทธิโดยใช้ Smart Card หรือผ่าน E-Business Single Sign-on)
โครงการขยายการใช้งานบัตร Smart Card (Smart Card
บัญชีผใู้ ช้อเิ ล็กทรอนิกส์กลาง
มาตรการที่ 3 การให้ทุกข้อมูลงานบริการ
ผ่านจุดเดียวโดยมีผรู้ บั บริการเป็ น
ศูนย์กลาง
มาตรการที่ 4 การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและ
การเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก
มาตรการที่ 5 การบูรณาการโครงสร้าง
พืน้ ฐานให้บริการอิเล็กทรอนิกส์กลางของ
ภาครัฐ
มาตรการที่ 6 การยกระดับศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐ

Reader Extension)
โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลของประชาชนรายบุคคล (My
Government Portal & Smart Government Kiosk)
โครงการศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับประชาชน
(GovChannel)
โครงการขยายผลศูนย์รบั เรือ่ งร้องทุกข์ภาครัฐ 1111
(Integrated Complaint Management System)
โครงการระบบวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในเชิงรุก
(Proactive Needs Analysis)
โครงการการบูรณาการโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT สาหรับ
บริการภาครัฐ (Government Shared Infrastructure)
โครงการการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของ
บุคลากรเพือ่ ส่งเสริมรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government
Capacity Building)

หน่ วยงานรับผิดชอบ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

กระทรวงมหาดไทย
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

o สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
o สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
o สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
o สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
o สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

o สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชน

ขีดความสามารถ/มาตรการ
มาตรการที่ 7 การให้บริการความ
ช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

มาตรการที่ 11 การบูรณาการงานบริการ
ด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน

โครงการบูรณาการสวัสดิการสังคมและการจ่ายเงินภาครัฐทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Integrated Social Benefits)
โครงการระบบชาระเงินแบบ Any ID และโครงการขยายการ
ใช้บตั ร (Universal Benefits Card)
โครงการระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre)
โครงการศูนย์รวมตลาดแรงงานออนไลน์ (Integrated Virtual
Labour Market)
โครงการระบบบูรณาการและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการเกษตร
(Agricultural Intelligence Centre)
โครงการระบบให้คาแนะนาเกษตรกรรายบุคคลในเชิงรุก
(Connected Farmer)
โครงการระบบบูรณาการและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการ
ท่องเทีย่ ว (Tourism Intelligence Centre)
โครงการระบบช่วยวางแผนการท่องเทีย่ วแบบครบวงจร
(Smart Trip Planner)
โครงการแอปพลิเคชันรวมด้
่
านการเดินทางสาหรับ
นักท่องเทีย่ ว (Smart Travel App)
โครงการการออกอิเล็กทรอนิกส์วซี ่าผ่านทางออนไลน์
(Electronic Visa)
โครงการระบบบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้าม
หน่วยงาน (Integrated Business Licensing System)

มาตรการที่ 12 การบูรณาการการนาเข้า
ส่งออกแบบครบวงจร

โครงการระบบบูรณาการใบอนุญาตเพือ่ นาเข้าส่งออกระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (Regulatory Single Window)

มาตรการที่ 8 การบูรณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ

โครงการพัฒนาที่สาคัญ

มาตรการที่ 9 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบูรณาการ
มาตรการที่ 10 การบูรณาการด้านการ
ท่องเทีย่ วแบบครบวงจร

หน่ วยงานรับผิดชอบ
o
o
o
o
o

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กรมบัญชีกลาง
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

o กรมการจัดหางาน
o กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
o สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
o กรมส่งเสริมการเกษตร
o สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา
o สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา
o สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและการกีฬา
o กรมการกงสุล
o
o
o
o

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กรมศุลกากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การ
ยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจ (ต่อ)

ขีดความสามารถ/มาตรการ
โครงการพัฒนาที่สาคัญ
มาตรการที่ 13 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาด โครงการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพ SME
กลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบูรณา (SME Information Portal)
โครงการระบบซอฟต์แวร์สนับสนุนการประกอบธุรกิจสาหรับ
การเชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
SME (Software as a Service for SME)
โครงการบ่มเพาะความสามารถเชิงดิจทิ ลั และส่งเสริม
ผูป้ ระกอบการ SME

มาตรการที่ 14 การบูรณาการระบบภาษี
ข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การ
ยกระดับความมันคงและ
่
เพิม่ ความปลอดภัยของ
ประชาชน

มาตรการที่ 15 การรักษาความปลอดภัย
สาธารณะในเชิงรุกโดยใช้เครื่องมือ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงรุก
มาตรการที่ 16 การประเมินความเสีย่ ง
ผูโ้ ดยสารข้ามแดนล่วงหน้าและพิสจู น์
ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ
มาตรการที่ 17 การบูรณาการข้อมูลเพื่อ
ป้ องกันภัยธรรมชาติ
มาตรการที่ 18 การบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการ
ในภาวะวิกฤต

โครงการระบบจ่ายภาษีอตั โนมัติ (Automatic Tax Filing)
โครงการระบบวิเคราะห์ขอ้ มูลกระบวนการจัดเก็บภาษีเชิงลึก
(Tax Analytics)
โครงการการรักษาความปลอดภัยสาธารณะในเชิงรุก (Safe
City)
โครงการการเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของเจ้าหน้าทีผ่ ่าน
การใช้เครือ่ งมือและระบบดิจทิ ลั (Digital Police)
โครงการระบบประเมินความเสีย่ งผูโ้ ดยสารข้ามแดนล่วงหน้า
(Advance Passenger Processing)
โครงการขยายการใช้งานช่องทางอัตโนมัตดิ ว้ ยระบบพิสจู น์
ตัวตนทางชีวภาพ (Automated Gate Expansion)
โครงการบูรณาการข้อมูล เพือ่ ติดตามและบริหารจัดการภัย
ธรรมชาติ (Natural Disaster Data Integration)

โครงการระบบแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางส่วนตัวรายบุคคล
(Personalized Warning System)
โครงการบูรณาการข้อมูลเพือ่ บริหารจัดการในภาวะวิกฤต
(Intelligence Centre for Crisis Management)
ทีม่ า: แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2561), สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

หน่ วยงานรับผิดชอบ
o สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
o สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
o สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
o
o
o
o
o

สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

o สานักงานตารวจแห่งชาติ
o สานักงานตารวจแห่งชาติ
o สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
o สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
o กรมป้ องกันภัยธรรมชาติ
o กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
o กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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จากแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั ของประเทศ พ.ศ. 2559-2561 พบว่า แผนฉบับนี้กล่าวถึง
การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐไทยในมิตติ ่างๆ เพื่อมุ่ งสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั ที่
สมบูรณ์แบบ ซึง่ มิตทิ เ่ี กี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ คือ การยกระดับศักยภาพบุคลากร
ภาครัฐ (มาตรการที่ 6 จากตารางที่ 1-2) โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐได้รบั การเพิม่ ทักษะให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
ถึงกระนัน้ แผนฉบับดังกล่ าวมิได้กล่ าวถึงรายละเอียดของกรอบความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย และมิได้ลงรายละเอียดถึงแนวทาง
ทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทยแต่อย่างใด
ด้วยเหตุ น้ี จึง เป็ นหนึ่ งในที่มาของการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจ ิท ัล ระยะที่ 2 หรือ
แผนพัฒ นารัฐ บาดิจ ิท ัล ของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) เพื่อ จัด ท ากรอบ
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ลั ของภาครัฐไทยให้ครบทุกมิติ (ทัง้ 26 ด้าน) โดย
ในการจัด ท าแผนระยะสองนี้ ยัง ได้ ม ี ก ารทบทวนแนวทางการพัฒ นาจากแผนฉบั บ เดิ ม
(แผนระยะแรก) ในสองขีดความสามารถ/มาตรการ ได้แก่ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานรัฐบาลดิจทิ ลั และ
ด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ
โดยจากร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั พ.ศ. 2560-2564 มีการระบุถงึ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐที่ชดั เจนขึน้ จากแผนระยะแรก ได้แก่ การสนับสนุ นให้ Thailand Digital
Government Academy4 เป็ นสถานบันหลักของการยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ
และทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเสริมสร้างและเพิม่ พูน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็ นเชิงดิจทิ ลั เพื่อเตรียมพร้อมให้บุคลากรภาครัฐรองรับการก้าวเข้าสู่รฐั บาลดิจทิ ลั
ในอนาคต รวมไปถึง การผลัก ดันให้ Thailand Digital Government Academy เป็ นผู้จดั ทาและ
กาหนดหลักสูตรและมาตรฐานของความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นด้าน IT และ
ด้านดิจทิ ลั สาหรับบุคลากรภาครัฐไทยในระดับผูบ้ ริหาร ฯลฯ

4

เป็ นสถานบันทีถ่ ูกจัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินการจัดอบรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรทีเ่ หมาะสมแก่บุคลากรภาครัฐในทุกระดับขัน้ โดยมี
หน่วยงานทีก่ ากับสถาบันดังกล่าว คือ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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1.3 แผนพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม

แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 เมษายน 2559 ถูกจัดทาขึน้ เพื่อวางทิศทางการพัฒนาประเทศในยุคทีเ่ ทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ส่งผลต่อ
บริบททางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่ง
วางกาหนดระยะเวลาของแผนงานไว้ 20 ปี
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
ดิจทิ ลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ประเทศไทยทีส่ ามารถสร้างสรรค์
และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีดิจ ิท ัล อย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพในการพัฒ นา
โครงสร้า งพื้น ฐาน นวัต กรรม ข้อ มูล ทุ น มนุ ษ ย์ และทรัพ ยากรอืน่ ใด เพือ่
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมันคง
่ มั ง่ คัง่
และยังยื
่ น
เป้ าหมาย
 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก ด้ว ยการใช้นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็ นเครือ่ งมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ
 สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการผ่านสื่อดิจทิ ลั
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
 พัฒนาทุนมนุษย์ส่ยู คุ ดิจทิ ลั ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีค วามรู้
และทักษะทีเ่ หมาะสมต่อการดาเนินชีวติ และการประกอบอาชีพในยุคดิจทิ ลั
 ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบตั งิ านโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล
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ทิ ศทางการดาเนิ นงาน
การขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในช่วงระยะเวลา 20 ปี แบ่ง
การดาเนินงานได้ออกเป็ น 4 ระยะ ดังต่อไปนี้
 ระยะที่ 1: Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุ น และสร้า งฐานรากในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั โดยให้บรรลุเป้ าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา
1 ปี 6 เดือน
 ระยะที่ 2: Digital Thailand I - Inclusion – ทุกภาคส่ ว นของประเทศไทยมีส่ ว น
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้บรรลุเป้ าหมายส่วนนี้
ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
 ระยะที่ 3: Digital Thailand II - Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดจิ ทิ ลั
ไทยแลนด์ท่ขี บั เคลื่อนและใช้ประโยชน์ จากนวัตกรรมดิจทิ ลั ได้ อย่างเต็มศักยภาพ
โดยให้บรรลุเป้ าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 10 ปี
 ระยะที่ 4: Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒ
ั นา
แล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่าง
ยังยื
่ น โดยให้บรรลุเป้ าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี
โดยสามารถสรุปแผนทิศทางการดาเนินงานได้ดงั ตารางที่ 1-3
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ตารางที่ 1-3 แผนทิ ศทางการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม
ระยะที่ 1
1 ปี 6 เดือน
ระยะเวลา
โครงสร้าง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึง
่
เป็ น
พืน้ ฐาน ทุกหมูบ่ า้ นทัวประเทศ
ฐานของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ
เศรษฐกิ จ การทาธุรกิจผ่านระบบดิจทิ ลั
คล่องตัวและติดอาวุธดิจทิ ลั ให้
SMEs วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกร ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน์พร้อมทัง้ วางรากฐาน
ให้เกิดการลงทุนใน
คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั

ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
5 ปี
10 ปี
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ถึงทุกหมู่บา้ นและเชื่อม ถึงทุกบ้านและรองรับการ
กับประเทศในภูมภิ าคอื่น หลอมรวมและการ
เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์
ภาคเกษตร การผลิต
ภาคเกษตร การผลิต
และบริการตลอดจน
และบริการ แข่งขันได้
Digital Technology
ด้วยนวัตกรรมดิจทิ ลั
Startup และคลัสเตอร์
และเชื่อมโยงไทย
ดิจทิ ลั เริม่ มีบทบาทใน
สูก่ ารค้าในระดับภูมภิ าค
ระบบเศรษฐกิจไทย
และระดับโลก
เปลีย่ นมาทาธุรกิจด้วย
ดิจทิ ลั และข้อมูล
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
ประชาชนเชื่อมันใช้
่
ประชาชนใช้ประโยชน์
สังคม
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและ ดิจทิ ลั และเข้าถึงบริการ จากเทคโนโลยี/ข้อมูล
บริการพืน้ ฐานของรัฐอย่าง
การศึกษา สุขภาพ
ทุกกิจกรรมใน
ทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
ข้อมูล และการเรียนรู้
ชีวติ ประจาวัน
ตลอดชีวติ ผ่านดิจทิ ลั
หน่วยงานรัฐมีการทางานที่
การทางานระหว่าง
รัฐจัดให้มบี ริการที่
รัฐบาล
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ภาครัฐจะเชื่อมโยงและ ขับเคลื่อนโดยความ
ข้ามหน่วยงาน
บูรณาการเหมือนเป็ น
ต้องการของประชาชน
องค์กรเดียว
เปิ ดเผยข้อมูล และให้
ประชาชนมีสว่ นร่วม
ทุนมนุษย์ กาลังคน (ทุกสาขา) มีทกั ษะ กาลังคนสามารถทางาน ประเทศไทยเกิดงาน
ด้านดิจทิ ลั เป็ นทีย่ อมรับใน
ผ่านระบบดิจทิ ลั แบบไร้ คุณค่าสูง และกาลังคนที่
ตลาดแรงงานทัง้ ในและ
พรมแดน มีผเู้ ชีย่ วชาญ มีความเชีย่ วชาญดิจทิ ลั
ต่างประเทศ
ดิจทิ ลั ต่างประเทศเข้ามา เฉพาะด้านเพียงพอต่อ
ทางานในไทย
ความต้องการ
รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจทิ ลั ไทยมีสภาพแวดล้อม
ประเทศไทยไม่มี
ความ
ทีค่ รอบคลุม และปฏิรปู
เอือ้ ต่อการทางธุรกรรม กฎหมาย/ระเบียบทีเ่ ป็ น
เชื่อมัน่
องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องในการ
ดิจทิ ลั มีระบบอานวย
อุปสรรคต่อการค้า การ
ขับเคลื่อนงาน
ความสะดวกและ
ทาธุรกรรมดิจทิ ลั
มีมาตรฐาน
ทีม่ า: กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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ระยะที่ 4
20 ปี
อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
อย่างไร้รอยต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกกิจกรรม เชื่อมต่อ
ภายในและระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั นาประเทศไทยสู่
ความมังคั
่ ง่

เป็ นประเทศทีไ่ ม่มคี วาม
เหลื่อมล้าด้านดิจทิ ลั
ตลอดจนชุมชนใช้ดจิ ทิ ลั
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ ตนเอง
เป็ นประเทศผูน้ าใน
ภูมภิ าคด้านรัฐบาล
ดิจทิ ลั ทัง้ การบริหาร
จัดการรัฐและบริการ
ประชาชน
เป็ นหนึ่งในศูนย์กลาง
ด้านกาลังคนดิจทิ ลั ของ
ภูมภิ าคทัง้ ในรายสาขา
และผูเ้ ชีย่ วชาญดิจทิ ลั
เป็ นประเทศต้นแบบทีม่ ี
การพัฒนาทบทวน
กฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจทิ ลั อย่างต่อเนื่อง
จริงจัง
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ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
 ยุ ท ธศาสตร์ท่ี 1 พัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานดิจ ิท ัล ประสิท ธิภ าพสู ง ให้ค รอบคลุ ม
ทัวประเทศ
่
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างสังคมคุณภาพทีท่ วถึ
ั ่ งเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยคุ เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สร้างความเชื่อมันในการใช้
่
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ภาพที่ 2-1 เป้ าหมาย กรอบทิ ศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์
ภายใต้ แผนพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม

ทีม่ า: กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
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จากแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบว่า แผนฉบับ นี้กล่าวถึงการพัฒ นา
ประเทศในมิติต่างๆ โดยมุ่งเน้ นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทุนมนุ ษย์ และกระบวนการ
บริหารและบริการภาครัฐ ให้ปรับเปลี่ยนไปสู่สงั คมดิจทิ ลั ยุคใหม่ หรือสามารถใช้ประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการยกระดับความเป็ นอยูห่ รือความสามารถในด้านต่างๆ ของประเทศ
ทัง้ นี้ ยุทธศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4
(ปรับเปลีย่ นภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั ) และยุทธศาสตร์ที่ 5 (พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ) ซึง่ มีแนวทางการดาเนินงานทีส่ าคัญจากทัง้ สองยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
 (ยุทธศาสตร์ท่ี 4) การยกระดับความรูแ้ ละทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการ
ทางานในรูปแบบรัฐบาลดิจทิ ลั โดยบุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใน
กระบวนการท างาน จนสามารถปรับ เปลี่ย นตนเองจากผู้ใ ช้ (User) เป็ น ผู้ ท่ีม ี
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนตนเองไปทางานที่มคี ุณค่า
สูง ขึ้น (High Value Job) หรือ เป็ น ผู้ป ระกอบการที่พ ัฒ นาหรือ ใช้ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการสร้างธุรกิจได้
 (ยุ ท ธศาสตร์ ท่ี 5) การพัฒ นาทัก ษะด้ า นเทคโนโลยีดิจ ิท ัล ให้ แ ก่ บุ ค ลากรใน
ตลาดแรงงาน ทัง้ บุคลากรภาครัฐและเอกชนทุกสาขาอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรวัยทางาน และวัยเกษียณให้มคี วามสามารถสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้รปู แบบใหม่ นาไปสู่การ
สร้างคุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทันความต้องการของผูร้ บั ประโยชน์
o พัฒนาความรู้ ทักษะ และองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ทส่ี อดคล้อง
กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือระบบเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมให้ม ี
การเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ผ่านการเรียนรู้ ในระบบ
เปิ ดสาหรับมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลาย ทัง้ บุคลากรวัย
ทางาน สถานประกอบการ หรือผูท้ ส่ี นใจทัวไปได้
่
ใช้ประโยชน์
o พัฒนาทักษะในลักษณะของสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจ ิทลั ทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็ นระบบ (Computational
Thinking) ทัก ษะด้า นการออกแบบกระบวนการทางธุ ร กิจ (Design Process
Thinking) ทักษะทางด้านนวัตกรรมบริการ และทักษะการเป็ นผู้ประกอบการ
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เทคโนโลยี ดิ จ ิ ท ั ล (Digital Entrepreneurship) น าไปสู่ ก ารสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่
บนพืน้ ฐานของการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และสร้างการจ้างงานทีม่ คี ุณค่าสูง
o จัดให้มศี ูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เน้น
การเรียนรูแ้ ละปฏิบตั เิ พื่อเพิม่ ทักษะรูปแบบใหม่ในลักษณะบูรณาการการเรียน
การสอนร่วมกันทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อาทิ การส่งเสริมให้ม ี
การฝึกงาน (On-the-job Training) ทีเ่ ป็ นการปฏิบตั งิ านจริงกับภาคธุรกิจเอกชน
ในหลัก สูต รการศึก ษาที่เ ป็ นที่ต้อ งการในการพัฒนาอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั แห่งอนาคต
o พัฒนาบุค ลากรที่เ กี่ยวข้องกับการบัญ ญัติและบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้มคี วามรอบรู้ และเท่าทันต่อเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สมัยใหม่ เช่น
บุคลากรวิชาชีพด้านนิตศิ าสตร์มคี วามเข้าใจและเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ในกระบวนการยุตธิ รรม
o พัฒ นาทัก ษะและทัศ นคติข องบุ ค ลากรภาครัฐ ให้ส ามารถใช้ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจทิ ลั ได้อ ย่างรอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพื่อ
นาไปสู่การเป็ นองค์กรทีท่ นั สมัย สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 (ยุทธศาสตร์ท่ี 5) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใ หม่ใ นอนาคต ให้กับบุค ลากรในสายวิช าชีพด้า นเทคโนโลยีดิจ ิท ัล ที่
ปฏิบตั งิ านในภาครัฐและเอกชน
o อานวยความสะดวกในการเข้ามาทางานของบุคลากรจากต่างประเทศทีม่ ที กั ษะ
เป็ นทีต่ ้องการตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบียบ
เรื่อ งการอนุ ญ าตท างานให้กับ บุ ค ลากรต่ า งชาติท่ีต้อ งการเข้า มาท างานใน
ประเทศไทย และใช้ประโยชน์จากการเปิ ดเสรีทางการค้าการเคลื่อนย้ายบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีม่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญระดับสูงจากประเทศในกลุ่ม
อาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรทัวโลก
่
o เพิม่ ปริมาณและคุณภาพของบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญทางด้านดิจทิ ลั (Digital
Specialists) ในสาขาที่ใ ช้เ ทคโนโลยีดิจ ิท ัล เข้ม ข้น (High-tech Sector) ให้ม ี
ความรูแ้ ละทักษะในระดับมาตรฐานสากล โดยสนับสนุ นสถาบันการศึกษาทัง้ ใน
และนอกระบบให้เพิม่ หลักสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านระบบอัตโนมัติ ด้านการออกแบบสถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์
ขัน้ สูงและวิทยาการบริก าร ด้านความมันคงปลอดภั
่
ย ของระบบสารสนเทศ
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ตลอดจนปรับ ปรุง ระบบการเรีย นการสอนด้านเทคโนโลยีดิจ ิทลั ในทุ ก ระดับ
การศึกษา ให้มงุ่ เน้นทักษะการปฏิบตั งิ านจริงควบคู่กบั ทฤษฎี
o สร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
โดยเน้นการแลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ างวิชาการและทักษะใหม่ๆ ระหว่ างองค์กร
และบุคลากรทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยให้มคี วามร่วมมือในการ
แลกเปลีย่ นผูเ้ ชีย่ วชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ รวมถึง
การทาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ร่วมกัน
o จัดทาแผนพัฒนากาลังคนทางด้านดิจทิ ลั ที่รองรับการปรับโครงสร้างการพัฒนา
กาลังคนทางด้านดิจทิ ลั ของประเทศในทุกระดับทัง้ ภาคการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทิศทางการเปลีย่ นแปลงความต้องการ
การจ้า งงาน ลัก ษณะการจ้า งงาน อัต ราก าลัง และค่ า นิ ย มของการท างาน
ทางด้านดิจทิ ลั ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในภาคการศึกษา ให้ค รอบคลุมถึง
แนวคิด การให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นทัก ษะด้ า นการคิด ค า นวณอย่ า งเป็ นระบบ
(Computational Thinking) การเขียนโปรแกรม (Coding) ในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต
 (ยุทธศาสตร์ท่ี 5) พัฒนาผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
o พัฒนาผู้บริห ารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้มคี วามเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ทีส่ อดคล้องกับ
สถาปั ตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของ
องค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
สาธารณะ
o สร้างเครือ ข่ายผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศและผู้บ ริห ารด้านข้อ มูล ดิจ ิท ัล
ระดับสูงของรัฐเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนาไปสู่การบูรณาการ
การท างานระหว่ า งหน่ ว ยงาน พัฒ นาองค์ก รให้ท ัน สมัย สร้า งสรรค์บ ริก าร
ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ร ับ ประโยชน์ ไ ด้อ ย่ า งรวดเร็ว ถู ก ต้ อ ง และ
ประหยัดงบประมาณ
โดยจากแผนงานข้างต้น สามารถสรุป แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ทีค่ วรดาเนินการเพื่อ
ยกระดับบุคลากรภาครัฐไทย ได้ดงั นี้
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 การส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่บุคลากรภาครัฐ
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น ระบบการเรียนรูแ้ บบเปิ ดสาหรับมหาชน
(MOOCs)
 การจัดให้มศี ูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเชิงดิจทิ ลั สาหรับบุคลากร
ภาครัฐ
 การสร้างเครือข่ายความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ ทัง้ ในประเทศและภูมภิ าคอาเซียน อาทิ
การส่งเจ้าหน้ าที่ภาครัฐไปร่วมฝึ กงานที่เป็ นภาคปฏิบตั ิกบั ภาคธุรกิจเอกชน การ
นาเข้าบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐ การ
แลกเปลีย่ นบุคลากรและผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ ระหว่างประเทศ ฯลฯ
 การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้เป็ นผูบ้ ริหารทีม่ ที กั ษะ ความสามารถ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั
ส่ ว นกรอบความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถะนะที่ ส าคัญ หรือ จาเป็ นส าหรับ
บุคลากรภาครัฐไทยนัน้ ควรเป็ นดังต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย
 ความรู้ความสามารถ
o ความรูค้ วามสามารถเชิงปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาการบริการ
ภาครัฐให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ
o ความรูค้ วามสามารถด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
 ทักษะ
o ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
o ทักษะด้านการคิดคานวณอย่างเป็ นระบบ (Computational Thinking)
o ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Design Process Thinking)
o ทักษะด้านนวัตกรรมบริการ
o ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding)
 สมรรถนะ
o สมรรถนะหลัก
- การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ (โดยเฉพาะกับผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง)
- การบริการทีด่ ี
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
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o สมรรถนะการบริการ
- การดาเนินการเชิงรุก
- การคิดวิเคราะห์
- การพัฒนาศักยภาพคน
- ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
- ศัก ยภาพเพื่อ น าการปรับ เปลี่ย น (โดยเฉพาะกับ ผู้บ ริห ารและผู้บ ริห าร
ระดับสูง)

1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 เป็ นแผนทีก่ าหนดกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาระบบราชการไทยในช่วง 6 ปี ขา้ งหน้า (พ.ศ. 2556-2561) โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
ระบบราชการไทยมุ่ ง เน้ น พัฒ นาการท างานเพื อ่ ประชาชน และรัก ษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมือ งทีด่ ี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ค วามเป็ นเลิศ บูรณาการและเพิม่
ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทางานกับทุกภาคส่วน สร้างความ
โปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ ให้เป็ นทีน่ ่ าเชือ่ มันศรั
่ ทธาของ
ประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์
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 การส่ ง เสริม ระบบการบริห ารกิจ การบ้ า นเมือ งแบบร่ ว มมือ กัน ระหว่ า งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
 การยกระดับ ความโปร่ง ใสและสร้า งความเชื่อ มันศรั
่ ท ธาในการบริห ารราชการ
แผ่นดิน
 การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็ นประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ และโครงการสาคัญ
ตารางที่ 1-4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการสาคัญ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การสร้างความเป็ นเลิศ
ในการให้บริการ
ประชาชน

กลยุทธ์
โครงการสาคัญ
1.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็ นเลิศใน
1.2 เสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่
การให้บริการประชาชน
เป็ นเลิศ
1.3 พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ (2) โครงการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียน
แก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนของ
และแก้ไขปั ญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน
ประชาชน
2. การพัฒนาองค์การให้มี 2.1 พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มขี ดี
(3) โครงการเสริมสร้างความเป็ นเลิศในการ
ขีดสมรรถนะสูงและ
สมรรถนะสูง
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ทันสมัย บุคลากรมีความ
(4) โครงการส่งเสริมระบบการบริหารความ
เป็ นมืออาชีพ
ต่อเนื่องในการดาเนินงานในสภาวะวิกฤต
(BCM)
(5) โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชนด้วยระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ – ICT
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและ 6) โครงการวางแผนอัตรากาลังคนเชิง
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) –
ระบบราชการ
สกพ.
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพกาลังคนภาครัฐ –
สกพ.
(8) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.)
(9) โครงการส่งเสริมการเรียนรูผ้ ่านเทคโนโลยี
แบบไร้พรมแดน (u-Learning)
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โครงการสาคัญ
(10) โครงการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาและเพิม่ ทักษะ
ของบุคลากรภาครัฐ – สกพ.
2.3 เพิม่ ผลิตภาพในการปฏิบตั ริ าชการโดย (11) โครงการวางระบบการบริหารจัดการเพื่อลด
การลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม
ต้นทุนและเพิม่ ผลิตภาพภาครัฐ
(12) โครงการศึกษาวิจยั เพื่อสร้างคุณค่าในการ
ปฏิบตั งิ าน
2.4 สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
(13) โครงการส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานใน
อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมทีย่ งยื
ั่ น
อาคารภาครัฐ – พน.
(14) โครงการจัดทาระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม
ของรัฐ (อาคารเขียว) – ทส.
3. การเพิม่ ประสิทธิภาพ 3.1 บริหารสินทรัพย์ของภาครัฐอย่างครบ (15) โครงการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐบริหาร
การบริหารสินทรัพย์ของ
วงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุม้ ค่า
สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์
และสะท้อนต้นทุนทีแ่ ท้จริงของภาครัฐ (16) โครงการจัดทาแผนการใช้ทด่ี นิ ราชพัสดุเพื่อ
สูงสุด
เพิม่ ศักยภาพในเชิงสังคม – กค.
4. การวางระบบการ
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการ
(17) โครงการออกแบบและวางระบบบริหารงาน
บริหารงานราชการแบบ
บริหารงานแบบบูรณาการ
ราชการรูปแบบใหม่
บูรณาการ
4.2 ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสาน
(18) โครงการจัดวางระบบความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร
ประสานความร่วมมือระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่
5. การส่งเสริมระบบการ
5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอานาจ
(19) โครงการพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหาร
บริหารกิจการบ้านเมือง
หน้าทีข่ องหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม
ของหน่วยงานของรัฐ
แบบร่วมมือกัน ระหว่าง
ถ่ายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่
(20) โครงการโอนถ่ายภารกิจของภาครัฐให้แก่
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาครัฐไม่จาเป็ นต้องปฏิบตั เิ องให้ภาค
ภาคส่วนอื่นๆ
ภาคประชาชน
ส่วนต่างๆ
5.2 ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิ ด
(21) โครงการส่งเสริมให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีสว่ น
และการสร้างเครือข่าย
ร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง
(22) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ
เน้นประชาชนเป็ นศูนย์กลาง
6. การยกระดับความ
6.1 ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใส (23) โครงการยกระดับมาตรฐานองค์กรเพื่อการ
โปร่งใสและสร้างความ
ในการปฏิบตั ริ าชการ
ป้ องกันการทุจริตคอร์รปั ชัน่
เชื่อมันศรั
่ ทธาในการ
(24) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์
บริหารราชการแผ่นดิน
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต (ศปท)
6.2 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการใน (25) โครงการวัดระดับความเชื่อถือและไว้วางใจ
การต่อต้านคอร์รปั ชัน่
ในการบริหารงานภาครัฐ
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7. การสร้างความพร้อม
ของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสูก่ ารเป็ น
ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์
โครงการสาคัญ
7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงาน (26) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด
ทีม่ คี วามสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่
และกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับการเป็ นเมืองทีม่ ี
ประชาคมอาเซียน
ศักยภาพเด่นเชื่อมโยงสูอ่ าเซียน
(27) โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความ
พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน – สกพ.
(28) โครงการพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน –
สกพ.
7.2 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
(29) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ
เตรียมความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคม
ประเทศสมาชิกอาเซียน
อาเซียน
(30) โครงการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านความมันคง
่
ระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน – วช.

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พบว่า แผนฉบับนี้กล่าวถึงแนวทาง
และเป้ าหมายในการยกระดับความเป็ นเลิศและประสิทธิภาพการดาเนินงาน ทัง้ การบริการและการ
บริหารองค์กร ของหน่ วยงานภาครัฐไทย โดยให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมหรือแนวโน้ มที่
เกิดขึน้ ในปั จจุบนั ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปจากในอดีต อันได้แก่ สังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี
ทัง้ นี้ หลายประเด็นยุทธศาสตร์มสี ่วนเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมหรือการผลักดั นในด้าน
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย แต่ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (การพัฒนาองค์การให้มขี ดี สมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็ นมืออาชีพ) จะมีความเกีย่ วข้องโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลยุทธ์ท่ี 2
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ซึง่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุ คลากร
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพระบบราชการ อันได้แก่
 การวางแผนก าลัง คนเชิง ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้ ม ีค วาม
เหมาะสม ไม่เป็ นภาระต่องบประมาณของประเทศ พัฒนาและบริหารกาลังคนเพื่อ
เพิ่ ม ขีด สมรรถนะของบุ ค ลากรและประสิ ท ธิ ภ าพของระบบราชการ สร้ า ง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับต่อการเปลีย่ นแปลงและ
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สอดคล้อ งกับทิศ ทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทัง้ การขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์
ประเทศไปสู่การปฏิบตั ิ
การส่งเสริมให้มกี ารวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ
สืบทอดตาแหน่ ง (Succession Plan) เป็ นต้น ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และเปิ ด
โอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึน้ ในทุกระดับ
รวมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent
Mobility) ซึ่งสามารถเชื่อ มโยงได้ทงั ้ สองทางจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจาก
ภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ
การทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่ าตอบแทนที่มคี วามเหลื่อ มล้าของแต่ล ะส่วน
ราชการ ให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพการณ์การแข่งขัน และความขาดแคลน
การเร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่และพัฒนาบุคลากรผู้มคี วามสามารถสูงเข้าสู่ระบบ
ราชการไทย โดยมุง่ เน้นให้เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ในระบบราชการ
การมุ่งเน้ น การพัฒ นาบุค ลากรภาครัฐให้ม ีขดี สมรรถนะและมุ่ง มันในการปฏิ
่
บ ัติ
ราชการ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร์ ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม
ของข้าราชการในการปฏิบตั งิ านทีย่ ดึ ประชาชนเป็ นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ขา้ ราชการทุกระดับอย่างจริงจัง
รวมทัง้ จัดให้มกี ารฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรในสายงานประเภทบริหารและสาย
งานประเภทวิชาการให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในงานของอีกสายงานด้วย
การมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสมดุลของชีวติ และการทางานของ
บุคลากรภาครัฐ (Quality of Work Life) โดยกาหนดมาตรการที่เป็ นรูปธรรมเพื่อให้
ส่วนราชการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสมดุลของชีวติ และการทางานของ
บุ ค ลากรภาครัฐ มีก ารจัด สวัส ดิก ารและสิ่ง อ านวยความสะดวกเพิ่ม เติม ที่ไ ม่ ใ ช่
สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึง่ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ
และสภาพของส่วนราชการ และส่งผลสู่ความเป็ นองค์การสุขภาวะ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรูซ้ ่งึ ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบริบท
หรือสภาพแวดล้อมในการเรียนทีแ่ ท้จริง สัมพันธ์กบั การดาเนินชีวติ และวิธกี ารเรียน
ทีห่ ลากหลาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรูแ้ บบไร้พรมแดน (u-Learning) ผ่านเทคโนโลยี
เครือข่ายทัง้ แบบใช้สายและไร้สาย

โดยนอกเหนือจากแนวทางการพัฒนาที่สาคัญที่ระบุไว้ในกลยุทธ์ดงั กล่าว ยังสามารถ
สรุปกรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถะนะทีส่ าคัญ หรือจาเป็ นสาหรับบุคลากรภาครัฐ
ไทย ได้ดงั นี้
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 ทักษะ
o ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
o ทักษะด้านการคิดเชิงยุทธศาสตร์
o ทักษะด้านการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบริบท หรือสภาพแวดล้อมในการ
เรียนทีแ่ ท้จริง (u-learning)
 สมรรถนะ
o สมรรถนะหลัก
- จริยธรรม
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
o สมรรถนะการบริการ
- การคิดวิเคราะห์
- การมองภาพองค์รวม
- ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
- สภาวะผูน้ า
- วิสยั ทัศน์
- ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น

1.5 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนสามัญ และ
ตาแหน่ งประเภทบริ หาร

2.5.1.1 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็ นแนวทางดาเนินการกาหนดความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่งดังกล่าว โดยรายละเอียดเป็ นดังสรุปในดังตารางที่ 2-5
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ตารางที่ 1-5 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ทักษะพิ เศษ

ปฏิ บตั ิ การ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิ เศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ต้น

สูง

ประเภทอานวยการ

อาวุโส

1. มาตรฐานด้านความรูค้ วามสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
1.1 ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
1
1.2 ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
1
2. มาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์
1
2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
1
2.3 การคานวณ
1
2.4 การจัดการข้อมูล
1
3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
3.1 สมรรถนะหลัก
1
- การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
1
- บริการทีด่ ี
1
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
1
- การยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม
1
- การทางานเป็ นทีม

ประเภทวิ ชาการ

ชานาญงาน

ระดับ1

ประเภททัวไป
่

ปฏิ บตั ิ การ

ตาแหน่ ง

2
1

3
2

4
2

1
2

2
2

3
3

4
3

5
3

1
3

2
3

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1

2
2
2

2
2
2

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

3
3
3

4
4
4

1

2

2

1

2

3

4

5

3

4

1

2

2

1

2

3

4

5

3

4
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ทักษะพิ เศษ

ปฏิ บตั ิ การ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิ เศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ต้น

สูง

ประเภทอานวยการ

อาวุโส

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน (ต่อ)
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
- สภาวะผูน้ า
- วิสยั ทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
- การควบคุมตนเอง
- การสนองานและการมอบหมายงาน
1
3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
(มีทงั ้ สิน้ 16 สมรรถนะย่อย2)

ประเภทวิ ชาการ

ชานาญงาน

ระดับ1

ประเภททัวไป
่

ปฏิ บตั ิ การ

ตาแหน่ ง

-

-

-

-

-

-

-

-

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

1

2

2

1

2

3

4

5

3

4

หมายเหตุ:
1 ระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่างๆ ซึง่ มีระดับตัง้ แต่ 1-5 จะมีการจากัดนิยามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละมาตรฐานด้านนัน้ ๆ รวมถึงตามแต่ละประเภทของตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานทีป่ ฏิบตั ิ 16 สมรรถนะ ได้แก่ (1) การคิดวิเคราะห์ (2) การมองภาพองค์รวม (3) การพัฒนาศักยภาพคน (4) การสังการตามอ
่
านาจหน้าที่ (5) การสืบเสาะหาข้อมูล (6) ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม (7) ความเข้าใจผูอ้ ่นื (8) ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ (9) การดาเนินการเชิงรุก (10) การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการ (11) ความมันใจในตนเอง
่
(12) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน (13) ศิลปะการ
สือ่ สารจูงใจ (14) สุนทรียภาพทางศิลปะ (15) ความผูกพันทีม่ ตี ่อส่วนราชการ และ (16) การสร้างสัมพันธภาพ
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
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2.5.1.2 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งประเภทบริ หาร
ส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ ง ประเภทบริหาร เพื่อให้ส่วน
ราชการใช้ เ ป็ นแนวทางด าเนิ น การก าหนดความรู้ ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับตาแหน่งดังกล่าว โดยรายละเอียดเป็ นดังสรุปในตารางที่ 2-6
ตารางที่ 1-6 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งประเภทบริ หาร
ระดับ
ผูบ้ ริหารระดับต้น ผูบ้ ริหารระดับสูง
1. มาตรฐานด้านความรูค้ วามสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
1.1 ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน
2
1.2 ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
4
2. มาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งประเภททัวไป
่ วิ ชาการ และ
อานวยการ
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์
2
2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
2
2.3 การคานวณ
2
2.4 การจัดการข้อมูล
2
3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งานในตาแหน่ งประเภททัวไป
่ วิชาการ และ
อานวยการ
3.1 สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
5
- บริการทีด่ ี
5
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
5
- การยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรม และจริยธรรม
5
- การทางานเป็ นทีม
5
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
- สภาวะผูน้ า
3
4
- วิสยั ทัศน์
3
4
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
3
4
- ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
3
4
ตาแหน่ ง
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ตาแหน่ ง
- การควบคุมตนเอง
- การสนองานและการมอบหมายงาน

ระดับ
ผูบ้ ริหารระดับต้น ผูบ้ ริหารระดับสูง
3
4
3
4

หมายเหตุ: สาหรับตาแหน่งประเภทบริหาร ไม่ได้กาหนดในส่วนของสมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานทีป่ ฏิบตั ิ
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)

จากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ทีจ่ าเป็ นของสานักงาน ก.พ. พบว่า มาตรฐานดังกล่าวได้กาหนดรายละเอียด และระดับของความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ น (ทัง้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และ
สมรรถนะตามลักษณะงานทีป่ ฏิบตั )ิ ทีบ่ ุคลากรภาครัฐในแต่ละตาแหน่งงาน พึงมี
ส่วนของแนวทางหรือแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ แผนมาตรฐานฉบับดังกล่าวมิได้ม ี
การกล่าวถึงแต่อย่างใด

1.6 มาตรการบริ หารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561

มาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561 มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ
ก าหนดเป้ า หมายและนโยบายก าลัง คนภาครัฐ โดยจัด ท าแนวปฏิบ ัติแ ละคู่ ม ือ แนวทางการ
ด าเนิ น การในเรื่อ งต่ า งๆ ขึ้น เพื่อ ให้ส่ ว นราชการต่ า งๆ สามารถน ามาตรการ แนวทาง หรือ
แผนการมาปรับใช้ในการบริหารและพัฒนากาลังคนของภาครัฐไทย
สาหรับรายละเอียดของมาตรการดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
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หลักการ
1) การบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐต้องมีสอดคล้องกับความจาเป็ นในการปฏิบตั ิ
ภารกิจปั จจุบนั และเตรียมความพร้อมสาหรับอนาคต
2) การบริห ารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐต้องเน้ นทัง้ เชิงปริมาณ (จานวนและความ
พอเพียง) และเชิงคุณภาพ (ขีดสมรรถนะและศักยภาพ) ของบุคลากรภาครัฐ
3) การบริห ารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐต้อ งค านึงถึงผลิต ภาพ ประสิทธิภาพ และ
ความคุม้ ค่าต่อภารกิจของรัฐ
4) การบริห ารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐต้อ งมีค วามยืดหยุ่น เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ ปั ญหาและสภาพการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปของส่วนราชการ
เป้ าหมาย
1) ส่วนราชการในสังกัดฝ่ ายบริหารมีกาลังคนทีเ่ หมาะสมสาหรับการขับเคลื่อนนโยบาย
พันธกิจและยุทธศาสตร์ใ นปั จ จุบ ัน ตลอดจนการเปลี่ย นแปลงบริบ ทการบริห าร
ราชการในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่ ว นราชการในสัง กัด ฝ่ ายบริห ารสามารถบริห ารและพัฒ นาก าลัง คนได้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ และเกิด ความคุ้ม ค่ า โดยมีอ ัต ราก าลัง และค่ า ใช้จ่า ยด้า นบุ ค คลที่
เหมาะสมกับภารกิจ
3) กาลังคนภาครัฐในสังกัดฝ่ ายบริหารได้รบั การพัฒนาให้มขี ดี ความสามารถที่พร้อม
รองรับการปฏิบตั ภิ ารกิจ มีแรงจูงใจ และมีความสุขในการปฏิบตั งิ าน
มาตรการ
มาตรการบริห ารและพัฒ นาก าลัง คนภาครัฐ ประกอบด้ว ย 2 ส่ ว น ได้แ ก่ ส่ ว นที่ 1
มาตรการบริหารจัดการอัตรากาลังปกติ และส่วนที่ 2 มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึง่ มี
รายละเอียดดังนี้
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1) ส่วนที่ 1 มาตรการบริ หารจัดการอัตรากาลังปกติ
แนวคิด
ส่วนราชการมีอตั รากาลังเพียงพอต่อการปฏิบตั ริ าชการและการบริการประชาชน รวมทัง้
เป็ นการส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้กาลังคนที่มอี ยู่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า อันจะ
ส่งผลให้ขนาดกาลังคนภาครัฐและค่าใช้จา่ ยด้านบุคคลมีความเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ
แนวทางการบริหารจัดการอัตรากาลังข้าราชการ
 ไม่ยบุ เลิ กอัตราข้าราชการในภาพรวม และจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตารวจ ที่ว่างจากผลการ
เกษียณอายุ คืนในภาพรวมของกระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้กระทรวง หรือองค์กรกลางบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถพิจารณาเกลี่ย
อัตรากาลัง ให้สอดคล้องกับความจาเป็ นตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการได้อย่าง
คล่องตัวและรวดเร็ว
 ไม่ เ พิ่ ม อัต ราข้ า ราชการตัง้ ใหม่ ใ นภาพรวมส าหรับ ข้ า ราชการทุ ก ประเภท
ยกเว้นกรณีจาเป็ นทีไ่ ม่อาจหลีกเลีย่ งได้
แนวทางการบริหารจัดการอัตรากาลังลูกจ้าง
สาหรับลูกจ้างประจา ให้ยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจาที่ว่างจากการเกษียณอายุ และว่าง
โดยเหตุอ่นื ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นสานักพระราชวัง สานักราชเลขาธิการ และกรมราชองครักษ์)
สาหรับลูกจ้างชัวคราว
่
ไม่ให้จา้ งลูกจ้างชัวคราวจากงบประมาณประเภทบุ
่
คลากร ยกเว้น ลูกจ้าง
5
ชัวคราว
่
4 ประเภท

5

ได้แก่ ลูกจ้างชัวคราวต่
่
างประเทศทีม่ สี ญ
ั ญาจ้าง ลูกจ้างชัวคราวของส่
่
วนราชการทีม่ สี านักงานในต่างประเทศ ลูกจ้างชัวคราวตาม
่
ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยการจ้างผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถพิเศษเป็ นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชัวคราว
่
อื่นทีม่ ขี อ้ ตกลงพิเศษกับกระทรวงการคลัง
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แนวทางการเพิม่ อัตราข้าราชการตัง้ ใหม่
การเพิม่ อัตราข้าราชการตัง้ ใหม่สามารถดาเนินการได้ในกรณีท่มี คี วามจาเป็ นอันมิอาจ
หลีกเลีย่ งได้ในเฉพาะ 2 กรณี คือ กรณีที ่ 1 มีการจัดตัง้ หน่ วยงานหรือส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือกรมขึน้ ใหม่ และจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ าน และกรณีที ่ 2 เป็นงานทีต่ อ้ งดาเนินการตาม
นโยบายสาคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของประเทศ หรือคณะรัฐมนตรีได้สงการให้
ั่
ดาเนินการตามที ่
กาหนดไว้ในกฎหมาย และมีเงินงบประมาณทีใ่ ช้ดาเนินการแล้ว ถ้าไม่ดาเนินการจะทาให้เกิดผล
เสียหายต่อทางราชการ
2) ส่วนที่ 2 มาตรการบริ หารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ
 การวางแผนบริหารกาลังคนให้เกิดประโยชน์สงู สุด
 การพัฒนากาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์
 การดึงดูดและรักษากาลังคนทีม่ คี ุณภาพในภาครัฐ
กลยุทธ์และแนวทางการดาเนินการ
ตารางที่ 1-7 กลยุทธ์ตามมาตรการบริ หารจัดการเชิ งยุทธศาสตร์
ภายใต้มาตรการบริ หารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การวางแผน
บริหารกาลังคนให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 วางแผนกาลังคนให้
สอดคล้องกับภารกิจของส่วน
ราชการ (Workforce Planning)

กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาฐานข้อมูล
กาลังคนทุกประเภทให้สมบูรณ์
ถูกต้อง และเป็ นปั จจุบนั
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แนวทางการดาเนิ นการ
เน้นการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับความจาเป็ นตามภารกิจ
ทิศทางและนโยบาย รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลง
สภาพแวดล้อมในการบริหารราชการ โดยพิจารณาทัง้
ความต้องการกาลังคน (Demand) และกาลังคนทีม่ อี ยู่
(Supply)
เน้นการสนับสนุนส่วนราชการให้พฒ
ั นาฐานข้อมูล
กาลังคน ให้มคี วามครบถ้วน สมบูรณ์ถูกต้องและเป็ น
ปั จจุบนั ซึง่ เป็ นองค์ประกอบสาคัญในการวิเคราะห์
อัตรากาลังและการวางแผนกาลังคนในระดับส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนา
กาลังคนและสร้างความพร้อม
เชิงกลยุทธ์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรเพื่อ
รองรับการเปลีย่ นแปลง

แนวทางการดาเนิ นการ
เน้นการพัฒนาตามแนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2556-2558 ซึง่ รวมถึงการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนพัฒนาทักษะและขีด
ความสามารถของผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ ุกระดับใน
การบริหารท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง ภาวะวิกฤต และ
สถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง
กลยุทธ์ท่ี 4 การเตรียมกาลังคน
เน้นการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์
เพื่อรองรับการสูญเสียจากการ
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอายุ
เปลีย่ นแปลง โครงสร้างอายุ และ ข้าราชการพลเรือน และการเลือกมาตรการเพื่อจัดทา
การบริหารและความหลากหลาย แผนปฏิบตั กิ ารรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
กลยุทธ์ท่ี 5 การพัฒนากลุ่ม
เน้นการสนับสนุนส่งเสริมส่วนราชการให้พฒ
ั นาระบบ
กาลังคนคุณภาพ เพื่อให้มจี านวน การบริหารกาลังคนคุณภาพ (Talent Management)
เพียงพอสาหรับการเป็ นกลุม่ ผูน้ า โดยใช้กลไก PRIDE เพื่อบูรณาการระบบบริหาร
การเปลีย่ นแปลงในภาครัฐ
กาลังคนคุณภาพประเภทต่างๆ ของส่วนราชการ
กลยุทธ์ท่ี 6 การพัฒนาทาง
เน้นการสนับสนุนส่งเสริมให้สว่ นราชการวิเคราะห์ เพื่อ
ก้าวหน้าในสายอาชีพให้สอดคล้อง จัดทาทางก้าวหน้าสาหรับตาแหน่งเป้ าหมาย ซึง่ มี
กับผลงานและสมรรถนะ
ความสาคัญเชิงกลยุทธ์ อันจะเป็ นกลไกสาคัญในการ
ส่งเสริมให้มกี ารสังสมประสบการณื
่
ทจ่ี าเป็ นรวมทัง้
วางแผนเพื่อเตรียมกาลังคนทดแทนหรือเพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการบริหารราชการ (Succession and
Management Continuity Plan)
กลยุทธ์ท่ี 7 การพัฒนาผูบ้ ริหาร
เน้นการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนานักทรัพยากร
ของส่วนราชการและนักทรัพยากร บุคคลมืออาชีพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ
บุคคลให้มคี วามเป็ นมืออาชีพใน ปฏิบตั งิ านให้กบั นักทรัพยากรบุคคลในส่วนราชการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การดึงดูดและ กลยุทธ์ท่ี 8 การยกระดับ
เน้นการส่งเสริมให้สว่ นราชการดาเนินการสรรหาเชิงรุก
รักษากาลังคนทีม่ คี ุณภาพใน หน่วยงานของรัฐในตลาดแรงงาน โดยใช้การตลาดนาการสรรหาบุคลากร เพื่อดึงดูดคน
ภาครัฐ
ให้เป็ น Employer of Choice
รุ่นใหม่และกาลังคนคุณภาพ
กลยุทธ์ท่ี 9 การพัฒนาคุณภาพ
เน้นการส่งเสริมส่วนราชการให้จดั ทาแผนกลยุทธ์และ
ชีวติ
แผนปฏิบตั กิ ารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวติ ข้าราชการ ทัง้ ในด้านการงาน ด้านจิตใจ
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ท่ี 10 การสร้างแรงจูงใจ
เน้นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของส่วน
และพัฒนาระบบบริหารผลการ
ราชการในการบริหารผลการปฏิบตั งิ านให้เกิด
ปฏิบตั งิ าน
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ซึง่ จะนาไปสูก่ ารสร้างวัฒนธรรมที่
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ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

แนวทางการดาเนิ นการ
เน้นผลงาน (Performance Culture) เพื่อให้หน่วยงาน
ทีมงาน และบุคคลเกิดแรงจูงใจในการสร้างและพัฒนา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)

จากมาตรการบริหารและพัฒนากาลังคนภาครัฐ พบว่า มาตรการฉบับนี้กล่าวถึงแนว
ทางการบริหารและจัดการกาลังคนและทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ตัง้ แต่การวางแผนกาลังคนใน
ภาพรวม การพัฒนาบุคลากรที่มอี ยู่ ไปจนถึงการดึงดูดกาลังคนรุ่นใหม่ และการรักษาหรือสร้าง
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคคลภาครัฐให้ทางานกับภาครัฐต่อไป
ทัง้ นี้ มาตรการดังกล่าวมุ่งเน้ นไปที่แนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐไทยเป็ นส าคัญ และจะกล่าวถึงกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะที่
จาเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทยเพียงภาพกว้างเท่านัน้
โดยสาหรับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทยที่สาคัญ ปรากฏอยู่ในกลยุทธ์ท่ี 3
และ 8 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (การพัฒนากาลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์) ของมาตรการฉบับนี้
ซึง่ มีแนวการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ทส่ี าคัญ ได้แก่
 การพัฒนาทัก ษะและขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อ นบ้าน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก
 การพัฒนาทักษาและขีดความสามารถของผูบ้ ริหารทุกระดับในการบริหารท่ามกลาง
การเปลีย่ นแปลงและภาวะวิกฤต (Leading in Crisis & Turbulent Time)
 การพัฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ ให้ ต ระหนั ก ถึง การบริห ารและการปฏิบ ัติ ง านใน
สถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง (Risk Smart Workforce)
 การปรับ เปลี่ย นทัก ษาะและขีด สมรรถนะของก าลัง คนให้เ หมาะสมกับ ภารกิจ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล (Workforce Renewal) เพื่อให้
ขับเคลื่อ นระบบราชการจากการเน้ นงานปฏิบตั ิท่ใี ช้กาลังคนจานวนมาก (Labor
Intensive) ไปสู่ ภ ารกิจ ที่ต้ อ งใช้อ งค์ค วามรู้ใ นการปฏิบ ัติง านที่เ น้ น การก าหนด
นโยบาย กรอบมาตรฐานการกากับ ติดตามและประเมินผล (Knowledge Intensive)
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 การพัฒนาขีดสมรรถนะของผูด้ ารงตาแหน่ งประเภทบริหารและประเภทผูอ้ านวยการ
ทุกระดับให้มคี วามสามารถในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมทัง้ กาหนด
กลไกการประเมินและพัฒนาขีดสมรรถนะด้านการบริหารคนของบุคลากรกลุ่ มนี้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ก าหนดให้ม ีต ัว ชี้ว ัด ผลงานด้า นการบริห ารและการพัฒ นา
บุคลากรเป็ นภาคบังคับ เป็ นต้น
 การเร่งรัดการจัดทามาตรฐานวิชาชีพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุค คล
ภาครัฐ เพื่อ ใช้ เ ป็ นกรอบในการประเมิน ผลและพัฒ นาขีด ความสามารถของ
นักทรัพยากรบุคคลและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ส่วนกรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐไทย ซึง่ กล่าวในภาพรวมเท่านัน้ พอจะสรุปได้ดงั นี้
 ความรู้ความสามารถ
o ความรูค้ วามสามารถด้านภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน
o ความรูค้ วามสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ทักษะ
o ทักษะด้านการจัดการความเสีย่ ง (Risk Management)
o ทักษะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
o ทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding)
 สมรรถนะ
o สมรรถนะหลัก
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
o สมรรถนะการบริการ
- การมองภาพองค์รวม
- การพัฒนาศักยภาพคน
- การสังการตามอ
่
านาจหน้าที่ (โดยเฉพาะกับผูบ้ ริหารและผูอ้ านวยการ)
- ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
- ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น (โดยเฉพาะกับผูบ้ ริหารและผูอ้ านวยการ)
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1.7 คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก

คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของข้าราชการ
พลเรือ น ประกอบด้ ว ยหลัก สู ต รสมรรถนะหลัก และแนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะหลั ก
ทัง้ 5 สมรรถนะ ทัง้ นี้ วัตถุประสงค์หลักของการจัดทาคู่มอื ฉบับดังกล่าว
สาหรับรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ของคู่มอื ฉบับนี้ เป็ นดังนี้
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ของข้าราชการพลเรือน
สมรรถนะหลักของราชการพลเรือน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
(2) บริการทีด่ ี (3) การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ (4) การยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรม
และจริยธรรม และ (5) การทางานเป็ นทีม
ทัง้ นี้ ระดับเป้ าหมายขัน้ ต่ าของสมรรถนะหลักแต่ละสมรรถนะทีค่ าดหวังของแต่ละตาแหน่ ง/
ประเภทตาแหน่ ง อาจมีความแตกต่างกัน ของระดับขัน้ ต่ าเป้ าหมาย ดังแสดงในตารางที่ 1-8 และ
สานักงาน ก.พ. ได้จากัดความและคาอธิบายของแต่ละสมรรถนะ ไว้ดงั ตารางที่ 1-9
ตารางที่ 1-8 ระดับเป้ าหมายขัน้ ตา่ ของสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
จาแนกตามประเภทตาแหน่ ง
ประเภทตาแหน่ ง
ประเภทบริหาร
ประเภทอานวยการ

ประเภทวิ ชาการ
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ระดับตาแหน่ ง
ระดับสูง
ระดับต้น
ระดับสูง
ระดับต้น
ทรงคุณวุฒิ
เชีย่ วชาญ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบตั กิ าร

ระดับเป้ าหมายขัน้ ตา่
ของสมรรถนะ
5
4
4
3
5
4
3
2
1
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ประเภทตาแหน่ ง

ระดับตาแหน่ ง

ประเภททัวไป
่

ทักษะพิเศษ
อาวุโส
ชานาญงาน
ปฏิบตั งิ าน

ระดับเป้ าหมายขัน้ ตา่
ของสมรรถนะ
2
2
1
1

ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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ตารางที่ 1-9 คาจากัดความของสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
สมรรถนะ
(1) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์

(2) บริการทีด่ ี

คาจากัดความ

ระดับที่ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ความมุง่ มันจะปฏิ
่
บตั หิ น้าที่
ราชการให้ดหี รือให้เกิน
มาตรฐานนี้ อาจเป้ นผล
การปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา
ของตนเองหรือเกณฑ์
วัดผลสัมฤทธิ ์ทีส่ ว่ นราชการ
กาหนดขึน้ อีกทัง้ ยังหมาย
รวมถึงการสร้างสรรค์พฒ
ั นา
ผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านตามเป้ าหมายที่
ยากและท้าทายชนิดทีอ่ าจ
ไม่เคยมีผใู้ ดสามารถ
กระทาได้มาก่อน

 พยายามทางานในหน้าทีใ่ ห้
ถูกต้อง
 พยายามปฏิบตั งิ านให้แล้ว
เสร็จตามกาหนดเวลา
 มานะ อดทน ขยันหมันเพี
่ ยร
ในการทางาน
 แสดงออกว่าต้องการทางาน
ให้ได้ดขี น้ึ
 แสดงความเห็นในเชิง
ปรับปรุงพัฒนาเมือ่ เห็น
ความสูญเปล่าหรือหย่อน
ประสิทธิภาพในงาน

 ปรับปรุงวิธกี ารทีท่ าให้
ทางานได้ดขี น้ึ เร็วขึน้ มี
คุณภาพดีขน้ึ มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ หรือทาให้
ผูร้ บั บริการพึงพอใจมากขึน้
 เสนอหรือทดลองวิธกี าร
ทางานแบบใหม่ทค่ี าดว่าจะ
ทาให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึน้

 กาหนดเป้ าหมายทีท่ า้ ทาย
และเป็ นไปได้ยาก เพือ่ ให้ได้
ผลงานทีด่ กี ว่าเดิมอย่างเห็น
ได้ชดั
 พัฒนาระบบ ขันตอน
้
วิธกี าร
ทางาน เพือ่ ให้ได้ผลงาน
ทีโ่ ดดเด่น หรือแตกต่าง
อย่างทีไ่ ม่เคยมีผใู้ ดทาได้มา
ก่อน

 ตัดสินใจได้โดยมีการคานวณ
ผลได้ผลเสียอย่างชัดเจนและ
ดาเนินการเพือ่ ให้ภาครัฐและ
ประชาชนได้ประโยชน์สงู สุด
 บริหารจัดการและทุ่มเท
เวลา ตลอดจนทรัพยากร เพือ่ ให้
ได้ประโยชน์สงู สุดต่อภารกิจของ
หน่ วยงานตามทีว่ างแผนไว้

ความตัง้ ใจและความ
พยายามของข้าราชการ
ในการให้บริการต่อ
ประชาชน ข้าราชการ หรือ
หน่ วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

 ให้การบริการทีเ่ ป็ นมิตร
สุภาพ
 ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ทีถ่ ูกต้อง
ชัดเจนแก่ผรู้ บั บริการ
 แจ้งให้ผรู้ บั บริการ
ทราบความคืบหน้าในการ
ดาเนินเรือ่ ง หรือขัน้ ตอนงาน
ต่างๆ ทีใ่ ห้บริการอยู่
 ประสานงานภายใน
หน่ วยงาน และหน่ วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้
ผูร้ บั บริการได้รบั บริการที่
ต่อเนื่องและรวดเร็ว

 กาหนดมาตรฐาน หรือ
เป้ าหมายในการทางาน
เพือ่ ให้ได้ผลงานทีด่ ี
 ติดตาม และประเมินผลงาน
ของตน โดยเทียบเคียงกับ
เกณฑ์มาตรฐาน
 ทางานได้ตามเป้ าหมายที่
ผูบ้ งั คับบัญชากาหนด หรือ
เป้ าหมายของหน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
 มีความละเอียดรอบคอบ
เอาใจใส่ ตรวจตราความ
ถูกต้อง เพือ่ ให้ได้งานทีม่ ี
คุณภาพ
 รับเป็ นธุระช่วยแก้ปัญหา
หรือหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ที่ เกิดขึน้ แก่ผรู้ บั บริการ
อย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบีย่ ง
ไม่แก้ตวั หรือปั ดภาระ
 ดูแลให้ผรู้ บั บริการได้รบั
ความพึงพอใจ และนา
ข้อขัดข้องใดๆ ในการ
ให้บริการไปพัฒนา
การให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้

 ให้เวลาแก่ผรู้ บั บริการ
เป็ นพิเศษ เพือ่ ช่วยแก้
ปั ญหาให้แก่ผรู้ บั บริการ
 ให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ที่
เกีย่ วข้องกับงานทีก่ าลัง
ให้บริการอยู่ ซึง่ เป็ น
ประโยชน์แก่
ผูร้ บั บริการ แม้ว่า
ผูร้ บั บริการจะไม่ได้ถามถึง
หรือไม่ทราบมาก่อน
 นาเสนอวิธกี ารในการ
ให้บริการทีผ่ รู้ บั บริการจะ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด

 เข้าใจ หรือพยายาม
ทาความเข้าใจด้วยวิธกี าร
ต่างๆ เพือ่ ให้บริการได้
ตรงตามความต้องการ
ทีแ่ ท้จริงของผูร้ บั บริการ
 ให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์
แก่ผรู้ บั บริการ เพือ่ ตอบ
สนองความจาเป็ นหรือความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ผูร้ บั บริการ

 คิดถึงผลประโยชน์ของ
ผูร้ บั บริการในระยะยาว และ
พร้อมทีจ่ ะเปลีย่ นวิธหี รือขันตอน
้
การให้บริการ เพือ่ ประโยชน์สงู สุด
ของผูร้ บั บริการ
 เป็ นทีป่ รึกษาทีม่ สี ่วนช่วยในการ
ตัดสินใจทีผ่ รู้ บั บริการไว้วางใจ
 สามารถให้ความเห็นทีแ่ ตกต่าง
จากวิธกี าร หรือขันตอนที
้
่
ผูร้ บั บริการต้องการให้สอดคล่อง
กับความจาเป็ น ปั ญหา โอกาส
เพือ่ เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง
ของผูร้ บั บริการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1-55

สมรรถนะ
(3) การสังสม
่
ความเชีย่ วชาญ
ในงานอาชีพ

(4) การยึดมันใน
่
ความถูกต้อง
ชอบธรรมและ
จริยธรรม

คาจากัดความ

ระดับที่ 1

ความสนใจใฝ่ รู้ สังสมความรู
่
้
ความสามารถของตนในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ด้วย
การศึกษา ค้นคว้า และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถประยุกต์ใช้
ความรูเ้ ชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการ
ปฏิบตั ริ าชการให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ ์

 ศึกษาหาความรูส้ นใจ
เทคโนโลยีและองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาอาชีพของตน
 พัฒนาความรูค้ วามสามารถ
ของตนให้ดยี งิ่ ขึน้
 ติดตามเทคโนโลยีและความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยการ
สืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ริ าชการ
 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริต
ไม่เลือกปฏิบตั ถิ ูกต้องตาม
กฎหมาย และวินยั ข้าราชการ
 แสดงความคิดเห็นตามหลัก
วิชาชีพอย่างสุจริต

การดารงตนและประพฤติ
ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องเหมาะสม
ทัง้ ตามกฎหมาย คุณธรรม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาข้าราชการเพือ่
รักษา ศักดิ ์ศรีแห่งความ
เป็ นข้าราชการ

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

 รอบรูใ้ นเทคโนโลยีหรือ
 สามารถนาวิชาการ ความรู้
องค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขา
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
อาชีพของตน หรือที่
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิ
เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจมีผลกระทบ
หน้าทีร่ าชการได้
ต่อการปฏิบตั ิ
 สามารถแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจ
หน้าทีร่ าชการ ของตน
เกิดจากการนาเทคโนโลยี
ใหม่ มาใช้ในการปฏิบตั ิ
 รับรูถ้ งึ แนวโน้มวิทยาการ
ทีท่ นั สมัย และเกีย่ วข้อง
หน้าทีร่ าชการได้
กับงานของตนอย่างต่อเนื่อง

 มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญใน
เรือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเป็ น
สหวิทยาการ และสามารถนา
ความรูไ้ ปปรับใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง
 สามารถนาความรูเ้ ชิง
บูรณาการของตนไปใช้
ในการสร้างวิสยั ทัศน์เพือ่
การปฏิบตั งิ านในอนาคต

 สนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ
แห่งการพัฒนาความ
เชีย่ วชาญในองค์กร ด้วยการ
จัดสรรทรัพยากรเครือ่ งมือ
อุปกรณ์ทเ่ี อื้อต่อการพัฒนา
 บริหารจัดการให้ส่วนราชการ
นาเทคโนโลยีความรูห้ รือ
วิทยาการใหม่ๆ มาใช้ใน
การปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ในงานอย่างต่อเนื่อง

 รักษาคาพูด มีสจั จะ และ
เชือ่ ถือได้
 แสดงให้ปรากฏถึงความ
มีจติ สานึกในความเป็ น
ข้าราชการ

 ยืนหยัดเพือ่ ความถูกต้องโดย  ยืนหยัดพิทกั ษ์ผลประโยชน์
มุง่ พิทกั ษ์ผลประโยชน์ของ
และชือ่ เสียงของประเทศชาติ
ทางราชการ แม้ตกอยู่ใน
แม้ในสถานการณ์ทอ่ี าจเสีย่ ง
สถานการณ์ทอ่ี าจยากลาบาก
ต่อความมันคงใน
่
ตาแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน หรือ
 กล้าตัดสินใจปฏิบตั หิ น้าที่
อาจเสีย่ งภัยต่อชีวติ
ราชการด้วยความถูกต้อง
เป็ นธรรม แม้อาจก่อ
ความไม่พงึ พอใจให้แก่
ผูเ้ สียประโยชน์

 ยึดมันในหลั
่
กการ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
และจรรยาข้าราชการ
ไม่เบีย่ งเบนด้วยอคติหรือ
ผลประโยชน์กล้ารับผิด และ
รับผิดชอบ
 เสียสละความสุขส่วนตน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทาง
ราชการ
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สมรรถนะ
(5) การทางาน
เป็ นทีม

คาจากัดความ

ระดับที่ 1

ความตัง้ ใจทีจ่ ะทางาน
ร่วมกับผูอ้ น่ื เป็ นส่วนหนึ่ง
ของทีม หน่วยงาน หรือส่วน
ราชการ โดยผูป้ ฏิบตั มิ ฐี านะ
เป็ นสมาชิก ไม่จาเป็ นต้องมี
ฐานะหัวหน้าทีม รวมทัง้
ความสามารถในการ สร้าง
และรักษาสัมพันธภาพกับ
สมาชิกในทีม

 สนับสนุ นการตัดสินใจของ
ทีม และทางานในส่วนทีต่ น
ได้รบั มอบหมาย
 รายงานให้สมาชิกทราบ
ความคืบหน้าของการ
ดาเนินงาน ของตนในทีม
 ให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นประโยชน์
ต่อการทางานของทีม

ระดับ 2

ระดับ 3

 สร้างสัมพันธ์เข้ากับผูอ้ ่นื ใน  รับฟั งความเห็นของสมาชิก
กลุ่มได้ดี
ในทีม และเต็มใจเรียนรูจ้ าก
ผูอ้ ่นื
 ให้ความร่วมมือกับผูอ้ ่นื ใน
ทีมด้วยดี
 ตัดสินใจหรือวางแผนงาน
ร่วมกันในทีมจากความ
 กล่าวถึงเพือ่ นร่วมงานในเชิง
คิดเห็น ของเพือ่ นร่วมทีม
สร้างสรรค์และแสดง ความ
เชือ่ มันในศั
่ กยภาพของเพือ่ น  ประสานและส่งเสริม
ร่วมทีมทัง้ ต่อหน้าและลับ
สัมพันธภาพอันดีในทีม
หลัง
เพือ่ สนับสนุนการทางาน
ร่วมกันให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้

ระดับ 4

ระดับ 5

 ยกย่อง และให้กาลังใจ
เพือ่ นร่วมทีมอย่างจริงใจ
 ให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลแก่
เพือ่ นร่วมทีม แม้ไม่มกี าร
ร้องขอ
 รักษามิตรภาพอันดีกบั เพือ่ น
ร่วมทีม เพือ่ ช่วยเหลือกันใน
วาระต่างๆ ให้งานสาเร็จ

 เสริมสร้างความสามัคคีในทีม
โดยไม่คานึงความชอบ
หรือไม่ชอบส่วนตน
 คลีค่ ลาย หรือแก้ไข
ข้อขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในทีม
 ประสานสัมพันธ์ สร้างขวัญ
กาลังใจของทีมเพือ่ ปฏิบตั ิ
ภารกิจของส่วนราชการให้
บรรลุผล

หมายเหตุ: ระดับ 0 คือ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชดั เจน
ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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แนวทางการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ โดย
เริม่ จากการแบ่งบทบาทการพัฒนาออกเป็ น 2 ส่วน คือ บทบาทของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมกลาง
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของสานักงาน ก.พ. และบทบาทการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการรายบุคคล ซึ่ง
เป็ นหน้าทีข่ องส่วนราชการนัน้ ๆ ดังแสดงในตารางที่ 1-10
ตารางที่ 1-10 การแบ่งบทบาทหน้ าที่ของสานักงาน ก.พ. และส่วนราชการ
ในการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
บทบาทหน้ าที่ของสานักงาน ก.พ.
จัดฝึกอบรมสมรรถนะหลักทัง้ 5 สมรรถนะของข้าราชการ
พลเรือน โดยอาจแบ่งการฝึกอบรมเป็ นอย่างน้อย 4 หลักสูตร
ได้แก่
o หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสาหรับผูบ้ ริหาร
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสาหรับผูบ้ งั คับบัญชา
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสบการณ์
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะสาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านขัน้ ต้น
จัดทาคูม่ อื กลางในการมอบหมายหรือพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ
เพื่อให้สว่ นราชการนาไปใช้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ

บทบาทหน้ าที่ของส่วนราชการ
ดาเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเข้า
รับการพัฒนาในหลักสูตรกลางของสานักงาน ก.พ.

จัดการพัฒนาข้าราชการในหลักสูตรทีค่ ล้ายคลึง
ในกรณีทส่ี านักงาน ก.พ. ไม่สามารถดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการได้อย่าง
ทัวถึ
่ งและเพียงพอ
จัดคู่มอื การมอบหมายงานหรือการพัฒนาในรูปแบบ
อื่นๆ เพื่อให้หวั หน้างานสามารถนาไปประยุกต์ใช้
โดยอาจอ้างอิงจากคูม่ อื กลางทีส่ านักงาน ก.พ.
กาหนดขึน้

ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
ทัง้ นี้ จุ ด เน้ น ของหลัก สู ต รต่ า งๆ ที่ส านั ก งาน ก.พ. จะด าเนิ น การจัด ฝึ ก อบรมแก่
ข้าราชการพลเรือน เป้ าหมายการพัฒนา รวมถึงแนวทางการประเมินผล เป็ นดังตารางที่ 1-11
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ตารางที่ 1-11 สรุปรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของสานักงาน ก.พ.
หลักสูตร
หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะสาหรับผูบ้ ริหาร

จุดเน้ นหลักของหลักสูตร
เน้นการพูดคุยเสวนากับข้าราชการผูท้ รงคุณวุฒิ
หรือปลัดกระทรวงทีป่ ระสบความสาเร็จ รวมถึงควร
เปิ ดโอกาสให้มกี ารแลกเปลีย่ น การเรียนรู้ ระหว่าง
ผูบ้ ริหารด้วยกัน







หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
สาหรับผูบ้ งั คับบัญชา

เน้นการพัฒนาความรู้ แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สมรรถนะระดับสูง แต่มกี จิ กรรมทีเ่ ชื่อมโยงกับ
สถานการณ์จริงในบริบทของงานในภาคราชการ
พลเรือน






หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ี
ประสบการณ์

เน้นการพัฒนาความรู้ แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะระดับกลาง โดยเน้นการประยุกต์
การเรียนรูก้ บั กิจกรรมทีใ่ ห้ผรู้ บั การพัฒนาความ
เข้าใจและการเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงในบริบท
ของงานในภาคราชการพลเรือน








เป้ าหมายการพัฒนา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ ์ ระดับ 4-5
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องบริการทีด่ ี ระดับ 4-5
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญใน
งานอาชีพ ระดับ 4-5
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการยึดมันในความถู
่
กต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม ระดับ 4-5
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการทางานเป็ นทีม ระดับ 4-5

แนวทางการประเมิ นผล
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะถูกประเมิน
เมื่อสิน้ สุดการฝึกอบรมว่ามีความ
เข้าใจเรื่องสมรรถนะมากน้อย
เพียงใด นอกจากนัน้ ต้อง
กาหนดให้มกี ารติดตามผลหลังจาก
การพัฒนาแล้ว 2-3 เดือน ว่าผูเ้ ข้า
รับการพัฒนาสามารถนาเนื้อหา
สาระไปใช้มากน้อยเพียงใด
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ ์ ระดับ 3-4 การประเมินความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องบริการทีด่ ี ระดับ 3-4
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญใน และให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมินว่ามี
การนาบทเรียนไปใช้ในการ
งานอาชีพ ระดับ 3-4
ปฏิบตั งิ านหรือไม่ อย่างไร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการยึดมันในความถู
่
กต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม ระดับ 3-4
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการทางานเป็ นทีม ระดับ 3-4
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ ์ ระดับ 2-3 การประเมินความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องบริการทีด่ ี ระดับ 2-3
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญใน และให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมินว่ามี
การนาบทเรียนไปใช้ในการ
งานอาชีพ ระดับ 2-3
ปฏิบตั งิ านหรือไม่ อย่างไร
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการยึดมันในความถู
่
กต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม ระดับ 2-3
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการทางานเป็ นทีม ระดับ 2-3
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หลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
สาหรับผูป้ ฏิบตั งิ านขัน้ ต้น

จุดเน้ นหลักของหลักสูตร
เน้นการพัฒนาความรูแ้ นวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะระดับต้นผ่านการจัดทาชุดการ
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาด้วย e-Learning เกีย่ วกับ
สมรรถนะหลักในงาน







เป้ าหมายการพัฒนา
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการมุ่งสูผ่ ลสัมฤทธิ ์ ระดับ 1-2
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องบริการทีด่ ี ระดับ 1-2
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญใน
งานอาชีพ ระดับ 1-2
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการยึดมันในความถู
่
กต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม ระดับ 1-2
เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักเรื่องการทางานเป็ นทีม ระดับ 1-2

แนวทางการประเมิ นผล
การประเมินความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับ
การพัฒนาก่อนและหลังการพัฒนา
และให้ผบู้ งั คับบัญชาประเมินว่ามี
การนาบทเรียนไปใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านหรือไม่ อย่างไร

ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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แนวทางการดาเนิ นการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักรายสมรรถนะ
1) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์
มุ่งเน้ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ ทัง้ นี้ สมรรรถนะดังกล่าวจะพัฒนาหรือแสดงออกได้ดใี นสภาพแวดล้อ มทีส่ ่งเสริม
และเปิ ดโอกาสให้มกี ารลองเสี่ยงกระทาการต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงการได้รบั ข้อเสนอแนะที่
สร้างสรรค์ และตรงไปตรงมา เพื่อการปรับปรุง ตลอดจนคาชมเชยทีเ่ ป็ นประโยชน์
โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ในแต่ละระดับ เป็ นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1-12 กิ จกรรมเพื่อพัฒนาการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
1
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละบุคคล แต่มกี ารกาหนดเวลา
การส่งมอบงานในแต่ละงานอย่างชัดเจน
o การส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ
เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้สามารถพัฒนางานของ
ตนให้ดยี งิ่ ขึน้
o การส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้บคุ ลากรได้แสดงความคิดเห็นว่าตนเองจะสามารถสร้าง
คุณค่าและประโยชน์ทด่ี ใี ห้แก่งานและหน่วยงานได้อย่างไร และมอบหมายงานนัน้ ๆ
ตามความสนใจและความเหมาะสมแต่ละบุคคล
o การมอบหมายงานทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเป้ าหมายระยะสัน้ และสามารถติดตามผล
ความก้าวหน้าเป็ นระยะๆ ได้ พร้อมทัง้ ได้รบั คาติชมเกีย่ วกับผลงานในทันที
การสอน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งวิธกี ารทางานให้ได้มาตรฐานของงานและ
มาตรฐานของหน่วยงาน
o การให้คาปรึกษาเรื่องการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ และตามบริบทของการทางานใน
หน่วยงาน
2
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้รบั ผิดชอบงานใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างจากงานปกติ และติดตาม
ประเมินผลตามเป้ าหมายและมาตรฐานทีก่ าหนด
o การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและเสนอวิธกี ารใหม่ๆ
ในการทางาน เพื่อปรับปรุงงานให้ดขี น้ึ
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ระดับ
สมรรถนะ

3

4

5

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o มอบหมายงานหรือโครงการทีต่ อ้ งเน้นการติดตามและประเมินผลงานทุกขัน้ ตอน
และ/หรือต้องการผลงานหรือผลลัพธ์อย่างเร่งด่วนให้รบั ผิดชอบ
การสอน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการกาหนดเป้ าหมาย และมาตรฐานของผลงาน
o การสอนงานเกีย่ วกับการติดตามและประเมินผลงานหรือประเมินผลโครงการ
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้รบั ผิดชอบงานใหม่ๆ ทีแ่ ตกต่างจากงานปกติ และมีความท้าทายใน
งานมากขึน้
o การมอบหมายงานหรือหมุนเวียนงานให้เป็ นผูน้ าโครงการใหม่ๆ หรืองานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการปรับปรุงและเปลีย่ นแปลงระบบ และวิธกี ารทางานให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้
o การมอบหมายหรือปรับเปลีย่ นให้ทางานทีเ่ น้นคุณภาพและมาตรฐานในการทางานที่
สูงขึน้ กว่างานปกติทวไป
ั ่ และให้คาติชมและคาแนะนาอย่างสร้างสรรค์ และมี
ประโยชน์ทนั ที
การสอน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางาน และการ
เปลีย่ นแปลงระบบการทางาน
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้รบั ผิดชอบงานหรือโครงการใหม่ๆ ทีม่ คี วามท้าทายมากเป็ นพิเศษ
หรือไม่เคยเกิดขึน้ ในองค์กร และต้องการอาศัยการเสีย่ ง เช่น เป็ นผูบ้ ุกเบิกโครงการ
ใหม่ หรือริเริม่ โครงการลักษณะทีไ่ ม่เคยมีผใู้ ดทาได้มาก่อน หรือทางานใน
ต่างประเทศ เป็ นต้น
o การลองเปลีย่ นลักษณะความรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบโครงการใหม่ๆ หรือโอนย้าย
ไปแผนกอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะงานแตกต่างโดยสิน้ เชิง
o การมอบหมายให้วจิ ยั งานในเชิงวิชาการทีจ่ ะมีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์แนวคิด
หรือภูมปิ ั ญญาใหม่ๆ ระดับประเทศ
การสอน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการบริหารโครงการ หรือการบริหารจัดการอย่าง
มืออาชีพ
o การสนับสนุนให้มกี ารแสดงความคิดสร้างสรรค์ หรือการทาวิจยั เพื่อสร้างนวัตกรรม
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้รบั ผิดชอบงานหรือโครงการใหม่ๆ ทีเ่ น้นพันธกิจหลักทีส่ าคัญของ
หน่วยงาน
o การมอบหมายงานทีม่ คี วามท้าทายมากเป็ นพิเศษ เป็ นไปได้ยาก หรือมีเสีย่ งอย่าง
สูงสุดต่อหน่วยงาน แต่เน้นผลงานทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ
o การมอบหมายให้สร้างสรรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ให้กบั หน่วยงานและเกิดประโยชน์อย่างยังยื
่ น
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ระดับ
สมรรถนะ

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o มอบหมายงานทีเ่ น้นการวิเคราะห์ผลกระทบในเชิงผลประโยชน์ และผลเสียของ
หน่วยงาน หรืองานทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือประเทศสูงสุด

ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบริ การที่ดี
มุ่งเน้ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ ทัง้ นี้ สมรรรถนะดังกล่าวจะพัฒนาหรือแสดงออกได้ดใี นสภาพแวดล้อมทีย่ กย่อง
ชมเชย และปูนบาเหน็จพฤติกรรมที่ใช้ความพยายามเพื่อให้ผู้รบั บริการได้รบั บริการตรงความ
พึงพอใจแม้จะเป็ นในช่วงระยะสัน้ ๆ ก็ตาม รวมทัง้ ถ้าสภาพแวดล้อมมีการกาหนดเป้ าหมายและ
ค่านิยมเรือ่ งการส่งเสริมให้มกี ารบริการทีช่ ดั เจนก็จะสนับสนุ นให้แสดงสมรรถนะนี้ดว้ ย
โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการบริการทีด่ ใี นแต่ละระดับ เป็ นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1-13 กิ จกรรมเพื่อพัฒนาการบริ การที่ดี
ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
1
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบทีต่ อ้ งมีปฏิสมั พันธ์ ติดต่อสือ่ สาร หรือให้บริการแก่
ผูร้ บั บริการหรือผูป้ ระกอบการโดยตรง
o การมอบหมายงานให้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งคอย
ให้ขอ้ มูล ให้บริการ หรือคาแนะนาต่างๆ แก่ผรู้ บั บริการ
o การมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบในการจัดวางระบบใหม่ ติดตามงาน และรายงาน
ความคืบหน้าให้แก่ผรู้ บั บริการ
o การย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียนงานให้ไปรับผิดชอบงานในหน่วยงานทีต่ อ้ งทางาน
ร่วมกับผูร้ บั บริการ
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการบริการที่ดแี ก่
ผูร้ บั บริการ
o สอนงานเกีย่ วกับวิธกี ารสร้างความประทับใจให้แก่ผรู้ บั บริการ
2
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือมีบทบาทในงานการประสานงานต่างๆ เช่น
การจัดประชุม การสัมมนา การประสานงานกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ เป็ นต้น
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ระดับ
สมรรถนะ

3

4

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o การมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการ ข้อมูล หรือกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานแก่ผรู้ บั บริการ เพื่อฝึกความเชีย่ วชาญด้านการให้บริการ หรือ
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและสามารถให้ขอ้ มูล ข่าวสาร ของการบริการทีถ่ ูกต้อง
ชัดเจนแก่ผรู้ บั บริการได้
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาอย่างละเอียดในเรื่องกระบวนการทางาน ขัน้ ตอนการ
ทางานการให้บริการและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถให้คาแนะนาที่
ชัดเจนหรือให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนแก่ผรู้ บั บริการ
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายทีม่ ลี กั ษณะต้องติดต่อและสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื งานสนับสนุน หรือ
งานบริการ โดยสามารถวัดผลสัมฤทธิของงานได้
จากความพึงพอใจของผูร้ บั บริการ
์
เป็ นหลัก
o การมอบหมายวางแผนการทางานร่วมกับผูบ้ งั คับบัญชา หรือเพือ่ นร่วมงานเพื่อ
ให้บริการทีด่ แี ละทันเวลาแก่ผรู้ บั บริการ โดยมีการตรวจสอบและประเมินผลความ
ถูกต้อง ความเป็ นไปได้ และผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับแผนงานทีก่ าหนดไว้
o การมอบหมายให้พฒ
ั นาและปรับปรุงกระบวนการทางาน และการให้บริการภายใน
หน่วยงาน ตามทีผ่ รู้ บั บริการได้มขี อ้ ติดชมเพื่อให้ผรู้ บั บริการได้รบั ความพึงพอใจใน
การรับบริการครัง้ ต่อไป
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการปรับรูปแบบการให้บริการทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของผูร้ บั บริการ
o การแลกเปลีย่ นประสบการณ์เกีย่ วกับวิธกี ารแก้ไขปั ญหาการให้บริการทีเ่ กิดขึน้ ได้
สาเร็จ
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้ลองปฏิบตั งิ านทีค่ รอบคลุมการบริการผูอ้ ่นื แบบครบวงจร เช่น
โครงการทีม่ ุ่งเน้นความสาเร็จและประโยชน์สงู สุดของผูร้ บั บริการ เป็ นต้น
o การมอบหมายงานให้ทางานร่วมกับผูร้ บั บริการในทุกขัน้ ตอน และทุกกระบวนการ
เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกีย่ วกับความต้องการทีแ่ ท้จริงของ
ผูร้ บั บริการ เพื่อสามารถให้บริการและสร้างประโยชน์สงู สุดแก่ผรู้ บั บริการ
การสอนงาน (Coaching)
o การแนะนา หรือแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการให้บริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทีแ่ ท้จริงของผูร้ บั บริการ
o การให้คาแนะนาเรื่องการทาความเข้าใจกับผูร้ บั บริการในระยะยาว
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ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
5
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้ศกึ ษานวัตกรรมของผูร้ บั บริการ และทางานร่วมกันในฐานะหุน้ ส่วน
ทางธุรกิจของหน่วยงาน
o การมอบหมายงานวิเคราะห์เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ ในอนาคต และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้ องกันปั ญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใน
อนาคตให้แก่หน่วยงาน ผูร้ บั บริการ หรือเครือข่ายพันธมิตร
o การมอบหมายให้ศกึ ษาความต้องการของผูร้ บั บริการและนาเสนอนวัตกรรมที่
ตอบสนองความต้องการนัน้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
การสอนงาน (Coaching)
o การแนะนาหรือแลกเปลีย่ นด้านการมองการณ์ไกลและการสร้างโอกาสทีด่ ใี ห้
ผูร้ บั บริการ (ทัง้ ภายในและภายนอก) เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั ยังยื
่ นหรือ
ผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่ผรู้ บั บรริการ
o การสอนงานโดยจัดประชุมร่วมกับผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ดา้ นการคิดเชิงกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ในระยะยาว
ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการสังสมความเชี
่
่ยวชาญในงานอาชีพ
มุ่งเน้ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ ทัง้ นี้ สมรรรถนะดังกล่าวจะพัฒนาได้ในหน่ วยงานที่เน้ นการเรียนรู้ (Learning
Organization) และสนับสนุ นการค้นหาและศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ
จากภายนอก
โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสังสมความเชี
่
่ยวชาญในงานอาชีพในแต่ละระดับ เป็ นดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1-14 กิ จกรรมเพื่อพัฒนาการสังสมความเชี
่
่ยวชาญในงานอาชีพ
ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
1
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานให้รบั ผิดชอบงานหรือโครงการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการแสวงหา
ความรูแ้ ละประสบการณ์ในงาน
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ระดับ
สมรรถนะ

2

3

4

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและประเด็นต่างๆ ทีจ่ ะช่วยให้เพิม่ ความ
เชีย่ วชาญในงาน
o การเปลีย่ นลักษณะความรับผิดชอบหรือให้ยา้ ยไปปฏิบตั งิ านส่วนอื่นทีม่ ลี กั ษณะงาน
แตกต่างอย่างสิน้ เชิง
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในสายอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงาน
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความรู้ ความเชีย่ วชาญ การศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในหน่วยงาน
o การมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการใหม่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์ความรูแ้ ละแนวโน้มที่
เกีย่ วข้องกับสายอาชีพในงาน
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์และวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสายอาชีพใน
งานทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วยงาน
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานด้านค้นคว้าวิจยั เช่น วิเคราะห์เกีย่ วกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียกับ
หน่วยงาน เป็ นต้น
o การย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียนไปปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการค้นคว้าวิจยั และต้อง
ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงรอบตัวทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
o การเปลีย่ นลักษณะความรับผิดชอบ เช่น รับผิดชอบโครงการหรือกระบวนงานใหม่ๆ
เป็ นต้น
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการค้นคว้าวิจยั หรือการปฏิบตั งิ านในโครงการ
ใหม่ๆ ของหน่วยงาน
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้เป็ นผูน้ าโครงการหรืองานใหม่ๆ ทีต่ อ้ งอาศัยความเชีย่ วชาญในงาน
สูง
o การย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียนไปปฏิบตั หิ น้าทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการพัฒนา
ระบบงาน หรือการจัดการเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
o การส่งเสริมให้ปฏิบตั งิ านหรือเป็ นผูน้ าในโครงการทีต่ รงตามความถนัดและความ
สนใจของบุคคล เพื่อเพิม่ ความเชีย่ วชาญในงานนัน้ ๆ อย่างต่อเนื่อง
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งการพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขององค์กร
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ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
5
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้เป็ นผูน้ าการสร้างสรรค์และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใ้ นกลุ่มงาน
ทีร่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ มีการติดตามประเมินผล
o การมอบหมายงานให้สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรูม้ าใช้ในงานหรือหน่วยงาน
โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
o การย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียนไปเป็ นผูน้ าในหน่วยงานทีม่ กี ารบูรณาการองค์ความรู้
ใหม่ของหน่วยงาน
o การเปิ ดโอกาสให้มสี ว่ นร่วมในการนาความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญมาประยุกต์ใช้
กาหนดยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ของหน่วยงาน
ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

4) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการยึดมันในความถู
่
กต้อง ชอบธรรม และ
จริ ยธรรม
มุ่งเน้ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ ทัง้ นี้ สมรรรถนะดังกล่าวจะเกิดขึน้ จากสิง่ แวดล้อมที่เน้นความถูกต้องระหว่าง
พฤติกรรมและค่านิยม นอกจากนี้ การยึดมันในความถู
่
กต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม จะต้องถูก
พัฒนาภายในหน่ ว ยงานที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับเรื่อ งวิถีก ารกระท าและผลลัพธ์ท่ีม ีป ระสิท ธิภ าพ
ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของผูร้ บั บริการหรือบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการสังสมความเชี
่
่ยวชาญในงานอาชีพในแต่ละระดั บ เป็ นดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1-15 กิ จกรรมเพื่อพัฒนาการยึดมันในความถู
่
กต้อง ชอบธรรม และจริ ยธรรม
ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
1
การมอบหมายงาน
o การให้ประเมินตัวเองว่ามีพฤติกรรมใดบ้างทีแ่ สดงออกมาได้สอดคล้องกับคุณค่า และ
ค่านิยมของตัวเอง เนื่องจากความน่าเชื่อถือและจริยธรรมจะช่วยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคคลทาในสิง่ ทีต่ วั เองเชื่อว่าเป็ นสิง่ ทีด่ ี
o การรับคาติดชม (Feedback) ทีเ่ ป็ นประโยชน์และตรงไปตรงมา และความคิดเห็น
จากเพื่อนทีไ่ ว้ใจและเพื่อนร่วมงานเกีย่ วกับระดับความสือ่ สัตย์ทต่ี วั เองติดต่องานก่อน
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ระดับ
สมรรถนะ

2

3

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o การเปลีย่ นลักษณะความรับผิดชอบหรือให้ยา้ ยไปปฏิบตั งิ านส่วนอื่นทีม่ ลี กั ษณะงาน
แตกต่างอย่างสิน้ เชิง
การสอนงาน (Coaching)
o การให้คาแนะนา เรื่องคุณธรรม และจริยธรรม
o การอธิบายกฎระเบียบ วิธกี ารปฏิบตั ิ และมาตรฐานความถูกต้องของงานในตาแหน่ง
งานทีร่ บั ผิดชอบ
o การจัดทาคูม่ อื ระเบียบปฏิบตั ิ และกระบวนการทางานของตาแหน่ง
การมอบหมายงาน
o การสารวจคุณค่า ค่านิยม และหลักการตัวเองรูส้ กึ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญสูงสุด และจดบันทึก
เก็บเป็ นข้อมูลรวมทัง้ ติดตามพฤติกรรมของตัวเองว่ามีพฤติกรรมไหนทีส่ อดคล้องกับ
ค่านิยมดังกล่าว
o การแบ่งปั นข้อมูลพฤติกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และหลักการทีต่ นเองยึดถือเป็ น
แบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือผูอ้ ่นื และหมันซั
่ กถามให้พวกเขาคอยเตือนตนเอง
ในกรณีทแ่ี สดงพฤติกรรมทีข่ ดั แย้ง กับค่านิยมและแบบอย่างทีย่ ดึ ถือเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ
o การติดข้อความทีเ่ ป็ นค่านิยมและความเชื่อต่างๆ ของตนเองทีเ่ กีย่ วข้องกับคุณธรรม
และจริยธรรมบนปฏิทนิ หรือบนโต๊ะทางานในหน่วยงาน เพื่อให้ตนเองเห็นถึง
ความสาคัญและซึมซับพฤติกรรมเหล่านัน้ รวมทัง้ เป็ นเครื่องเตือนให้ตนเองตระหนัก
ถึงพฤติกรรมเหล่านัน้ อยูต่ ลอดเวลา โดยมุ่งเน้นความสม่าเสมอเป็ นหลัก
การสอนงาน (Coaching)
o เล่าประสบการณ์และชีใ้ ห้เห็นถึงความสาคัญของการรักษาสัจจะและผลกระทบต่อ
ความสาเร็จทีย่ งยื
ั ่ นของหน่วยงาน
การมอบหมายงาน
o การให้โอกาสในการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจด้านจริยธรรม หลักการ และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพอันลึกซึง้ และแบ่งปั นข้อมูลเหล่านี้ให้กบั บุคคลทีต่ นเชื่อว่า
พวกเขาเหล่านัน้ จะมีความเชื่อเช่นเดียวกับตน เพื่อสร้างความยึดมันในหลั
่
กการทาง
วิชาชีพ และจริยธรรมภายในหน่วยงาน
o การเปิ ดเผยความรูส้ กึ อย่างตรงไปตรงมา และแสดงความคิดเห็นอย่างจริงใจ รวมทัง้
ไม่หนีปัญหาและหลีกเลีย่ งการตอบปั ญหาทีไ่ ม่แน่ชดั
o การพัฒนาและปรับปรุงการให้คาติชมในเชิงสร้างสรรค์และซื่อสัตว์แก่ผอู้ ่นื
o การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ สริมสร้างคุณธรรมความดี
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา และชีใ้ ห้เห็นถึงหลักการและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
o การสอนทักษะการปฏิเสธ หรือทักษะในการเจรจาต่อรอง
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ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
4
การมอบหมายงาน
o การมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ต่ี นกล้าเผชิญกับความจริง ในกรณีทต่ี นเห็นว่าผูอ้ ่นื
ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการทีถ่ ูกต้อง ต้องพร้อมทีจ่ ะบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
ธารงไว้ซง่ึ ความถูกต้อง พิทกั ษ์ ผลประโยชน์ และชื่อเสียงของหน่วยงาน
o การมอบหมายให้เป็ นผูค้ ดิ ริเริม่ โครงการใหม่ๆ ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
บริหารงบประมาณจานวนมาก
o การมอบหมายให้ช่วยเหลือผูอ้ ่นื ทีอ่ ยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของตน หาวิธกี ารที่
หน่วยงานสามารถทางานให้ดขี น้ึ ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยรวม
5
การมอบหมายงาน
o การเป็ นแบบอย่างเพื่อมาตรฐานทีด่ ดี า้ นพฤติกรรมและจริยธรรม เช่น ยอมรับความ
ผิดพลาดทีต่ นเองเป็ นผูก้ ่อเสมอ ยืนหยัดเพื่อสิง่ ทีต่ นเห็นว่าถูกต้อง และให้รางวัล
ชมเชยผูอ้ ่นื ทีก่ ระทาเช่นเดียวกัน
o การมอบหมายให้เป็ นเข้าไปมีสว่ นร่วมในการวิเคราะห์งบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
หน่วยงาน และกระบวนการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายนัน้ ๆ
o การให้ขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานทีไ่ ว้ใจได้ในการปรับปรุงพฤติกรรมให้
สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อทีต่ นยึดมัน่ บอกให้พวกเขาทราบถึงความตัง้ ใจ
ของตนและขอให้ชว่ ยตักเตือนเมื่อพวกเขาเห็นว่าการกระทาของตนนัน้ บิดเบือนไป
จากสิง่ ทีต่ นยึดถือ
o หากมีโอกาสให้แสดงจุดยืนของตน ควรรีบรับโอกาสนัน้ ไว้ แต่ตอ้ งแน่ใจว่าสามารถ
ยืนหยัดต่อจุดยืนและหลักการของตนได้จริง
ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

5) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการทางานเป็ นทีม
มุ่งเน้ นกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาสมรรถนะ ทัง้ นี้ การทางานเป็ นทีมมาจากประสบการณ์ของความรูส้ กึ ในเชิงบวกที่เกิดขึน้
จากสถานภาพของกลุ่ม และเกิดความเชื่อใจทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื โดยมีสภาพแวดล้อม
ทีบ่ ุคคลรูส้ กึ ภาคภูมใิ จในการเป็ นสมาชิกหรือมีส่วนร่วม สมรรถนะการทางานเป็ นทีมนี้ จะแสดงได้
ดีใ นสภาพแวดล้อ มที่ม ีก ารติดต่ อ สื่อ สารอย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา ไว้เ นื้อ เชื่อ ใจและมีก าร
สนับสนุนซึง่ กันและกัน
โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางานเป็ นทีมในแต่ละระดับ เป็ นดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1-16 กิ จกรรมเพื่อพัฒนาการทางานเป็ นทีม
ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
1
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานทีต่ อ้ งอาศัยการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
o การมอบหมายให้รบั ผิดชอบผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของโครงการหรือ
กิจกรรม
o การรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
o การหลีกเลีย่ ง การควบคุมกาหนดการ การเสนอความคิดเห็นเป็ นบุคคลแรก หรือการ
ประพฤติตนเป็ นผูน้ าแต่เน้นแสดงบทบาทหน้าทีข่ องการเป็ นส่วนหนึ่งของทีม
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษาเรือ่ งความรับผิดชอบงานในหน้าทีข่ องตนในฐานะเป็ น
สมาชิกของทีมงาน
o การเน้นย้าถึงความสาคัญของประโยชน์ของการรายงานความคืบหน้าของงาน หรือ
การแลกเปลีย่ นข้อมูล
2
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้ไปติดต่อและสร้างสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื
o การสร้างโอกาสให้มกี ารพูดคุยหรือทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน หรือบุคลากรจาก
หน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
o การมอบหมายงานทีเ่ น้นการทางาน การแก้ไขปั ญหา การตัดสินใจ และการ
ประสานงานของสมาชิกภายในทีม โดยให้สมาชิกทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ความสาเร็จของทีม
o การให้คดิ ทบทวนถึงปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ่นื ครัง้ ล่าสุดว่าตนมีปฏิกริ ยิ าอย่างไร ผูท้ ่ี
สนทนาด้วยมีทา่ ทีอย่างไร ผลลัพธ์ทไ่ี ด้เป็ นเช่นไร และทัง้ สองฝ่ ายมีความพึงพอใจ
กับผลลัพธ์หรือไม่
o การหาโอกาสในการพูดคุยหรือพบปะทักทายผูค้ นให้เป็ นกิจวัตร โดยอาจจัดการ
ด้วยการกันเวลาในตารางนัดหมายเพื่อให้การเยีย่ มเยียนพบปะผูค้ นอย่างมีระบบ
o การให้หมันสื
่ อ่ สารข้อมูลหรือข่าวสารทีจ่ าเป็ นให้เพื่อนร่วมงาน หรือหน่วยงานต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
การสอนงาน (Coaching)
o การดูแล แนะนา ให้คาปรึกษา และเน้นย้าถึงความสาคัญของการผูกมิตร และสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างหน่วยงาน
o การดูแลแนะนาการทางานเป็ นทีมให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน
o การสอนกระบวนการในการดูแลและสร้างสัมพันธ์กบั หน่วยงานอืน่ ๆ
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ระดับ
กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะ
3
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้ดแู ลและรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผูอ้ ่นื หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น
ผูร้ บั บริการ เพื่อนร่วมงาน เครือข่ายพันธมิตร เป็ นต้น
o การมอบหมายให้จดั งานเพื่อสร้างกิจกรรมสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ผูอ้ ่นื หรือ
หน่วยงานต่างๆ
o การสนับสนุนให้มโี อกาสรับฟั งประเด็นหรือความต้องการของเพือ่ นร่วมงานผูอ้ ่นื
หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุงสัมพันธภาพให้ดขี น้ึ ทัง้ สองฝ่ าย
การสอนงาน (Coaching)
o การเน้นให้เห็นถึงประโยชน์และความสาคัญของการแลกเปลีย่ นข้อมูลหรือความ
คิดเห็นร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือทีด่ ตี ่อกันมาก
ยิง่ ขึน้
o การเปิ ดใจยอมรับฟั งและเข้าใจความคิดเห็นของผูอ้ ่นื เพื่อประโยชน์ในการทางาน
ร่วมกันให้ดยี ง่ี ขึน้
o การพยายามอย่างเต็มทีใ่ นการรักษาความสัมพันธ์อนั ดี โดยเน้นการให้ความร่วมมือ
และความช่วยเหลือในการทางานอย่างเต็มทีก่ บั เพื่อนร่วมงาน หรือผูอ้ ่นื เพื่อให้งาน
สาเร็จลุล่วง
o การพยายามลดอคติหรือความไม่ชอบส่วนตัว เมื่อต้องทางานร่วมกับผูอ้ ่นื โดยเน้นที่
ผลงานเป็ นหลัก
o การสร้างให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รบั ข้อมูล หรือความคิดเห็น
ทีข่ ดั แย้งกับความคิดเดิมจากเพือ่ นร่วมงานอย่างเต็มใจ
4
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายให้จดั กิจกรรมทีส่ ร้างประโยชน์ให้กบั เพื่อนร่วมงาน ผูอ้ ่นื หรือ
หน่วยงานอื่นๆ
o การมอบหมายให้คดิ แผนงานทีจ่ ะสามารถให้ความสนับสนุ นหรือความช่วยเหลือ
ผูร้ บั บริการ คู่คา้ หรือองค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้งานทีต่ งั ้ เป้ าหมายร่วมกันประสบ
ความสาเร็จ
o การมอบหมายให้หาจุดแข็งของผูร้ บั บริการ คู่คา้ หรือองค์กรพันธมิตรต่างๆ แล้วหา
แนวทางทีจ่ ะผลักดันหรือสร้างสรรค์ให้เกิดผลประโยชน์แก่องค์กร
o การให้ปฏิบตั งิ านในโครงการใหม่ๆ ทีท่ า้ ทาย หรืองานทีก่ าลังจะประสบปั ญหา ซึง่
ต้องอาศัยความร่วมมือของทีมงาน
การสอนงาน (Coaching)
o การเน้นให้เห็นถึงประโยชน์รว่ มกัน ซึง่ จะส่งผลต่อหน่วยงานในระยะยาว
o การอภิปรายร่วมกันบนหลักข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยพึงระลึกอยู่เสมอว่าแต่ละคน
ต่างก็มภี ูมหิ ลังทีแ่ ตกต่างกัน อันนามาสูค่ ่านิยมและความเชื่อทีแ่ ตกต่างกัน
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ระดับ
สมรรถนะ

5

กิ จกรรมเพื่อการพัฒนา
o การพยายามเข้าใจความต้องการของเพื่อนร่วมงาน หรือผูอ้ ่นื และยอมเสียสละ
ประโยชน์สว่ นตนในระยะสัน้ เพื่อสร้างมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
o การส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานและผูอ้ ่นื หรือหน่วยงานต่างๆ มีความรับผิดชอบและมี
บทบาทสาคัญต่อผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ในงานและโครงการนัน้ ๆ
o การแสดงน้าใจและให้กาลังใจเพือ่ นร่วมงานหรือผูอ้ ่นื อย่างจริงใจทีส่ ดุ
o การพยายามรักษาสายสัมพันธ์ทด่ี ใี ห้ต่อเนื่องและยาวนาน โดยการให้ความช่วยเหลือ
หรือให้คาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ดว้ ยความจริงใจในโอกาสต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
การมอบหมายงานและการย้าย/สับเปลีย่ นหมุนเวียน
o การมอบหมายงานหรือโครงการ ทีม่ ผี ลกระทบระดับหน่วยงาน ทีเ่ น้นการทางาน
การแก้ไขปั ญหา การตัดสินใจ การวางแผน และการประสานงานกับเจ้าหน้าทีท่ งั ้
หน่วยงาน ทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือและการมีสว่ นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
จุดมุ่งหมายเดียวกันคือความสาเร็จของหน่วยงาน
o การมอบหมายให้วางแผนทีจ่ ะต้องสร้างผลประโยชน์ร่วมกันกับเครือข่ายพันธมิตร
หรือหน่วยงานอื่นๆ อย่างยังยื
่ น แล้วให้นาแผนนัน้ ไปปฏิบตั ใิ ห้บงั เกิดผลตามแผน
ทีก่ าหนดไว้
o การมอบหมายให้สร้างบรรยากาศทีด่ ขี องการทางานร่วมกันเป็ นทีมในหน่วยงาน
การสอนงาน (Coaching)
o การหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กบั ผูอ้ ่นื ในยามทีพ่ วกเขาประสบวิกฤติโดยไม่ตอ้ ง
ร้องขอ เพื่อแสดงความมีน้าใจและใส่ใจต่อการรักษาสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างกัน
o การพยายามสร้างให้เกิดการทางานด้วยความสามัคคีและรักษามิตรภาพในระยะยาว
กับเพื่อนร่วมงานผูอ้ ่นื หรือหน่วยงานต่างๆ จนเป็ นพลังทีเ่ ข้มแข็งขึน้
o การหมันสร้
่ างความสัมพันธ์และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของหน่วยงาน กับ
เครือข่ายพันธมิตร หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

ทีม่ า: คู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก, สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐสาหรับหน่ วยงานต่ างๆ
สานักงาน ก.พ. ได้กาหนดแนวทางและขัน้ ตอนการดาเนินงานทัวไป
่ สาหรับหน่ วยงาน
ภาครัฐต่ างๆ ในการดาเนินการเพื่อ พัฒนาสมรรถนะบุค ลากรของหน่ ว ยงานของตน โดยสรุป
ขัน้ ตอนได้ดงั นี้
1) ดาเนินการส่งข้าราชการในสังกัดเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรกลางของสานักงาน ก.พ.
a. หน่ วยงานจะต้องดาเนินการประเมินผลปฏิบตั ิราชการ ก่อนจัดเรียงลาดับ
ความส าคัญ ของความต้ อ งการที่ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของผู้ บ ริห าร
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และ/หรือหน่ วยงาน ความจาเป็ นและความเร่งด่วน รวมถึงงบประมาณของ
ส่วนราชการ
b. วางแผนและจัดเตรียมงบประมาณสาหรับส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรทีส่ านักงาน ก.พ. จัดขึน้
c. ด าเนิ น การประเมิน ผลการพัฒ นาของข้า ราชการที่ถู ก ส่ ง ไปเข้า รับ การ
ฝึกอบรม
2) ดาเนินการจัดทาคู่มอื การพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูห้ รือพัฒนา
สมรรถนะหลักของข้าราชการในส่วนราชการ
a. กลุ่ ม งานการเจ้า หน้ า ที่ (จท.) หรือ กลุ่ ม งานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล นาคู่มอื ที่สานักงาน ก.พ. จัดทาขึน้ มาปรับแต่งให้เข้ากับ
บริบทของส่วนราชการของตน
b. จัดสัมมนา/ประชุม เพื่อชี้แจงหัวหน้างาน (ตัง้ แต่ระดับฝ่ าย/ส่วน/กลุ่มงาน/
กอง/สานัก ขึน้ ไป) เรื่องคู่มอื และแนวทางการพัฒนาข้าราชการแต่ละรายที่
ระบุไว้ในคู่มอื
c. อาศัยคู่มอื และเกณฑ์ทก่ี าหนดขึน้ เพื่อประเมินผลข้าราชการ
3) ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ ที่นอกเหนือจากที่สานักงาน ก.พ.
ได้จดั ไว้

จากคู่มอื การพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก พบว่า คู่มอื ฉบับนี้กล่ าวถึง ระดับ
เป้ าหมายขัน้ ต่ า ของสมรรถนะหลัก ทัง้ 5 สมรรถนะที่ค าดหวัง ส าหรับ ข้า ราชการพลเรือ น
แต่ ล ะต าแหน่ ง รวมไปถึงแนวทางส าหรับการพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของ
ข้า ราชการพลเรือ น ทัง้ นี้ สรุ ป แนวทางการพัฒ นาที่ส าคัญ ส าหรับ การพัฒ นาสมรรถนะของ
ข้าราชการไทย มีดงั นี้
 จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักแก่ขา้ ราชการแต่ละระดับ
 จัดทาคู่มอื พัฒนาสมรรถนะหลักให้แก่ขา้ ราชการแต่ละระดับ
ส่ ว นกรอบความรู้ค วามสามารถ ทักษะ และสมรรถะนะที่ส าคัญ หรือ จาเป็ นส าหรับ
บุคลากรภาครัฐไทยนัน้ ที่ปรากฏในคู่มอื ฉบับนี้ จะมีเฉพาะในส่วนของสมรรถนะหลักเท่านัน้ โดย
สรุปได้ดงั นี้
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 สมรรรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ ์ – ส่งเสริมและเปิ ดโอกาสให้มกี ารลองเสี่ยง
กระทาการต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึง ผูบ้ งั คับบัญชาให้ขอ้ เสนอแนะทีส่ ร้างสรรค์ และ
ตรงไปตรงมา ตลอดจนคาชมเชยทีเ่ ป็ นประโยชน์
 สมรรถนะหลักด้านบริการทีด่ ี – ยกย่อง ชมเชย และปูนบาเหน็จพฤติกรรมทีใ่ ช้ความ
พยายามเพื่อให้ผู้รบั บริการได้ร ับบริการตรงความพึงพอใจ รวมทัง้ ถ้าการกาหนด
เป้ าหมายและค่านิยมเรือ่ งการส่งเสริมให้มกี ารบริการทีช่ ดั เจนเพื่อสนับสนุ นให้แสดง
สมรรถนะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 สมรรถนะหลัก ด้านการสังสมความเชี
่
่ยวชาญในงานอาชีพ – เน้ นให้เ รียนรู้ และ
สนับสนุ น ให้ค้นหาและศึกษาข้อ มูล องค์ค วามรู้ ตลอดจนเทคโนโลยีใ หม่ๆ จาก
ภายนอก
 สมรรถนะหลักด้านการยึดมันในความถู
่
กต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม – พัฒนา
สิง่ แวดล้อมรอบตัว (สิง่ แวดล้อมในองค์กร) โดยให้ความสาคัญกับ พฤติกรรมและ
ค่านิยม การยึดมันในความถู
่
กต้อง การยึดวิถกี ารกระทาและผลลัพธ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญของผูร้ บั บริการหรือบุคลากรภายในหน่วยงานอย่าง
เท่าเทียมกัน
 สมรรถนะหลักด้านการทางานเป็ นทีม – เน้นให้บุคลากรในองค์กรได้ตดิ ต่อสื่อสาร
อย่างเปิ ดเผย ตรงไปตรงมา สร้างความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื เกิดความเชื่อใจและมีการ
สนับสนุนซึง่ กันและกัน

1.8 มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับ
ตาแหน่ งของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

จากมาตรฐานความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญทีส่ านักงาน ก.พ. กาหนดขึน้ กองการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ต าแหน่ ง ของข้า ราชการพลเรือ นสามัญ ของส านั ก งานปลัด กระทรวงคมนาคม (สปค.) โดย
รายละเอียดเป็ นดังสรุปในดังตารางที่ 1-17
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ตารางที่ 1-17 มาตรฐานและแนวทางการกาหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับตาแหน่ งข้าราชการพลเรือนสามัญของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
อาวุโส

ปฏิ บตั ิ การ

ชานาญการ

ชานาญการ
พิ เศษ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ต้น

สูง

อานวยการ

ชานาญงาน

นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์

ปฏิ บตั ิ งาน

1. มาตรฐานด้านความรูค้ วามสามารถที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
1
2
1.1 ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้ในการ
ปฏิบตั งิ าน
1
1
1.2 ความรูเ้ รื่องกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ
2. มาตรฐานด้านทักษะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
1
1
2.1 การใช้คอมพิวเตอร์
1
1
2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
1
1
2.3 การคานวณ
1
1
2.4 การจัดการข้อมูล
3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน
3.1 สมรรถนะหลัก
1
1
- การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
1
1
- บริการทีด่ ี
1
1
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญในงานอาชีพ
1
1
- การยึดมันในความถู
่
กต้องชอบธรรม
และจริยธรรม
1
1
- การทางานเป็ นทีม

เจ้าพนักงานเครือ่ งคอมพิ วเตอร์

อาวุโส

ชานาญงาน

ระดับ1

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิ บตั ิ งาน
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ปฏิ บตั ิ การ

ชานาญการ

เชี่ยวชาญ

ทรงคุณวุฒิ

ต้น

สูง

-

-

-

-

-

-

-

-

3
3
3
-

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2

1

1

2

1

2

3

4

5

3

4

ชานาญการ
พิ เศษ

อาวุโส

อานวยการ

ชานาญงาน

นักวิ ชาการคอมพิ วเตอร์

ปฏิ บตั ิ งาน

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับการปฏิ บตั ิ งาน (ต่อ)
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
- สภาวะผูน้ า
- วิสยั ทัศน์
- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
- ศักยภาพเพื่อนาการปรับเปลีย่ น
- การควบคุมตนเอง
- การสนองานและการมอบหมายงาน
1
1
3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ 2

เจ้าพนักงานเครือ่ งคอมพิ วเตอร์

อาวุโส

ชานาญงาน

ระดับ1

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิ บตั ิ งาน

ตาแหน่ ง

หมายเหตุ:
1 ระดับมาตรฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่างๆ ซึง่ มีระดับตัง้ แต่ 1-5 จะมีการจากัดนิยามแตกต่างกันออกไปตามแต่ละมาตรฐานด้านนัน้ ๆ รวมถึงตามแต่ละประเภทของตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
2 สมรรถนะเฉพาะตามลักษะงานทีป่ ฏิบตั ิ มีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ตาแหน่งของข้าราชการ ดังนี้
o ตาแหน่งประเภทอานวยการ ประกอบด้วย (1) การคิดวิเคราะห์ (2) การมองภาพองค์รวม และ (3) ความยืดหยุน่ ผ่อนปรน
o ตาแหน่งประเภทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (1) การคิดวิเคราะห์ (2) ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ และ (3) ศิลปะการสืส่ ารจูง ใจ
o ตาแหน่งประเภทเจ้าพนักงานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย (1) การคิดวิเคราะห์ (2) การสืบเสาะหาข้อมูล และ (3) การสร้างสัมพันธภาพ
ทีม่ า: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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จากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ค วามสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็ นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัด กระทรวงคมนาคม พบว่า
มาตรฐานดังกล่าวได้กาหนดรายละเอียด และระดับของความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็ น (ทัง้ สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ)
ที่ขา้ ราชการพลเรือนสามัญของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในแต่ละตาแหน่ งงาน อันได้แก่
(1) ผู้อ านวยการ (2) นั ก วิช าการคอมพิว เตอร์ (3) เจ้า พนั ก งานเครื่อ งคอมพิว เตอร์ และ
(4) เจ้าพนักงานธุรการ พึงมี
ส่วนของแนวทางหรือแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ แผนมาตรฐานฉบับดังกล่าวมิได้ม ี
การกล่าวถึงแต่อย่างใด

1.9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิ จิทลั 2021

ในปี 2560 ส านัก งานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดาเนินการจัดทา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
คมนาคมดิจทิ ลั 2021 ขึน้ เพื่อการเตรียมความพร้อมของกระทรวง เพื่อรองรับสถานการณ์ ต่างๆ
ที่อ าจจะเกิด ขึ้น ในอนาคต อัน เป็ น ผลจากการเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีดิจ ิท ัล โดย (ร่า ง)
ยุทธศาสตร์ดงั กล่าว มีรายละเอียดดังนี้
วิ สยั ทัศน์
ยกระดับคมนาคมของไทย สู่ยคุ คมนาคมดิจทิ ลั
ทัง้ นี้ กระทรวงคมนาคมจะมุง่ สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพืน้ ฐานดิจทิ ลั เพื่อยกระดับ
ภารกิจการคมนาคม และขนส่ง ให้สามารถส่งมอบคุณค่าทีโ่ ดดเด่น สามารถเพิม่ ขีดความสามารถ
ทางการแข่ ง ขัน ของประเทศ ยกระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชน ส่ ง เสริม การเติบ โตแบบ
มีส่วนร่วม และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทีด่ ขี องภาครัฐอย่างยังยื
่ น
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เป้ าประสงค์
1) พัฒนาเศรษฐกิจ
คมนาคมดิจทิ ลั สนับสนุ นการเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่ง ขันทางเศรษฐกิจ ของ
ประเทศให้พร้อมเป็ นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มลู ค่าของโลก (Global Value Chain) และเป็ นศูนย์กลาง
การขนส่งคมนาคมของภูมภิ าครองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยนาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาสร้าง
นวัตกรรมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐานคมนาคม ระบบขนส่ง
รวมทัง้ สร้างดิจทิ ลั แพลตฟอร์มสาหรับอุตสาหกรรมคมนาคมที่จดั เป็ นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต
2) พัฒนาสังคม
คมนาคมดิจทิ ลั ยกระดับคุณ ภาพชีวติ ของประชาชน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็ นเมือง มีนวัตกรรมทางดิจทิ ลั ทีช่ ่วยเพิม่ ความสะดวกในการเดินทางความเท่าเทียมในการ
เข้า ถึง บริก าร และยกระดับ ความปลอดภัย โดยบุ ค ลากรผู้ป ระกอบการมีค วามรู้แ ละทักษะที่
เหมาะสมต่อการดาเนินชีวติ และการประกอบธุรกิจในยุคดิจทิ ลั สามารถใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมด้วยการเติบโตแบบมีส่วนร่วม
3) พัฒนาอย่างมันคง
่ ยังยื
่ น
คมนาคมดิจทิ ลั ช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและการประหยัดพลังงาน พัฒนาการ
บริการและบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส บูรณาการ สามารถนาข้อมูลและ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาปฏิรปู กระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการ
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ยุทธศาสตร์
ตารางที่ 1-18 ยุทธศาสตร์คมนาคมดิ จิทลั 2021
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนา Digital Logistics บน
เส้นทางสาคัญ มุ่งสูก่ ารเป็ น
Smart Corridor ของภูมภิ าค

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนา Smart Mobility ในพืน้ ที่
เป้ าหมาย มุง่ สูก่ ารเป็ นต้นแบบ
Smart City

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้าง Digital Transport
Ecosystem เพื่อพัฒนากิจการ
ด้านคมนาคมสูย่ ุคดิจทิ ลั
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับ NMTIC ให้เป็ น
แกนกลาง เพื่อบูรณาการและ
เพิม่ คุณค่าของข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้าง Digital Government
Platform ยกระดับงานบริการ
การบริหารจัดการและบุคลากร
สูก่ ารเป็ นหน่วยงานรัฐบาล
ดิจทิ ลั
ทีม่ า: สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กลยุทธ์
o 1.1 ส่งเสริมผูป้ ระกอบการและพัฒนาบริการขนส่งสินค้า ให้รองรับ Digital Logistics
o 1.2 พัฒนา Smart Infrastructure และ Smart Gateway
o 1.3 พัฒนาระบบ Intelligent Transport System และ Digital Transport for Safety &
Security
o 1.4 บูรณาการและเพิม่ คุณค่าข้อมูลจาก Sensor และองค์ประกอบคมนาคมในด้าน
ต่างๆ
o 1.5 พัฒนาปั จจัยสนับสนุน เพือ่ ยกระดับ Digital Logistics บนเส้นทางสาคัญ
o 2.1 พัฒนา Smart Mobility สนับสนุนการเดินทางหลากหลายรูปแบบ สาหรับ
กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ
o 2.2 พัฒนา Smart Infrastructure และพัฒนาระบบรองรับ Smart Vehicle
o 2.3 พัฒนาระบบ Intelligent Transport System และ Digital Transport for Safety &
Security
o 2.4 บูรณาการและเพิม่ คุณค่าข้อมูลจาก Sensor และองค์ประกอบคมนาคมในด้าน
ต่างๆ
o 2.5 พัฒนาปั จจัยสนับสนุน เพือ่ ยกระดับ Smart Mobility บนพืน้ ทีเ่ ป้ าหมาย
o 3.1 พัฒนา Digital Marketplace สาหรับผูป้ ระกอบการแบบครบวงจร
o 3.2 จัดเตรียม Digital Learning Platform เพือ่ การพัฒนาบุคลากรในระบบคมนาคม
ขนส่ง
o 3.3 ส่งเสริม Tech Startup ทีม่ นี วัตกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจทิ ลั
o 4.1 วิเคราะห์ความต้องการ ประเมินความพร้อมของข้อมูล จัดลาดับความสาคัญ
กาหนดเป้ าหมาย แผนงาน เพือ่ นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์
o 4.2 พัฒนามาตรฐานการแลกเปลีย่ นข้อมูลและการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล
o 4.3 จัดให้มกี ารรวบรวม แลกเปลีย่ น เผยแพร่ขอ้ มูลตามแผนงาน
o 5.1 เพิม่ ศักยภาพการมีส่วนร่วมและรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี
Data Analytics และ Social Network
o 5.2 ยกระดับงานพิจารณาอนุญาต รวมทัง้ งาน e-Service เดิมให้เป็ นไปในลักษณะ
อัตโนมัติ (Automated Public Services) สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
เพือ่ รองรับแพลตฟอร์มบริการพืน้ ฐานภาครัฐ (Government Service Platform)
o 5.3 พัฒนา Digital Learning Platform เพือ่ การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
แบบมุง่ เน้นสมรรถนะ
o 5.4 พัฒนาระบบดิจทิ ลั สนับสนุนงานบริหารกฎหมายแบบครบวงจร
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จาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจทิ ลั 2021 พบว่า ร่างแผนฉบับนี้กล่าวถึง แนวการ
พัฒนานวัต กรรมและเทคโนโลยีดิจทิ ลั เพื่อ ยกระดับการดาเนิ นงานของกระทรวงให้ส ามารถ
ตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจทิ ลั ของประเทศ
ทัง้ นี้ การดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการพัฒนา Digital Learning
Platform เพื่อ พัฒนาบุค ลากรของกระทรวงคมนาคมแบบมุ่งเน้ นสมรรถนะ เพื่อ สนับสนุ นการ
พัฒ นาสมรรถนะของผู้เ รีย นได้อ ย่ า งสะดวกทุ ก ที่แ ละทุ ก เวลา และตรงตามความเหมาะสม
รายบุคคล และสนับสนุ นการบริหารของผู้บริหารในด้านการวางแผนอัตรากาลังคน และวางแผน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
อย่ า งไรก็ ดี ภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ฉ บับ นี้ มิไ ด้ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดกรอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะนะทีส่ าคัญ หรือจาเป็ นสาหรับบุคลากรของกระทรวงแต่อย่างใด

1.10 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จดั ทาแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งและจราจร โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อจัดทากรอบการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
ของประเทศ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน สาหรับการพัฒนาระบบ
ดังกล่าวของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
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วิ สยั ทัศน์
มุง่ สู่การขนส่งทีย่ งยื
ั ่ น (Towards Sustainable Transport)
เป้ าประสงค์
 เพื่อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs for
Connectivity)
 เพื่อ ให้มรี ะบบขนส่ งที่มปี ระสิทธิภาพและระดับการให้บ ริการที่ดี เชื่อ มโยงพื้น ที่
เศรษฐกิจและชุมชน (Accessibility)
 เพื่อปรับปรุงและเพิม่ ความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทางและการขนส่ง
 เพื่อ ส่ ง เสริม การขนส่ ง ที่ป ระหยัด พลัง งาน (Energy Saving) และเป็ นมิต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม (Environmental Friendly)
 เพื่อยกระดับการเข้าถึง และเพิม่ การใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport)
 เพื่อเพิม่ ความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง
ยุทธศาสตร์
 ยุท ธศาสตร์ 1 การพัฒ นาและปรับ ปรุ ง เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพของโครงข่ า ย และ
ศูนย์กลางการขนส่งระหว่างประเทศ
 ยุทธศาสตร์ 2 การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้ผปู้ ระกอบการไทย
 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งเพื่อส่งเสริมให้ม ี
การขยายพืน้ ทีก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภมู ภิ าค
 ยุ ท ธศาสตร์ 4 การปรับ ปรุ ง โครงสร้ า งพื้น ฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อมให้มคี ุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง
 ยุ ท ธศาสตร์ 5 การปรับ ปรุ ง พฤติ ก รรมของผู้ ท่ี ม ีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งให้ ม ีค วามรู้
ความเข้าใจ จิตสานึก และทักษะเรือ่ งความปลอดภัยด้านการขนส่ง
 ยุทธศาสตร์ 6 การส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่ ง
ทางรางและทางน้าเพิม่ มากขึน้
 ยุท ธศาสตร์ 7 การส่ ง เสริม และพัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่อ ให้ม ีก ารใช้พ ลัง งานและ
ยานพาหนะทีส่ ะอาดและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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 ยุทธศาสตร์ 8 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ
อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม
 ยุทธศาสตร์ 9 การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อลดปั ญหาคอขวด และ
ลดปั ญหาการจราจรติดขัด
 ยุทธศาสตร์ 10 การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจราจร
โครงการและมาตรการที่สาคัญ
ตัวอย่างโครงการและมาตรการทีส่ าคัญตามยุทธศาสตร์ทไ่ี ด้วางไว้ภายใต้แผนการพัฒนา
ฉบับนี้ ได้แก่












โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็ น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2
โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway)
โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าตามแผนหลักฯ
โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าชานเมือง (Truck Terminal)
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนสายหลักภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล
โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่
โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดนิ และ Airport Rail Link สายต่างๆ
โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าทางลาน้ า
โครงการพัฒนาท่าเรือผูโ้ ดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา
โครงการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล และท่าเรืออเนกประสงค์
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานต่างๆ

จากแผนหลักหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 พบว่า แผนฉบับนี้
มุ่งเน้นไปที่มติ กิ ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่ อานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสาคัญ
ของประเทศ ทัง้ โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางถนน ทางราง ทางน้ า และ
ทางอากาศยาน
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ส่วนแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย มิได้มกี ารระบุไว้ และกล่าวถึงกรอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย เฉพาะในความรู้
ความสามารถด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งเท่านัน้

1.11 แผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิ จอาเซียน

เพื่อเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงคมนาคมได้เตรียมพร้อม
รองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยจัดทาแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ขึน้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อบูรณาการเครือข่ายการขนส่งของ
ไทยเข้ากับเครือข่ายของอาเซียน และใช้ระบบการขนส่งเป็ นตัวชี้ นาและกระตุ้นการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศและภูมภิ าค
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
เป้ าหมาย
การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มกี ารสัญจรระหว่างกันสะดวก
มากขึ้น เพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่ง ขัน ของประเทศไทยในการลดต้น ทุ น การขนส่ งและ
โลจิสติกส์
แผนงานและโครงการที่สาคัญ
1) Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025
Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 หรือ แผนยุท ธศาสตร์ด้า นการ
ขนส่ ง อาเซีย นปี 2559-2568 มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ สนับ สนุ น วิส ัย ทัศ น์ ข องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ปี 2568 ซึ่งจะมีการรวมตัวกันในภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้ โดยวิสยั ทัศน์ความร่วมมือด้านการ
ขนส่งของอาเซียนภายหลังปี 2558 ประกอบด้วย 5 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) การขนส่งทาง
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อากาศ (2) การขนส่งทางบก (3) การขนส่งทางน้า (4) การขนส่งทีย่ งยื
ั ่ น และ (5) การอานวยความ
สะดวกในการขนส่ง ซึง่ ในแต่ละสาขามีการกาหนดเป้ าหมายยุทธศาสตร์ไว้ดงั นี้
ตารางที่ 1-19 เป้ าหมายยุทธศาสตร์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียนปี 2559-2568
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
การคมนาคมขนส่งทางอากาศ
(Air Transport)
การคมนาคมขนส่งภาคพืน้ ดิน
(Land Transport)

เป้ าหมายยุทธศาสตร์
เสริมสร้างอุตสาหกรรมการบินของภูมภิ าคอาเซียนให้มกี ารแข่งขัน
และมีความคล่องตัวมากขึน้
จัดสร้างและบูรณาการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
ภาคพืน้ ดินของภูมภิ าคให้เกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และความ
มันคง
่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการค้าและการท่องเทีย่ วของ
ภูมภิ าค
การคมนาคมขนส่งทางน้า
พัฒนาตลาดการค้าพาณิชยนาวีของภูมภิ าค และส่งเสริมความปลอดภัย
(Maritime Transport)
และความมันคงของคมนาคมขนส่
่
งทางน้าในภูมภิ าค
การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง จัดทากรอบนโยบายของภูมภิ าคเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งอย่าง
อย่างยังยื
่ น (Sustainable
ยังยื
่ น ซึง่ หมายรวมถึงการคมนาคมขนส่งทีป่ ลดปล่อยคาร์บอนทีต่ ่า
Transport)
(Low carbon modes of transport) ข้อริเริม่ ด้านการคมนาคมขนส่ง
ประหยัดพลังงาน (energy efficiency and user-friendly transport
initiatives) และการบูรณาการระหว่างการคมนาคมขนส่งและการ
วางแผนใช้ประโยชน์ทด่ี นิ
การพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก การพัฒนาและบูรณาการระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อการ
ด้านคมนาคมขนส่ง (Transport
ขนส่งสินค้าและสัญจรผูโ้ ดยสารภายในภูมภิ าคอย่างไร้รอยต่อ
Facilitation)
ทีม่ า: รวบรวมจาก Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025

ทัง้ นี้ แผนยุทธศาสตร์ดงั กล่ าววางกรอบเป้ าหมายไว้ 30 ประการ และแนวทางการ
ขับเคลื่อน 78 แนวทาง ด้วยการดาเนินมาตรการ 221 โครงการ
2) โครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน
ภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาโครงการทางหลวง
อ า เ ซี ย น (Ministerial Understanding on the Development of ASEAN Highway Network
Project) ได้กาหนดเส้นทางหลวงอาเซียนทีจ่ ะมีการเชื่อมโยงเพื่อเพิม่ ศักยภาพการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศสมาชิกอาเซียน จานวน 23 สายทาง โดยสาหรับโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวที่อยู่ใน
ประเทศไทยประกอบด้วย 12 สายทาง ดังตารางด้านล่าง
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ตารางที่ 1-20 โครงข่ายทางหลวงอาเซียน 12 สายทางในประเทศไทย
หมายเลข
AH1
AH2

AH3
AH12
AH13
AH15
AH16
AH18
AH19
AH112
AH121
AH123

รายละเอียด
บ.คลองลึก (ชายแดนไทย/กัมพูชา) - อรัญประเทศ - สระแก้ว - กบินทร์บุร ี ปราจีนบุร ี - นครนายก - หินกอง - กรุงเทพ - อ่างทอง - สิงห์บุร ี - ชัยนาท นครสวรรค์ - กาแพงเพชร - ตาก - แม่สอด (ชายแดนไทย/เมียนมา)
สะเดา (ชายแดนไทย/มาเลเซีย) - บ.คลองแงะ - บ.คอหงษ์ - บ.คูหา - พัทลุง อ.ทุ่งสง - อ.เวียงสระ - อ.ไชยา - อ.ละแม - ชุมพร - อ.ท่าแซะ อ.บางสะพานน้อย - ประจวบคีรขี นั ธ์ - อ.ปราณบุร ี - อ.ชะอา - เพชรบุร ี อ.ปากท่อ - นครปฐม - กรุงเทพ - อ.บางปะอิน - ตาก - อ. เถิน - ลาปาง อ.งาว - พะเยา - เชียงราย - แม่สาย(ชายแดนไทย/เมียนมา)
อ.เชียงของ (ชายแดนไทย/ลาว) - บ.ต้าตลาด - บ.หัวดอย - เชียงราย
สะพานมิตรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี - อ.น้าพอง -ขอนแก่น อ.บ้านไผ่ - อ.พล - นครราชสีมา - อ.สีคว้ิ - อ.มวกเหล็ก - สระบุร ี - หินกอง
ห้วยโก๋น (ชายแดนไทย/ลาว) - น่าน - แพร่ - อ.เด่นชัย - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก
- อ.สามง่าม - นครสวรรค์
นครพนม (ชายแดนไทย/ลาว) - บ.ธาตุนาแวง (สกลนคร) อ.พังโคน - อ.สวางแดนดิน - อุดรธานี
มุกดาหาร (ชายแดนไทย/ลาว) - อ.หนองสูง - อ.สมเด็จ - กาฬสินธุ์ - ยางตลาด
- ขอนแก่น - อ.น้าหนาว - อ.หล่มสัก - บ.แยง - อ.วังทอง - พิษณุโลก - สุโขทัย
- ตาก
อ.สุไหงโกลก (ชายแดนไทย/มาเลเซีย) - อ.ตากใบ - นราธิวาส - อ.สายบุร ี อ.ปาลัด - ปั ตตานี - อ.หนองจิก - อ.เทพา - อ.จะนะ - อ.หาดใหญ่
อ.ปั กธงชัย - อ.กบินทร์บุร ี - อ.แปลงยาว - ท่าเรือแหลมฉบัง - ชลบุร ี - กรุงเทพ
อ.คลองลอย - อ.บางสะพาน
มุกดาหาร - อานาจเจริญ - ยโสธร - อ.สุวรรณภูม ิ - อ.พยัคฆภูมพิ สิ ยั - บุรรี มั ย์
- นางรอง - บ.ส้มป่ อย - บ.ช่องตะโก - สระแก้ว
บ.พุน้าร้อน (ชายแดนไทย/เมียนมา) - กาญจนบุร ี - นครปฐม - กรุงเทพ สมุทรปราการ - ชลบุร ี - แหลมฉบัง - มาบตาพุด - ระยอง - อ.แกลง - จันทบุร ี ตราด - อ.หาดเล็ก

รวม

ระยะทาง (กม.)
715.5
1,913.5

121.0
571.3
550.5
249.0
703.0
311.0
364.0
28.0
508.0
634.0
6,669.0

ทีม่ า: กรมทางหลวง

3) โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิ งคโปร์-คุนหมิ ง
โครงการดัง กล่ า วมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นาเส้น ทางโครงข่ า ยรถไฟภายในภู ม ิภ าค
อาเซียน เพื่อ ให้เ กิดการเชื่อ มโยงโครงข่ายเข้ากันภายในภูมภิ าค รวมถึงกับประเทศจีน โดย
เส้น ทางสายสิง คโปร์- คุ น หมิง เริ่ม ต้น จากกัว ลาลัม เปอร์- กรุง เทพฯ-อรัญ ประเทศ-ปอยเปตศรีโสภณ-พนมเปญ-Loc Ninh-โฮจิมนิ ห์-ฮานอย-Lao Cai-Hekou และไปบรรจบที่เมืองคุ นหมิง
ทางตอนใต้ของประเทศจีน
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สาหรับจุดเชื่อมต่อบริเวณชายแดนของเส้นทางสายดังกล่าว ประกอบด้วย





ไทย-กัมพูชา จุดเชื่อมจะอยูท่ อ่ี รัญประเทศ/ปอยเปต
กัมพูชา-เวียดนาม จุดเชื่อมจะอยูท่ ่ี Trapeang Sre/Hoa Lu
ไทย-ลาว จุดเชื่อมจะอยูท่ ห่ี นองคาย-เวียงจันทน์
ลาว-เวียดนาม จุดเชื่อมจะอยู่ท่เี วียงจันทน์ -ท่าแขก-บูยา-วุงอัง หรือสะหวันนะเขตดองฮา
 ไทย-เมียนมา จุดเชื่อมจะอยูท่ ด่ี ่านเจดียส์ ามองค์
 จีน-เมียนมา จุดเชื่อมจะอยูท่ ่ี Ruili/Muse ซึง่ จีนได้เสนอให้เชื่อมเส้นทางอื่นจากต้าลัว่
ไปเชียงรายผ่านภาคตะวันออกของเมียนมาด้วย
 จีน-ลาว จุดเชื่อมจะอยูท่ บ่ี ่อหาน/บ่อเตน
ทัง้ นี้ การพัฒนาเส้นทางสายดังกล่ าวยังต้องมีการจัดสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟใน
ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว และเมียนมา สาหรับ ช่ว งที่เ ส้นทางขาด และ/หรือ
ยังไม่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันโดยสมบูรณ์

จากแผนงานด้า นการขนส่ ง เพื่อ รองรับ การเป็ น ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น พบว่า
แผนงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่มติ กิ ารพัฒนาและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภายในภูมภิ าค เพื่อให้ม ี
การสัญจรระหว่า งกันสะดวกมากขึ้น เช่นเดียวกับ การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
ทัง้ นี้ แผนงานฉบับดังกล่าวกล่าวเพียงภาพกว้างในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และมิได้ลงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หรือเจ้าหน้ า ที่
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมไปถึงกรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะที่จาเป็ นต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
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1.12 ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558-2565

สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร (สนข.) ได้จดั ทายุทธศาสตร์พ ัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ขึน้ เพื่อเป็ นกรอบทิศทางในการ
พัฒนาภาคคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะ 8 ปี ถดั จากนี้ อันจะเป็ นปั จจัยขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ การสร้างงาน การกระจายรายได้ และสร้างความปลอดภั ย
ในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับดังกล่าว มีดงั ต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
การเพิม่ ประสิท ธิภ าพบริห ารจัด การและการบริก ารด้ า นคมนาคมขนส่ ง
(Service)
เป้ าหมายการพัฒนา
 เสริ มสร้างรากฐานความมันคงทางสั
่
งคม ด้ว ยการยกระดับ คุ ณภาพชีว ิต ของ
ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
 เสริ มสร้างรากฐานความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิม่ ความ
รวดเร็ว ในการเดิน ทาง และกระตุ้นให้เ กิดการลงทุ นในภาคการผลิต และด าเนิ น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
 เสริ มสร้างความมันคง
่ ความปลอดภัย ในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการ
พัฒนาทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมและยังยื
่ น
 สร้างโอกาสสาหรับการแข่งขันและให้ ประเทศได้ประโยชน์ สูงสุดจากการเป็ น
ประชาคมอาเซียน
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แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย
แผนงานการพัฒนาภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ประกอบด้วย 5 แผนงาน ดังนี้
1) แผนงานที่ 1 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
การพัฒ นาโครงข่ า ยรถไฟระหว่ า งเมือ งจะด าเนิ น การปรับ ปรุ ง ระบบอุ ป กรณ์ แ ละ
โครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ทม่ี คี วามพร้อมดาเนินการ 6 สาย
และเร่ง ผลัก ดัน ให้ส ามารถด าเนิ น การก่ อ สร้า งทางคู่ ข นาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge)
เชื่อ มโยงกับ ประเทศเพื่อ นบ้า นและสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (จีน ตอนใต้) เพื่อ ให้ร ถไฟเป็ น
ทางเลือกใหม่ของการเดินทาง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ
2) แผนงานที่ 2 การพัฒนาโครงข่ ายขนส่ งสาธารณะเพื่อแก้ไขปั ญหาจราจรใน
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้ าในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเพื่อให้บริการประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง เปลีย่ นรถโดยสารประจาทางให้ประชาชนได้ใช้
รถทีไ่ ด้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและสะพาน เพื่อลดความแออัดของปริมาณ
จราจรในพืน้ ทีต่ ่างๆ รวมทัง้ การพิจารณาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
3) แผนงานที่ 3 การเพิ่ มขีดความสามารถทางหลวงเชื่ อมโยงฐานการผลิ ตของ
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
การเพิม่ ขีดความสามารถทางหลวงจะปรับปรุงถนนเชื่อ มโยงแหล่ งเกษตรและแหล่ ง
ท่องเทีย่ ว รวมถึงปรับปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมืองหลักและเชื่อมเมืองหลักกับด่านพรมแดนให้
เป็ น 4 ช่องจราจร พัฒนาโครงสร้างด้านศุลกากร ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทาง
ทีม่ คี วามจาเป็ น รวมถึงผลักดันการพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุด
พักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์เปลีย่ นถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิด
ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถรองรับการค้าการลงทุนทีจ่ ะสูงขึน้ จากการรวมเป็ นหนึ่ง
ในประชาคมอาเซียน
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4) แผนงานที่ 4 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้า
การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ าจะพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือ
ลาน้ าและท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทัง้
ภายในและระหว่างประเทศ และเป็ นการเปิ ดประตูการขนส่งด้านฝั ง่ ทะเลอันดามันทีเ่ ชื่อมโยงเป็ น
สะพานเศรษฐกิจกับท่าเรือฝั ง่ อ่าวไทย รวมทัง้ เป็ นทางเลือกในการขนส่งทีป่ ระหยัดและเป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีใ่ หม่
5) แผนงานที่ 5 การเพิ่ มขีดความสามารถการให้ บริ การขนส่งทางอากาศ
การเพิม่ ขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศจะดาเนินการเร่งผลักดันการ
พัฒนาท่าอากาศยานหลักทีเ่ ป็ นประตูการขนส่งของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับ
ความต้อ งการของประชาชนผู้เ ดิน ทางไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ การส่ ง เสริม การใช้ป ระโยชน์
ท่าอากาศยานในภูมภิ าคให้มบี ทบาทมากขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
รวมทัง้ การส่ งเสริมการพัฒ นานิค มอุ ต สาหกรรมการบิน ของประเทศ และการพิจ ารณาความ
เหมาะสมในการพัฒนาห้วงอากาศของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อความมันคงและการ
่
พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม

จากยุทธศาสตร์พฒ
ั นาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
พบว่ า แผนยุท ธศาสตร์ฉ บับ นี้ ก ล่ า วถึง แนวทางและกรอบการพัฒ นาโครงสร้า งพื้น ฐานด้า น
คมนาคมและขนส่ ง ของประเทศ เพื่อ น าไปสู่ก ารเพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารจัด การด้าน
คมนาคมขนส่ง ตลอดจนการบริการด้านคมนาคมขนส่ง (Service) แก่ผรู้ บั บริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และประสิท ธิผ ล โดยมิติข องการพัฒ นาประกอบไปด้ว ยการคมนาคมขนส่ ง ทัง้ 5 มิติ ได้แ ก่
โครงข่ายทางถนน โครงข่ายรถโดยสารสาธารณะ โครงข่ายเส้นทางรถไฟ โครงข่ายทางน้ า และ
โครงข่ายทางอากาศ
อย่างไรก็ดี ในส่วนของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้อ ง
รวมไปถึงกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะที่จาเป็ นต่อการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังนี้มไิ ด้กล่าวถึงแต่อย่างใด
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1.13 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิ สติ กส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ก ระทรวงคมนาคมเพื่อ สนับสนุ นการพัฒนาโลจิส ติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ขึ้น เพื่อ กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบโลจิส ติกส์และห่ ว งโซ่
อุปทานของภาคธุรกิจไทย ซึง่ เป็ นการดาเนินการที่ตอ้ งอาศัยการดาเนินการข้ามกระทรวงและข้าม
สาขา ให้มกี ารบูรณาการและสอดคล้องกันทัง้ ในเชิงเป้ าหมาย วิธกี าร และช่วงเวลาของการพัฒนา
อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีความยังยื
่ น สามารถสร้างความสามารถใน
การแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการ
สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับนี้ มีดงั ต่อไปนี้
วิ สยั ทัศน์
การอานวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพือ่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน
เป้ าหมาย
1) ประเทศไทยวางบทบาทตนเองเป็ นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่ ม
ประเทศ GMS และเป็ นประตูการค้าสู่ตลาดเอเชีย
2) การเพิม่ ประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจิสติกส์
การสร้างความเข้มแข็งและมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจไทยในโซ่อุปทาน และการเติบโตที่
ช่วยลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและระดับภูมภิ าค
3) การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนร่วมกันอย่างยังยื
่ นในภูมภิ าค
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 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูป้ ระกอบการไทยในการเก็บเกี่ยวมูลค่าเพิม่ จาก
โซ่อุปทาน
 การยกระดับประสิทธิภาพระบบอานวยความสะดวกทางการค้า
 การพัฒนาปั จจัยสนับสนุน
ยุทธศาสตร์






ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพืน้ ทีเ่ มืองชายแดน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบอานวยความสะดวกทางการค้า
ยุท ธศาสตร์ท่ี 5 ส่ ง เสริม การพัฒ นาบริก ารและขยายเครือ ข่ า ยของผู้ใ ห้บ ริก าร
โลจิสติกส์
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง และ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ตารางที่ 1-21 ภารกิ จ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การพัฒนาโลจิ สติ กส์ของประเทศไทย
ภารกิ จ
ภารกิ จที่ 1
การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั
ผูป้ ระกอบการไทยใน
การเก็บเกีย่ วมูลค่าเพิม่
จากโซ่อุปทาน
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิม่ ขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการโซ่อุปทาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการ
ในพืน้ ทีเ่ มืองชายแดน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการเกษตร
ในโซ่อุปทานสินค้าเกษตรและอาหารจากต้นน้าถึงปลายน้า
กลยุทธ์ 2: เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ให้กบั ผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมไทยและธุรกิจบริการทีม่ ี
ศักยภาพสูง
กลยุทธ์ 3: ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพืน้ ทีก่ ารค้าและบริการในเขต
เมืองทีห่ ่างจากพืน้ ทีช่ ายแดนประมาณ 30-50 กิโลเมตร
กลยุทธ์ 4: พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ชัวคราว/จุ
่
ดผ่อนปรนทีม่ ี
ศักยภาพทางการค้าให้เป็ นด่านถาวรทีไ่ ด้มาตรฐานสากล แยกจุด
ตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน
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ภารกิ จที่ 2
การยกระดับ
ประสิทธิภาพระบบ
อานวยความสะดวกทาง
การค้า

ภารกิ จที่ 3
การพัฒนาปั จจัย
สนับสนุน

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 5: สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซ่อุปทานของ
ธุรกิจไปยังเมืองชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 6: สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
กลยุทธ์ 7: เพิม่ ขีดความสามารถและความปลอดภัยของการขนส่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
สินค้าทางบกสูป่ ระตูการค้าหลัก
พัฒนาบริการขนส่งและ
เครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทาง กลยุทธ์ 8: ส่งเสริมการเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งไปสูท่ างลาน้า
และพัฒนาระบบท่าเรือหลักและบริการเรือชายฝั ง่ เพื่อการประหยัด
พลังงาน
กลยุทธ์ 9: ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบิน
สุวรรณภูมใิ ห้เป็ นประตูการค้าทีส่ ามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
กลยุทธ์ 10: ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
เครือข่ายและเขตอุตสาหกรรมบริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า
หลายรูปแบบและอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์
กลยุทธ์ 11: เร่งรัดการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยง NSW ที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบอานวยความสะดวก เกีย่ วกับธุรกรรมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ไปสูก่ ลุ่ม
ผูป้ ระกอบการขนส่งผ่านท่า และส่งเสริมการพัฒนาระบบ NSW
ทางการค้า
และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ 12: ดาเนินการจัดตัง้ องค์กรกากับบริหารการจัดการระบบ
NSW (Business Model) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 13: ผลักดันการออกกฎหมาย
กลยุทธ์ 14: ส่งเสริม Best Practice และการยกระดับผูใ้ ห้
ยุทธศาสตร์ที่ 5
บริการโลจิสติกส์แบบต่างๆ ให้ได้การรับรองคุณภาพระดับ
ส่งเสริมการพัฒนาบริการและ
มาตรฐานสากล
ขยายเครือข่ายของ
กลยุทธ์ 15: สนับสนุนให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ให้คาปรึกษานักลงทุน
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
ไทยในประเทศภูมภิ าคอาเซียน
กลยุทธ์ 16: ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการขยายเครือข่ายของ
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ไทย
กลยุทธ์ 17: สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 6
กับความต้องการของภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการ
ปรับปรุงระบบการพัฒนาและ
ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
จัดการกาลังคน
กลยุทธ์ 18: การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสาหรับการค้าชายแดน
กลยุทธ์ 19: ผลักดันให้มกี ารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ
ให้กบั บุคลากรในสาขาโลจิสติกส์
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 7
พัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
ตนเอง และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั องค์กร/เครือข่าย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 20: พัฒนาระบบตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและระบบการติดตามและ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 21: สร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกิจไทย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และปั จจัย
สนับสนุน ตลอดจนสิง่ อานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อบรรลุเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ทัง้ นี้ ยุทธศาสตร์ทเ่ี กี่ยวข้องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยตรง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6
(ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการกาลังคน) ซึง่ มีแนวทาง/กลยุทธ์ทส่ี าคัญ ได้แก่
 (กลยุทธ์ 17) สนับสนุ นการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
 (กลยุทธ์ 18) การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสาหรับการค้าชายแดน
 (กลยุทธ์ 19) ผลักดันให้มกี ารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กบั บุคลากรใน
สาขาโลจิสติกส์
ในส่วนของกรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือ สมรรถนะทีจ่ าเป็ นต่อการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐไทย แผนฉบับนี้มไิ ด้ลงรายละเอียดแต่อย่างใด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1-93

1.14 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy)

สถาบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จดั ทา (ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะ
ด้ า นการใช้ ดิจ ิท ัล (Digital Literacy) ขึ้น ส าหรับ ผู้ ท างานทัว่ ไป (non-IT) ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจติ อลคอนเทนต์ (IT Related)
มาตณฐานดังกล่าว แบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ 9 สมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 1
เป็ นสมรรถนะในการเข้าถึงโลกดิจทิ ลั สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสารบน
สื่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย โดยตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม รวมทัง้ รูจ้ กั และเข้าใช้
บริการพืน้ ฐานและทาธุรกรรมออนไลน์ขนั ้ ต้นได้
กลุ่ มเป้ าหมายหลักของผู้ท่จี าต้องมีสมรรถนะชัน้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทัวไป
่ นักเรียน/
นักศึกษา คนทางาน และผูบ้ ริหาร
สาหรับรายละเอียดของมาตรฐานสมรรถนะเป็ นดังนี้
 ใช้งานคอมพิ วเตอร์
o ใช้งานฮาร์ดแวร์
o ใช้งานระบบปฏิบตั กิ าร
o ใช้งานจัดส่ง/สารองข้อมูล
o ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่
o ใช้งานคลาวด์คอมพิวติง้
o ฯลฯ
 ใช้งานอิ นเทอร์เน็ต
o ใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมูล
o ใช้งานอีเมล
o ใช้งานปฏิทนิ
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o ใช้งานสื่อสังคม
o ใช้งานโปรแกรมสื่อสาร
o ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
o ฯลฯ
 ใช้งานเพื่อความมันคงปลอดภั
่
ย
o ใช้บญ
ั ชีรายชื่อบุคคล
o ป้ องกันภัยคุกคาม
o ป้ องกันมัลแวร์
o ใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย
o ใช้อนิ เทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
o ฯลฯ
 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 2
เป็ นสมรรถนะในการใช้งานเครื่อ งมือ ด้านดิจทิ ลั หรือแอพพลิเ คชันขัน้ ต้นสาหรับการ
ทางานได้
กลุ่มเป้ าหมายหลักของผู้ท่จี าต้องมีสมรรถนะชัน้ นี้ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน
และผูบ้ ริหาร
สาหรับรายละเอียดของมาตรฐานสมรรถนะเป็ นดังนี้
 ใช้โปรแกรมประมวลผลคา
o จัดการเอกสาร
o จัดรูปแบบข้อความ
o จัดการย่อหน้าในเอกสาร
o แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร
o พิมพ์เอกสาร
o ตรวจทางงานเอกสาร
o ฯลฯ
 ใช้โปรแกรมตารางคานวณ
o จัดการตารางคานวณ
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o ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน
o จัดรูปแบบข้อมูลแผ่นงาน
o พิมพ์แผ่นงาน
o ใช้สตู รฟั งก์ชนั เพื่อการคานวณ
o แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน
o ป้ องกันแผ่นงาน
o ฯลฯ
 ใช้โปรแกรมนาเสนอ
o จัดการงานนาเสนอ
o ใช้งานข้อความบนไสลด์
o แทรกวัตถุลงบนงานนาเสนอกาหนดการเคลื่อนไหว
o ตัง้ ค่างานนาเสนอ
o ฯลฯ
 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 3
เป็ นสมรรถนะในการเลือ กใช้ ง านเครื่อ งมือ ต่ า งๆ ด้ า นดิจ ิท ัล ได้ ห ลากหลายและ
ประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึน้
กลุ่มเป้ าหมายหลักของผู้ท่จี าต้องมีสมรรถนะชัน้ นี้ ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา คนทางาน
และผูบ้ ริหาร
สาหรับรายละเอียดของมาตรฐานสมรรถนะเป็ นดังนี้
 ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
o ทางานร่วมกันแบบออนไลน์
o ใช้งานพืน้ ทีแ่ บ่งปั นข้อมูลออนไลน์
o ใช้งานโปรแกรมแบ่งปั นหน้าจอ
o ใช้งานโรปแกรมประชุมทางไกลอ่านจอภาพ
o ฯลฯ
 ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิ จิทลั
o ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ
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o ใช้ส่อื ดิจทิ ลั เพื่อการทางาน
o ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ
o ใช้โปรแกรมจับการทางานของหน้าจอ
o ใช้โปรแกรมตัดต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว
o ฯลฯ
 ใช้ดิจิทลั เพื่อความมันคงปลอดภั
่
ย
o ป้ องกันภัยคุกคามด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
o ปฏิบตั ติ ามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย
o ปฏิบตั ติ ามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย
o กาหนดรูปแบบการพิสจู น์ตวั ตน
o ฯลฯ

จาก(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจ ิทลั (Digital Literacy) พบว่า มาตรฐาน
ดังกล่าวมีเป้ าหมายการจัดทาเพื่อสาหรับกาหนดมาตรฐานความรูค้ วามสามารถ ทักษะการใช้งาน
และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับด้านไอที สาหรับบุคลากรทัวไปในการใช้
่
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนดิจติ อลคอนเทนต์ในการปฏิบตั งิ าน

1.15 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 (ASEAN
ICT Master Plan 2015 หรือ AIM 2015)

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มกี ารวางกรอบความร่วมมืออาเซียนด้าน ICT โดยการจัดทา
แผนแม่บ ทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารอาเซีย นปี 2558 (ASEAN ICT Master Plan
2015) หรือ AIM 2015 เพื่อใช้เป็ นตัวกาหนดแผนการดาเนินงานและแนวทางความร่วมมือด้าน
ICT ของอาเซีย นในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ร่ ว มกัน โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือที่จะขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ม ี
ความแข็งแกร่ง และสนับสนุนการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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สาหรับรายละเอียดของแผนฉบับนี้ มีดงั ต่อไปนี้
เป้ าหมาย
มีการกาหนด 4 เป้ าหมายหลัก ดังนี้
 ไอซีทีเ ป็ นเครื่อ งมือ ผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซีย นเกิด การเจริญ เติบโตทาง
เศรษฐกิจ
 อาเซียนได้รบั การยอมรับในฐานะเป็ นศูนย์กลางด้านไอซีทแี ห่งหนึ่งของโลก
 ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
 ไอซีทมี สี ่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียน
วิ สยั ทัศน์
 Empowering: สร้างพลังให้แก่ประชาชนเพื่อให้มที กั ษะ เทคโนโลยี การเชื่อมต่อ
และมีขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง โดยใช้ไอซีทใี ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
 Transformational: ก่อให้เกิดความเปลีย่ นแปลงโดยใช้ไอซีทมี าใช้ในการดารงชีวติ
ในการเรียนรู้ การทางาน และสันทนาการ
 Inclusive: ก่อให้เกิดความเท่าเทียมทัวถึ
่ ง โดยให้ความสาคัญกับผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
 Vibrant: กระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
การทาธุรกิจ
 Integrated: สร้างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในอาเซียน
ยุทธศาสตร์
แผนแม่บท AIM 2015 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็ นยุทธศาสตร์
ทีเ่ ป็ นเสาหลักทัง้ 3 ซึง่ ได้รบั การสนับสนุ นจากยุทธศาสตร์พ้นื ฐานทีส่ าคัญอีก 3 ยุทธศาสตร์ โดย
ข้อริเริม่ ต่างๆ ภายใต้ทงั ้ 6 ยุทธศาสตร์ เป็ นดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1: การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิ จ (Economic Transformation)
อาเซียนจะเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การทาธุรกิจเพื่อที่จะ
ดึง ดู ด การค้า การลงทุ น และการสร้า งธุ ร กิจ ในสาขาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร
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นอกจากนี้ ไอซีทจี ะเป็ นเครือ่ งมือสาหรับการปรับเปลีย่ นธุรกิจสาขาอื่นๆ ในภาคเศรษฐกิจ ภายใต้
ข้อริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 1.1: สร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ให้ธุรกิจเติบโตโดยใช้ไอซีที
 ข้อริเริม่ ที่ 1.2: พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสาหรับ
อุตสาหกรรมไอซีที
2) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 2: การสร้ า งพลัง และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (People
Engagement and Empowerment)
อาเซียนจะปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของประชาชนผ่านการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม ในราคาทีเ่ หมาะสมทีป่ ระชาชนสามารถรับภาระค่าใช้จา่ ยตาม
ความสามารถ ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 2.1: ทาให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนด์ในราคาที่
เหมาะสม
 ข้อริเริม่ ที่ 2.2: ทาให้ราคาสินค้าไอซีทอี ยูใ่ นระดับทีป่ ระชาชนสามารถรับภาระค่าใช้
บริการได้
 ข้อริเริม่ ที่ 2.3: ทาให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เนื้อหา และระบบงาน
ประยุกต์ (Application) มีราคาทีเ่ หมาะสม และสามารถเชื่อมต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ข้อริเริม่ ที่ 2.4: เสริมสร้างความเชื่อมัน่
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
อาเซียนจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสิ่ งแวดล้อม
(Green) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 3.1: สร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งความเป็ นเลิศ (Innovation Centres of
Excellence: COE) สาหรับการวิจยั และพัฒนาด้านไอซีที
 ข้อริเริม่ ที่ 3.2: ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ
ประชาชน และองค์กรสถาบันต่างๆ
 ข้อริเริม่ ที่ 3.3: บ่มเพาะนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ระดับโรงเรียน
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4) ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development)
อาเซีย นจะพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เพื่อสนับสนุ นการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ให้ครอบคลุมทัวทุ
่ กชุมชน
ในอาเซียน ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 4.1: ปรับปรุงการเชื่อมต่อบรอดแบรนด์
 ข้อริเริม่ ที่ 4.2: ส่งเสริมความมันคงปลอดภั
่
ยของโครงข่ายและข้อมูลสารสนเทศ การ
ปกป้ องข้อมูลและความร่วมมือของศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)
อาเซียนจะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มที กั ษะและความสามารถด้านไอซีที เพื่อสนับสนุ น
การเจริญ เติบ โตของอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร และช่ ว ยส่ ง เสริม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในภาคเศรษฐกิจ ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 5.1: สร้างเสริมศักยภาพ
 ข้อริเริม่ ที่ 5.2: พัฒนาทักษะ และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
6) ยุ ท ธศาสตร์ที่ 6: การลดความเหลื่ อ มล ้า ทางดิ จิ ท ัล (Bridging the Digital
Divide)
อาเซียนจะพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นใน
ระดับประเทศหรือระดับภูมภิ าค และจะเน้นการลดช่องว่างอื่นๆ ในด้านดิจทิ ลั เพื่อส่งเสริมให้นา
ไอซีทไี ปประยุกต์ใช้มากขึน้ ภายใต้ขอ้ ริเริม่ ดังนี้
 ข้อริเริม่ ที่ 6.1: ทบทวนเงือ่ นไขการให้บริการโทรคมนาคมอย่างทัวถึ
่ งและบริการเพื่อ
สังคม (USO) หรือนโยบายอื่นในรูปแบบเดียวกัน
 ข้อริเริม่ ที่ 6.2: เชื่อมต่อโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรูไ้ อซีทใี นระบบการศึกษาขัน้ ต้น
 ข้อริเริม่ ที่ 6.3: เพิม่ การเข้าถึงและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
 ข้อริเริม่ ที่ 6.4: การลดความเหลื่อมล้าทางดิจทิ ลั ในอาเซียน
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โครงการภายใต้แผน AIM 2015
ในส่วนโครงการภายใต้ AIM 2015 ประกอบด้วย 87 โครงการ โดยประเทศไทยได้รบั
เป็ นผู้ดาเนินการโครงการภายใต้แผนฉบับดังกล่ าว 13 โครงการ (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี
2558) แบ่งออกเป็ นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 (การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ ) 1 โครงการ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 (การสร้างพลังและการมีส่ว นร่ว มของประชาชน) 5 โครงการ
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 (การสร้างนวัตกรรม) 1 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 4
(การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน) 1 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 5 (การพัฒนาทุนมนุ ษย์)
3 โครงการ และโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 6 (การลดความเหลื่อมล้าทางดิจทิ ลั ) 1 โครงการ
และโครงการทีไ่ ม่ได้จดั อยูภ่ ายใต้ยทุ ธศาสตร์ใด 1 โครงการ6

จากแผน AIM 2015 พบว่า แผนดังกล่าวมีเป้ าหมายในการอาศัยไอซีทเี ป็ นเครื่องมือใน
การผลัก ดัน การพัฒ นาและเจริญ เติบ โตทางเศรษฐกิจ และสัง คมในภู ม ิภ าคอาเซีย น ทัง้ นี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 (การพัฒนาทุนมนุ ษ ย์) ถือ เป็ นยุทธศาสตร์ท่มี คี วามเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในภูมภิ าคอาเซียน โดยภายใต้ขอ้ ริเริม่ ที่ 5.1 กล่าวถึง
การพยายามทีจ่ ะเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ให้มที กั ษะและความสามารถด้านไอซีที
ขณะทีภ่ ายใต้ขอ้ ริเริม่ ที่ 5.2 กล่าวถึงการพัฒนาทักษะและการรองรับมาตรฐานวิชาชีพของภูมภิ าค
แม้ว่าในข้อริเริม่ ที่ 5.1 ประเทศไทยจะมิได้รบั ผิดชอบโครงการใดๆ แต่ในข้อริเริม่ ที่ 5.2
ประเทศไทยได้รบั ผิดชอบในโครงการทัง้ หมดที่จดั ทาภายใต้แผน AIM 2015 โดยประกอบด้วย 3
โครงการ ดังต่อไปนี้
1) โครงการ ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase I
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ทาการ

6

โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการทบทวนแผนแม่บท AIM 2015 เพือ่ การประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานภายใต้แผนแม่บท
AIM 2015 โดยสานักกิจการระหว่างประเทศ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม (ขณะนัน้ ยังเป็ นกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร)
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วิเ คราะห์แ ละก าหนดกรอบมาตรฐานทักษะวิชาชีพ ICT ที่ส ามารถเปรียบเทียบกันได้ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
การศึกษามุ่งเน้ นไปที่ก ารพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ ICT 5 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนา
ซอฟต์แ วร์ (Software Development) (2) การบริห ารจัด การโครงการด้า นไอซีที (ICT Project
Management) (3) การออกแบบสถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) (4) การ
บริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration) และ (5) ระบบสารสนเทศและ
ความมันคงบนเครื
่
อข่าย (Information System and Network Security)
โดยผลจากการศึกษาทัง้ หมดสามารถสรุปมาตรฐานการเปรียบเทียบการกาหนดระดับ
ของทักษะ ระหว่างมาตรฐานทักษะด้านไอซีทที ถ่ี ูกกาหนดขึน้ ของอาเซียนและมาตรฐานทักษะด้าน
ไอซีทอี ่นื ทีอ่ าเซียนใช้ในปั จจุบนั เพื่อสามารถใช้เป็ นมาตรฐานอ้างอิงในการเคลื่อนย้ายแรงงานไป
ทางานในประเทศอาซียนได้
2) โครงการ ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase II
โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการต่อเนื่องโครงการในระยะที่ 1 โดยเพิม่ เติมสาขาวิชาชีพ
ICT ใน 2 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบคลาวด์ (Clound Computing) และ
(2) เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบโมบาย (Mobile Computing)
3) โครงการ ASEAN ICT Skills Upgrading and Development
โครงการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักในการจัดทากรอบทักษะด้าน ICT แนวทางการ
พัฒนาทักษะด้าน ICT และการจัดทาโครงการนาร่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใน
ภูมภิ าคให้มที กั ษะด้าน ICT ทีเ่ พิม่ พูนขึน้
ทัง้ นี้ จากการดาเนินโครงการดังกล่ าว ได้มกี ารกาหนดทักษะด้าน ICT สาหรับกลุ่ ม
วิชาชีพด้าน ICT 5 กลุ่ม (ตามกลุ่มที่ได้มกี ารศึกษามาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT ภายใต้โครงการ
ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase I) ดังนี้
การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analysis)
 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
 การออกแบบซอฟแวร์ (Software Design)
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 การพัฒนาซอฟแวร์ (Software Development)
 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software testing)
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
การบริ หารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Development)
 การบริหารจัดการโครงการ (Project management)
 การบริหารจัดการโครงการแบบอไจล์ (Agile Project Management)
 การประกันคุณภาพสาหรับการบริหารจัดการโครงการ (QA for Project Management)
การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
 สถาปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 สถาปั ตยกรรมด้านความมันคง
่ (Security Architecture)
 สถาปั ตยกรรมบูรณาการ (Integration Architecture)
การบริ หารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
 สถาปั ตยกรรมเครือข่าย (Network Architecture)
 วิศวกรรมเครือข่าย (Network Engineer)
 สถาปั ตยกรรมระบบ (System Architecture)
 วิศวกรรมระบบ (System Engineer)
ระบบสารสนเทศและความมัน่ คงบนเครื อ ข่ า ย (Information System and
Network Security)
 การวิเคราะห์ดา้ นความมันคงของเครื
่
อข่าย (Network Security Analysis)
 วิศวกรรมด้านความมันคงของเครื
่
อข่าย (Network Security Engineer)
 การวิเคราะห์ดา้ นความมันคงของระบบ
่
(System Security Analysis)
 วิศวกรรมด้านความมันคงของระบบ
่
(System Security Engineer)
 การวิเคราะห์ดา้ นความมันคงของข้
่
อมูล (Data Security Analysis)
 วิศวกรรมด้านความมันคงของข้
่
อมูล (Data Security Engineer)
 วิศ วกรรมด้านระบบบริหารจัดการความมันคงสารสนเทศ
่
(Information Security
Management System Engineer)
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นอกจากนี้ ได้มกี ารจัด ท าแนวทางการพัฒ นาทัก ษะด้า น ICT สาหรับอาเซีย น (ICT
Training Roadmap) โดยมีการกาหนดกรอบหลักสูตรทักษะด้าน ICT สาหรับ การพัฒนาทักษะ
ให้กบั บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพ ICT ทัง้ 5 กลุ่ม

1.16 สรุปผลการศึกษา และวิ เคราะห์ยทุ ธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนา
บุคลากรระดับประเทศและระดับกระทรวงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตารางที่ 1-22 ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐจากการศึกษา
และวิเคราะห์ยทุ ธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ทีก่ ล่าวมาในบทนี้
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ตารางที่ 1-22 สรุปผลการศึกษา และวิ เคราะห์ยทุ ธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศและระดับกระทรวงและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ

แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 25602564

 การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวง ผ่านการจัดให้มงี านประชุม
วิชาการ หรือการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากร
 การจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน เช่น อาคารเรียน และอาคารสานักงาน
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
ได้รบั การเพิม่ ทักษะให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนา
รัฐบาลดิจทิ ลั

-

-

-

-

-

-

 การส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั แก่
บุคลากรภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น ระบบ
การเรียนรูแ้ บบเปิ ดสาหรับมหาชน (MOOCs)
 การจัดให้มศี นู ย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเชิงดิจทิ ลั
สาหรับบุคลากรภาครัฐ
 การสร้างเครือข่ายความเชีย่ วชาญด้านต่างๆ ทัง้ ในประเทศและ
ภูมภิ าคอาเซียน อาทิ การส่งเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐไปร่วมฝึกงานทีเ่ ป็ น
ภาคปฏิบตั กิ บั ภาคธุรกิจเอกชน การนาเข้าบุคลากรผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
ต่างประเทศเข้ามาฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐ การแลกเปลีย่ น
บุคลากรและผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ ระหว่างประเทศ ฯลฯ
 การพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐ (CEO) ให้เป็ นผูบ้ ริหารทีม่ ที กั ษะ
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั

 ความรูค้ วามสามารถเชิง
ปฏิบตั ทิ ส่ี ามารถประยุกต์ใช้
เพือ่ การพัฒนาการบริการ
ภาครัฐให้แก่ภาคเอกชน
โดยเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ
 ความรูค้ วามสามารถด้าน
กฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั

 ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ / เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
 ทักษะด้านการคิดคานวณ
อย่างเป็ นระบบ
(Computational Thinking)
 ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ
(Design Process Thinking)
 ทักษะด้านนวัตกรรมบริการ
 ทักษะการเขียนโปรแกรม
(Coding)

 สมรรถนะหลัก
- การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
- การบริการทีด่ ี
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญ
ในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
 สมรรถนะการบริการ
- การดาเนินการเชิงรุก
- การคิดวิเคราะห์
- การพัฒนาศักยภาพคน
- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ
- ศักยภาพเพือ่ นาการ
ปรับเปลีย่ น

แผนพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั
ของประเทศไทย
พ.ศ. 2559-2561
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
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แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย
พ.ศ. 2556-2561

 การวางแผนกาลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan)
ให้มคี วามเหมาะสม
 การส่งเสริมให้มกี ารวางระบบเตรียมความพร้อมเพือ่ ทดแทน
บุคลากร
 การทบทวนและปรับเปลีย่ นระบบค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหลือ่ มล้า
ของแต่ละส่วนราชการ
 การเร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่และพัฒนาบุคลากรผูม้ คี วามสามารถ
สูงเข้าสู่ระบบราชการไทย
 การมุง่ เน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มขี ดี สมรรถนะและมุง่ มันใน
่
การปฏิบตั ริ าชการ
 การมุง่ เน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติ และความสมดุลของชีวติ และ
การทางานของบุคลากรภาครัฐ (Quality of Work Life)
 การพัฒนารูปแบบการเรียนรูซ้ ง่ึ ผูเ้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกที่
ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมในการเรียนทีแ่ ท้จริง

มาตรฐานและแนวทางการ
กาหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการพล
เรือนสามัญ และตาแหน่ง
ประเภทบริหาร

-

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
-

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

 ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ / เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั
 ทักษะด้านการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์
 ทักษะด้านการเรียนรูไ้ ด้ทุกที่
ทุกเวลา ตามบริบท หรือ
สภาพแวดล้อมในการเรียนที่
แท้จริง (u-learning)

 สมรรถนะหลัก
- จริยธรรม
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญ
ในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
 สมรรถนะการบริการ
- การคิดวิเคราะห์
- การมองภาพองค์รวม
- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ
- สภาวะผูน้ า
- วิสยั ทัศน์
- ศักยภาพเพือ่ นาการ
ปรับเปลีย่ น

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนยุทธศาสตร์
มาตรการบริหารและ
พัฒนากาลังคนภาครัฐ
พ.ศ. 2557-2561

คู่มอื การพัฒนาข้าราชการ
ตามสมรรถนะหลัก

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม
 การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษา
เพือ่ นบ้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและเวทีโลก
 การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผูบ้ ริหารทุกระดับในการ
บริหารท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงและภาวะวิกฤต (Leading in
Crisis & Turbulent Time)
 การพัฒนาเจ้าหน้าทีข่ องรัฐให้ตระหนักถึงการบริหารและการ
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ ง (Risk Smart Workforce)
 การปรับเปลีย่ นทักษาะและขีดสมรรถนะของกาลังคนให้เหมาะสม
กับภารกิจ ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐบาล
(Workforce Renewal)
 การพัฒนาขีดสมรรถนะของผูด้ ารงตาแหน่งประเภทบริหารและ
ประเภทผูอ้ านวยการทุกระดับให้มคี วามสามารถในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การเร่งรัดการจัดทามาตรฐานวิชาชีพการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 จัดฝึกอบรมเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะหลักแก่ขา้ ราชการแต่ละระดับ
 จัดทาคู่มอื พัฒนาสมรรถนะหลักให้แก่ขา้ ราชการแต่ละระดับ

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
 ความรูค้ วามสามารถด้าน
ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ
และภาษาเพือ่ นบ้าน
 ความรูค้ วามสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร

-

 ทักษะด้านการจัดการความ
เสีย่ ง (Risk Management)
 ทักษะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

 สมรรถนะหลัก
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญ
ในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
 สมรรถนะการบริการ
- การมองภาพองค์รวม
- การพัฒนาศักยภาพคน
- การสังการตามอ
่
านาจ
หน้าที่
- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ
- ศักยภาพเพือ่ นาการ
ปรับเปลีย่ น

-

 สมรรถนะหลัก
- การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์
- บริการทีด่ ี
- จริยธรรม
- การสังสมความเชี
่
ย่ วชาญ
ในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ

มาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็ นสาหรับ
ตาแหน่งของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
(ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคม  การพัฒนา Digital Learning Platform เพือ่ พัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมแบบมุง่ เน้นสมรรถนะ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
ดิจทิ ลั 2022

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

แผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งและจราจร
แผนงานด้านการขนส่ง
เพื่อรองรับการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย
พ.ศ. 2558-2565

ความรูค้ วามสามารถด้านความ
ปลอดภัยด้านการขนส่งเท่านัน้

สมรรถนะของผูเ้ รียนได้อย่างสะดวกทุกทีแ่ ละทุกเวลา และตรงตาม
ความเหมาะสมรายบุคคล และสนับสนุนการบริหารของผูบ้ ริหารใน
ด้านการวางแผนอัตรากาลังคน และวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง
-

-

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

 แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ตาแหน่งของข้าราชการ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

แผนยุทธศาสตร์กระทรวง  สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
คมนาคมเพื่อสนับสนุนการ
สิง่ แวดล้อม
พัฒนาโลจิสติกส์ของ
 การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจสาหรับการค้าชายแดน
ประเทศไทย ฉบับที่ 2
 ผลักดันให้มกี ารพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้กบั บุคลากร
(พ.ศ. 2556-2560)
ในสาขาโลจิสติกส์
(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะ
ด้านการใช้ดจิ ทิ ลั (Digital
Literacy)
 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในภูมภิ าคอาเซียน ผ่าน
แผนแม่บทเทคโนโลยี
การจัดทากรอบทักษะด้าน ICT และแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ICT สาหรับอาเซียน (ICT Training Roadmap)
อาเซียน ปี 2558 (ASEAN
 จัดทาแนวทางการเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชีพด้าน ICT สาหรับ
ICT Master Plan 2015
การเปรียบเทียบมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
หรือ AIM 2015)

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
-

-

-

มาตรฐานฯ 3 ชัน้ 9 สมรรถนะ สาหรับผูท้ างานทัวไป
่ (non-IT) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และดิจติ อลคอนเทนต์ (IT Related)
-

 การพัฒนาซอฟต์แวร์

-

(Software Development)
- การวิเคราะห์ธรุ กิจ
(Business Analysis)
- การวิเคราะห์ระบบ (System
Analysis)
- การออกแบบซอฟแวร์
(Software Design)
- การพัฒนาซอฟแวร์
(Software Development)
- การทดสอบซอฟต์แวร์
(Software testing)
- การประกันคุณภาพ (Quality
Assurance)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แผนยุทธศาสตร์

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
 การบริหารจัดการโครงการด้าน
ไอซีที (ICT Project
Development)
- การบริหารจัดการโครงการ
(Project Management)
- การบริหารจัดการโครงการ
แบบอไจล์ (Agile Project
Management)
- การประกันคุณภาพสาหรับ
การบริหารจัดการโครงการ
(QA for Project
Management)
 การออกแบบสถาปั ตยกรรม
องค์กร (Enterprise
Architecture Design)
- สถาปั ตยกรรมองค์กร
(Enterprise Architecture)
- สถาปั ตยกรรมด้านความ
มันคง
่ (Security
Architecture)
- สถาปั ตยกรรมบูรณาการ
(Integration Architecture)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
 การบริหารเครือข่ายและระบบ
(Network and System
Administration)
- สถาปั ตยกรรมเครือข่าย
(Network Architecture)
- วิศวกรรมเครือข่าย
(Network Engineer)
- สถาปั ตยกรรมระบบ
(System Architecture)
- วิศวกรรมระบบ (System
Engineer)
 ระบบสารสนเทศและความ
มันคงบนเครื
่
อข่าย
(Information System and
Network Security)
- การวิเคราะห์ดา้ นความมันคง
่
ของเครือข่าย (Network
Security Analysis)
- วิศวกรรมด้านความมันคง
่
ของเครือข่าย (Network
Security Engineer)
- การวิเคราะห์ดา้ นความมันคง
่
ของระบบ (System Security
Analysis)
- วิศวกรรมด้านความมันคง
่
ของระบบ (System Security
Engineer)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ/
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

ประเด็นสาคัญ
กรอบความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จาเป็ นต่อ
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐไทย
ความรูค้ วามสามารถ
ทักษะ
สมรรถนะ
- การวิเคราะห์ดา้ นความมันคง
่
ของข้อมูล (Data Security
Analysis)
- วิศวกรรมด้านความมันคง
่
ของข้อมูล (Data Security
Engineer)
- วิศวกรรมด้านระบบบริหาร
จัดการความมันคง
่
สารสนเทศ (Information
Security Management
System Engineer)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2-1

บทที่ 2
หน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาและวิเคราะห์วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ
ค่านิยม โครงสร้างองค์กร และอานาจหน้ าที่ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ระบบ ICT) ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง

2.1 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัด 2 ส่วน ได้แก่ หน่วยงานราชการ และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
ทัง้ นี้ ภาพที่ 2-1 แสดงโครงสร้างหน่ วยงานทัง้ หมดทีอ่ ยู่ใต้สงั กัดกระทรวงคมนาคม ซึง่
ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 14 หน่วยงาน อันได้แก่
หน่ วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
 สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
 กรมทางหลวง (ทล.)
 กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
 กรมเจ้าท่า (จท.)
 กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
 กรมการขนส่งทางราง1
 สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย2

1

อยู่ระหว่างการจัดตัง้ จึงมิได้นาเสนอในรายงานฉบับนี้

2 เป็ นหน่ วยงานของรัฐทีไ่ ม่เป็ นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

โดยมิได้นาเสนอในรายงานฉบับนี้
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หน่ วยงานรัฐวิ สาหกิ จในสังกัดกระทรวงคมนาคม
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
 บริษทั ขนส่ง จากัด (บขส.)
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
 การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
 บริษทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จากัด (รฟฟท.)
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
 บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.)
 บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.)
 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
 บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด (บทม.)
 บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด (รทส.)
 บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จากัด (ทอส.)
ภาพที่ 2-1 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม
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ทัง้ นี้ อัตรากาลังพลในปั จจุบนั ของกระทรวงคมนาคม ทัง้ หน่ วยงานส่วนราชการ และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัด เป็ นดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2-1 อัตรากาลังพลของหน่ วยงานส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม
หน่ วยงาน
1. สานักงานรัฐมนตรี (สรค.)
2. สานักงานปลัดกระทรวง (สปค.)
3. กรมเจ้าท่า (จท.)
4. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
5. กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
6. กรมทางหลวง (ทล.)
7. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
8. สานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.)
รวม

ข้าราชการ

ลูกจ้าง
ประจา

อัตรากาลังพล
พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้าง
ชัวคราว
่

รวม

24
349
1,189
4,082
449
6,134
1,814
178

34
467
390
81
3,731
920
29

31
764
1,521
355
3,842
1,983
53

705
1,048
23,860
2,610
-

24
414
2,420
6,698
1,933
37,567
7,327
260

14,219

5,652

8,549

28,223

56,643

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ
- สรค.: ตุลาคม 2559
- สปค.: 1 มกราคม 2560
- จท.: 1 มิถุนายน 2559
- ขบ.: 10 พฤศจิกายน 2559
- ทย.: 17 พฤษภาคม 2560
- ทล.: 19 พฤษภาคม 2560
- ทช.: 17 พฤษภาคม 2560
- สนข.: 1 พฤษภาคม 2560
ทีม่ า: รวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน

ตารางที่ 2-2 อัตรากาลังพลของหน่ วยงานรัฐวิ สาหกิ จในสังกัดกระทรวงคมนาคม
หน่ วยงาน
1. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
2. การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)
3. การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
5. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

พนักงาน

อัตรากาลังพล
ลูกจ้างประจา

รวม

10,803
1,105

3,779
-

14,582
1,105

3,569
4,745
12,902

635
11

3,569
5,380
12,913
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หน่ วยงาน
6. สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
7. บริษทั ขนส่ง จากัด (บขส.)
8. บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด
(บวท.)
9. บริษทั การบินไทย จากัด (มหาชน) (บกท.)
10. บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
(ทอท.)
11. บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์เอเซีย จากัด
(ทอส.)
12. บริษทั โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากัด (รทส.)
13. บริษทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จากัด (รฟฟท.)
14. บริษทั ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด
(บทม.)
รวม
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ
- รฟท.: มีนาคม 2560
- รฟม.: 15 พฤษภาคม 2560
- กทท.: 15 พฤษภาคม 2560
- กทพ.: 16 พฤษภาคม 2560
- ขสมก.: 22 พฤษภาคม 2560
- สบพ.: 1 มิถุนายน 2560
- บขส.: 30 เมษายน 2560
- บวท.: 16 พฤษภาคม 2560
- บกท.: 31 ธันวาคม 2559
- ทอท.: เมษายน 2560
- ทอส.: มกราคม 2560
- รทส.: มกราคม 2560
- รฟฟท.: 16 พฤษภาคม 2560
- บทม.: มกราคม 2560
ทีม่ า: รวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงาน
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อัตรากาลังพล
ลูกจ้างประจา

พนักงาน

รวม

363
2,689
3,025

2
436
-

365
3,125
3,025

21,998
5,295

1,669

21,998
6,964

82

-

82

594

-

594

534
170

575

534
745

67,874

7,107

74,981
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2.2 หน่ วยงานราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
วิ สยั ทัศน์
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
พันธกิ จ
 เสนอแนะและกากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่
ผลสัมฤทธิ ์ตาม เป้ าประสงค์สงู สุดทีก่ าหนดไว้
 จัดระบบการทางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู/้ ความสามารถบุคลากร
ให้ สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลง
ค่านิ ยม





T (Transparency) โปร่งใส ตรวจสอบได้
E (Efficiency) เน้นผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
A (Activeness) ขยันตัง้ ใจทางานเชิงรุก
M (Modernization) รูท้ นั โลก ปรับตัวให้ทนั สมัย

ภารกิ จหลัก
การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็ นแผนปฏิบตั ิ จัดสรรทรัพยากร
และ บริห ารราชการทัวไป
่ รวมทัง้ งานกากับและเร่ง รัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของ หน่ วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้ าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามภารกิจกระทรวง
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อานาจหน้ าที่
 ศึก ษา วิเ คราะห์ จัด ท าข้อ มู ล เพื่อ เสนอแนะรัฐ มนตรีใ นการก าหนดนโยบาย
เป้ าหมาย และผลสัมฤทธิ ์ของกระทรวง
 พัฒนายุทธ์ศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทัง้ แปลงนโยบายเป็ นแนวทางและ
แผนปฏิบตั ริ าชการ
 จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
 ก ากับ เร่ง รัด ติด ตาม และประเมิน ผล รวมทัง้ ประสานการปฏิบ ัติร าชการของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 กาหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและ
องค์การระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร
 ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูต้ รวจราชการกระทรวงและเรือ่ งราวร้องทุกข์
 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กจิ กรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร
 ดาเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมทัง้ งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่นื ทีอ่ ยูใ่ นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวง
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารงานและการ
บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
 ปฏิบ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้ า ที่ข องส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงหรือตามทีร่ ฐั มนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์ของ สปค. เป็ นดังต่อไปนี้
 ยุท ธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบทบาทการเป็ นผู้น าในการบริห ารจัดการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์คมนาคม
o เป้ าประสงค์ท่ี 1.1 เป็ นศูนย์กลางในการบูรณาการดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การคมนาคมของกระทรวง
o เป้ าประสงค์ท่ี 1.2 ส่วนราชการมีความเชื่อมันในบทบาทการเป็
่
นผู้นาด้านการ
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง
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o เป้ าประสงค์ท่ี 1.3 สปค. มีระบบการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์
รวมทัง้ การรับฟั งหน่วยงานในกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้ เสนอแนะการดาเนินงาน
เชิงรุก
o เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 เพิม่ ศักยภาพในการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดเชิงรุก
o เป้ าประสงค์ท่ี 2.2 สปค. มีรูปแบบการให้บริการด้านข้อ มูล ข่าวสารและการ
ดาเนินงานของกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพ
o เป้ าประสงค์ท่ี 2.3 สปค. มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พร้อมทัง้ ให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
o เป้ าประสงค์ท่ี 2.4 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยดึ มันในหลั
่
กธรรมาภิบาลของการ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
o เป้ าประสงค์ท่ี 3.1 สปค. เป็ นองค์กรภาครัฐทีม่ กี ารบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุม้ ค่า มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้
o เป้ าประสงค์ท่ี 3.2 สปค. มีระบบฐานข้อมูลทีม่ คี วามทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อ มโยงระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระทรวง เพื่อ สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจ การ
ปฏิบตั งิ าน และการพัฒนางานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o เป้ าประสงค์ ท่ี 3.3 บุ ค ลากร สปค. เป็ นคนดี มีค วามเป็ นผู้ น าที่ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านบนฐานความรูท้ ห่ี ลากหลาย เชี่ยวชาญเชิงลึก สามารถปรับตัวรับกับ
สถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
o เป้ า ประสงค์ท่ี 3.4 สปค. มีว ัฒ นธรรมการท างานบนความหลากหลายและ
สามารถทางานข้ามหน่ ว ยงานหรือ สายงานได้ เป็ นสังคมที่น่าอยู่ บุค ลากรมี
ความสุขและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
โครงสร้างองค์กร
ส่ ว นราชการของส านั ก งานปลัด กระทรวงคมนาคม มีด ัง ต่ อ ไปนี้ และสรุ ป แผ นผัง
โครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-2
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1) กองกลาง
2) กองการเจ้าหน้าที่
3) กองคลัง
4) กองสารนิเทศ
5) สานักกฎหมาย
6) สานักความร่วมมือระหว่างประเทศ
7) สานักตรวจราชการ
8) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
9) สานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาพที่ 2-2 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ระบบ ICT) ของ สปค. คือ ศู น ย์เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) กลุ่ม
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นโยบายและบริหารสารสนเทศ (3) กลุ่มพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศ (4) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ และ (5) กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ประกอบด้วยการ
ดาเนินงาน (1) ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะและดาเนินการจัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปค. และของกระทรวง (2) พัฒนาและกาหนดมาตรฐาน
การดาเนินงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง (3) พัฒนาและบริห าร
จัดการระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) ของกระทรวง (4)
เผยแพร่ขอ้ มูลจากระบบคลังข้อมูลและจากระบบฐานข้อมูลสู่ผู้ใช้ทวไปทั
ั่
ง้ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
และด้ว ยสื่ออื่น ๆ (5) ศึก ษา วิเ คราะห์ และพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ
คลังข้อมูลและระบบฐานข้อมูล (6) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดนโยบายบริหารสารสนเทศและ
บริหารความเสีย่ งด้านสารสนเทศของสานักงานปลัดกระทรวง (7) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ
นโยบายการพัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศของกระทรวง รวมถึงจัดทาแผนยุทธศาสตร์ภูมสิ ารสนเทศ
คมนาคม และแผนปฏิบตั กิ ารภายใต้แผนยุทธศาสตร์ภูมสิ ารสนเทศคมนาคม (8) ให้บริการระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมสิ ารสนเทศด้านการขนส่ง แก่หน่ วยงานใน
สังกัด และเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมสิ ารสนเทศด้านการขนส่งแก่หน่ วยงานภายนอก
และประชาชนทัวไป
่ (9) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมสิ ารสนเทศด้าน
การขนส่งกลางของกระทรวง (10) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบ
ภูมสิ ารสนเทศด้านการขนส่ง ทัง้ ในส่วนงานของ สปค. และในส่วนระบบโปรแกรมประยุกต์ กลาง
(Common Systems) ของกระทรวงคมนาคม (11) สนับ สนุ น ด้า นวิช าการ ให้ค าปรึก ษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรูร้ ะบบภูมสิ ารสนเทศแก่หน่ วยงานในสังกัด (12) ศึกษา ติดตามความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเทคนิคและวิธกี ารในการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับงานด้านการบริหารและบริการ (13) ศึกษา วิเคราะห์ และ
พัฒนาระบบโปรแกรมประยุก ต์ด้า นการบริหาร (Back Office) และระบบโปรแกรมประยุ ก ต์ท่ี
สนับสนุ นภารกิจของหน่ วยงานหรือด้านบริการ (Front Office) ของ สปค. และสานักงานรัฐมนตรี
(14) ศึกษา วิเคราะห์ ระบบบริหารราชการและระบบบริการของกระทรวง เสนอแนะแผนการ
พัฒ นาระบบโดยการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร รวมทัง้ ประสานการ
ดาเนินงานร่วมกับหน่ วยงานในสังกัด และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง (15) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ
และพัฒนาระบบเว็บท่าคมนาคม (Thailand Transport Portal) เพื่อเป็ นช่องทางในการให้บริการ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของศูนย์บริการร่วมอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง (16) ติดตาม
กากับดูแล ให้คาปรึกษา และแก้ไขปั ญหา ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบงานด้านการบริหาร
(Back Office) และด้ า นบริก าร (Front Office) ของ สปค. และหน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวง
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(17) เป็ นศูนย์พฒ
ั นาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง (18) บริหาร
จัดการ วางแผน ให้บริการ และควบคุมการทางานของระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือ ข่า ย
คอมพิวเตอร์ของ สปค. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (19) วางแผนและควบคุมการ
บารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้มคี วามปลอดภัยและอยู่ในสภาพทีป่ ฏิบตั งิ าน
ได้เ ต็ม ประสิท ธิภ าพ (20) ให้ค าแนะนาเกี่ย วกับ เทคนิ ค และวิธ ีก ารในการใช้ ร ะบบเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ รวมทัง้ ชุดคาสังระบบ
่
ตลอดจนซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
(21) ก าหนดแนวทางปฏิบ ัติด้า นการรัก ษาความมัน่ คงและปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของ สปค. และ (22) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั ิงาน
ของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนอัตรากาลังพลของศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) (ข้อมูล ณ
1 มกราคม 2560) ประกอบด้วยข้าราชการ 33 ตาแหน่ ง และพนักงานราชการ 1 อัตรา รวมทัง้ สิน้
34 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
สาหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาคัญในปั จจุบนั 3 ได้แก่
1) ระบบเครือข่าย MOTNET
เป็ นระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Fast Ethernet) ภายในของกระทรวง ซึง่ ใช้
งานร่วมกันทัง้ กับหน่ วยงานส่วนกลาง (สปค. ขบ. ทล. ทช. จท. สบพ. และ ทย.) และหน่ วยงาน
ส่วนภูมภิ าค โดยระบบเครือข่ายดังกล่าวนอกเหนือจากเป็ นการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในสาหรับ
หน่ วยงานในสังกัดและส่วนภูมภิ าคแล้ว ยังถูกใช้ร่วมกับงานระบบ GFMIS งานระบบ VOIP และ
งานระบบการประชุมทางไกลต่างๆ ด้วย
2) ระบบเครือข่าย Internet
เป็ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อการใช้งานทัวไป
่ ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
หน่ ว ยงานภาครัฐ (GDX) หรือ ใช้ง านระบบการประชุ ม ทางไกลของกระทรวงคมนาคม โดย
ให้บริการแก่ทงั ้ หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง
3

รวบรวมข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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3) ระบบเครือข่ายภายใน สปค./สรค.
เป็ นระบบเครือข่าย LAN เพื่อการใช้งานภายในของ สปค. และ สรค. (สานักงานรัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม) ซึง่ ระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมต่ออีเทอร์เน็ ตเข้ากับระบบกลางของกระทรวง
(ระบบ MOTNET) อีกต่อหนึ่ง
4) ระบบเครื่องคอมพิ วเตอร์แม่ข่าย
เป็ นระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Client/Server) ส่วนกลางของ สปค. ซึง่ ใช้ร่วมกับ
หน่ วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตัวอย่างการใช้งานเช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงาน ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็ นต้น
5) ระบบ MOT Data Integration Center และระบบ Data Warehouse
เป็ นระบบศูนย์บูรณาการข้อ มูลกลางของกระทรวง ที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อ มูล
สารสนเทศจากหน่ ว ยงานสัง กัด กระทรวง โดยการดึง ข้อ มูล จากระบบคลัง ข้อ มูล กลาง (Data
Warehouse)
6) ระบบกล้อง CCTV ทัวประเทศ
่
เป็ นระบบควบคุมกล้อง CCTV ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ ณ สถานีขนส่ง ท่าขนส่ง สนามบิน และท่าเรือ
ทัวประเทศ
่
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยให้กบั ผู้ใช้บริการ และผู้โดยสารในสถานีขนส่ง
ท่าขนส่ง สนามบิน และท่าเรือแห่งต่างๆ ทัวประเทศ
่
นอกจากนี้ ยังมีระบบควบคุมกล้อง CCTV ที่
ติดตัง้ บนเส้นทางหลวงทัวประเทศ
่
เพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการการจราจรและความปลอดภัย
บนท้องถนนและเส้นทางสายหลัก
7) ระบบ Video Conference
เป็ นระบบการประชุมทางไกลสาหรับผูบ้ ริหารในการจัดประชุมระหว่างหน่ วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม รวมถึงหน่วยงานส่วนภูมภิ าคของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
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สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วิ สยั ทัศน์
องค์กรนาในการกาหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ
พันธกิ จ
 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาระบบ
ขนส่งและจราจร
 ศึกษาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร
 ส่งเสริมความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมในระบบการขนส่งและจราจร
 จัดทา พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศการจัดการองค์ความรูด้ ้า นการขนส่งและ
จราจร
 ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
ค่านิ ยม
 T-Teamwork มุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม มีจุดมุ่งหมายและเป้ าหมายร่วมกัน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน
 O-Open-mind มุ่งเน้นการทางานแบบเปิ ดใจ ยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื เกิด
การบูรณาการและแลกเปลีย่ นความรู้
 P-Partnership มุง่ เน้นการประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการทางานกับ
บุคคลภายในและภายนอกองค์กร
ภารกิ จหลัก
การเสนอแนะนโยบาย และจัดทาแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศไทย
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อานาจหน้ าที่
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนหลัก แผนแม่บท แผนการลงทุนด้านการขนส่งและ
จราจรในระดับ ประเทศ รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการด าเนิ น งานตามแผน
ดังกล่าว
 ศึก ษา เสนอแนะนโยบายและก าหนดมาตรการ มาตรฐานด้ า นการจัด ระบบ
การจราจรทางบกให้ส อดคล้อ งกับ แผนหลัก ด้านการขนส่ ง และจราจร วิเ คราะห์
กลันกรองความเหมาะสมของแผนงานและโครงการจั
่
ดระบบการจราจรทางบกเสนอ
ต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก รวมทัง้ การดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทารายงานด้านการขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อมในระบบการขนส่ง
 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจยั เพื่อจัดทารายงานและแนวโน้มของการขนส่งและจราจร ทัง้
ในด้ า นเศรษฐกิจ ความปลอดภัย และสิ่ง แวดล้อ ม และจัด ท าระบบข้อ มู ล และ
สารสนเทศของการขนส่งและจราจร รวมทัง้ พัฒนาเทคโนโลยีการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะ
 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีก่ ฎหมายกาหนดให้เป็ นอานาจหน้าทีข่ องสานักงานหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2560-2564
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 มุ่ ง เน้ น การจัด ท านโยบายและแผนการขนส่ ง และจราจรให้
สอดคล้องกับเป้ าหมาย การพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น
o เป้ าประสงค์
- มีน โยบายและแผนที่ส่ ง เสริม การพัฒ นาระบบขนส่ ง และจราจรให้ม ี
ประสิทธิภาพและมีขดี ความสามารถในการแข่งขันเพิม่ ขึน้ (Transport
Efficiency)
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- มีน โยบายและแผนที่ส่ ง เสริม การพัฒ น าระบบขนส่ ง และจราจรที่
ประชาชนทุกกลุ่ ม เข้า ถึงได้อ ย่างเสมอภาคและเท่ า เทีย ม (Inclusive
Transport)
- มีน โยบายและแผนที่ส่ ง เสริม การพัฒ น าระบบขนส่ ง และจราจรที่
ปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green & Safe Transport)
- นโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจรที่ สนข. เสนอ ได้รบั ความ
เห็น ชอบจาก คค./คจร. และ คค./คจร. มอบหมายให้ห น่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องนาไปดาเนินการเกิดผลเป็ นรูปธรรม
o กลยุทธ์
- ส่งเสริมการศึกษาวิจยั การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพืน้ ฐาน
- ส่งเสริมการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการเพิม่ ประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งและจราจร เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(Transport Efficiency)
- ส่ งเสริมการจัดทานโยบายและแผนพัฒนาการยกระดับการขนส่ ง ให้
ประชาชนทุกกลุ่ ม เข้า ถึง ได้อ ย่างเสมอภาคและเท่ า เทีย ม (Inclusive
Transport)
- ส่ ง เสริม การจัด ท านโยบายและแผนสนั บ สนุ น การคมนาคมขนส่ ง
ทีป่ ลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (Green and Safe Transport)
- ติดตามผลลัพธ์ของนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่ งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่ว มมือด้านการขนส่งและ
จราจร
o เป้ าประสงค์
- เชื่อ มโยงความร่ว มมือ ทุก ภาคส่ ว นในการจัด ท าและด าเนิน การตาม
นโยบายและแผนของ สนข.
- ผู้ร ับ บริก าร ผู้ม ีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย มีค วามพึง พอใจ ความเชื่อ มัน่ ต่ อ
นโยบายและแผนของ สนข.
- ทุกภาคส่วนรับรูแ้ ละเข้าใจนโยบายและแผนของ สนข.
- สนข. มีภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อสาธารณะ
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o กลยุทธ์
- เสริม สร้า งการมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น (ประชาชน ผู้ร ับ บริก าร
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย)
- สร้างความรับรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชน ผูร้ บั บริการ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
o เป้ าประสงค์
- บุคลากรมีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ เชีย่ วชาญในการปฏิบตั ภิ ารกิจ
- ฐานข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยี ด้านการขนส่งและจราจรสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
- สนข. มีกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบาย
และแผนด้านการขนส่งและจราจรของ สนข.
- สนข. มีกระบวนการจัดทานโยบายและแผนทีม่ มี าตรฐาน
o กลยุทธ์
- พัฒนาสมรรถนะและเพิม่ ประสิทธิภาพบุคลากร
- ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ
- ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายและแผนด้านการ
ขนส่งและจราจรของ สนข. อย่างเป็ นระบบ
- ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการปฏิบตั ภิ ารกิจ
โครงสร้างองค์กร
ส่วนราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มีดงั ต่อไปนี้ และสรุป
แผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-3
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สานักบริหารกลาง
กองจัดการจราจรทางบก
กองพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง
สานักแผนความปลอดภัย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั ๋วร่วม
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8) สานักงานส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมภิ าค
9) สานักงานแผนงาน
ภาพที่ 2-3 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ทัง้ นี้ หน่ วยงานที่มบี ทบาทและอานาจหน้ าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบริหารและงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร
(ศทท.) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ มงานย่อยต่ างๆ ได้แก่ (1) งานธุ รการ (2) กลุ่ มนโยบายและบริหาร
สารสนเทศ (3) กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และ (4) กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) ประกอบด้วย
การดาเนินงาน (1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน และ
แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ รวมทัง้ การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านตามแผน (2) จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการขนส่งและจราจร รวมทัง้ เผยแพร่ขอ้ มูล
สารสนเทศการขนส่ ง และจราจรของส านั ก งาน ให้แ ก่ ป ระชาชนและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง
(3) พัฒ นา และจัด ท ามาตรฐานระบบแบบจ าลองการขนส่ ง และจราจร และระบบการพัฒ นา
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เทคโนโลยีการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ และ (4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนอัตรากาลังพลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) (ข้อมูล ณ
1 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้ว ยข้า ราชการ 23 ต าแหน่ ง พนัก งานราชการ 5 อัต รา และ
ลูกจ้างประจา 2 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 30 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ปั จจุบนั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่สาคัญ ของ สนข. แบ่ง
ออกเป็ นระบบงานไอทีด้านการให้บริการข้อมูล และระบบงานไอทีด้านงานบริหารองค์กร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) ระบบงานไอทีด้านการให้ บริ การข้อมูล
ระบบงานไอทีซง่ึ เกี่ยวข้องกับงานบริการข้อมูลของ สนข. หรือระบบสารสนเทศด้านการ
ขนส่งและจราจร เป็ นดังต่อไปนี้
 ระบบสารสนเทศการขนส่งและจราจร (Management Information System: MIS)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Executive Information System: EIS)
 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ (Transport Performance Index: TPI)
 ระบบภูมสิ ารสนเทศการขนส่งและจราจร (Geographic Information System: GIS)
 ระบบสารสนเทศการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกส์ (Logistic)
 ระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารระดับกรม (DOC)
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2) ระบบงานไอทีด้านงานบริ หารองค์กร
ระบบงานไอทีดา้ นงานบริหารองค์กรของ สนข. ประกอบด้วย 4 ระบบงานหลัก ดังนี้
 ระบบบริหารสานักงานอัตโนมัติ (e-Office)
o ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลง
o ระบบการบริหาร
นามเอกสาร
งบประมาณ
o ระบบสารบรรณ
o ระบบการบริหารการเงิน
o ระบบบุคลากร
o ระบบการบริหารการบัญชี
o ระบบตูเ้ อกสาร
o ระบบบริหารและวัด
o ระบบนัดหมาย
ผลสัมฤทธิ ์ (KPI)
o ระบบจองห้องประชุม จอง
o ระบบการบริหารการ
รถยนต์ และทรัพย์สนิ
จัดซือ้ /จัดจ้าง/พัสดุ
 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai)
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
 ระบบการบริห ารงานการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Government
Fiscal Management Information)
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
วิ สยั ทัศน์
เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน
ให้มคี ุณภาพและปลอดภัย
พันธกิ จ
 พัฒนาระบบควบคุม กากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมี
ความปลอดภัย
 พัฒนานวัตกรรมการควบคุม กากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใช้
กฎหมาย
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 พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มคี ุณภาพ และมีสานึก
รับผิดชอบ
 บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิ ยม
“ONE DLT” เป้ าหมายชัดเจน มีบรู ณาการ งานโดดเด่น
เน้นนวัตกรรม กากับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม
 (Objective) เป้ าหมายชัดเจนการทางานอย่างมีเป้ าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน อย่างมือ
อาชีพ (รูจ้ ริง ประชาชนเป็ นศูนย์กลาง และผลงานเกินความคาดหมาย)
 (Network) มีบรู ณาการ โดยบูรณาการเป็ นเครือข่าย ทัง้ หน่วยงานภายใน และภายนอก
 (Eminence) งานโดดเด่น เพื่อความมีช่อื เสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับความต้องการ
ของประชาชน
 (Digital Economy) เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และปรับเปลี่ยน
ให้ทนั สมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 (Legitimacy) กากับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กากับ ดูแล ตามกฎหมายที่
เข้มเข็ง
 (Transparency) โปร่งใส เป็ นธรรม รวมถึงการปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใส และเป็ นธรรม
ภารกิ จ
 จัด ระเบีย บ พัฒ นาและส่ ง เสริม การขนส่ ง ทางถนน ให้ม ีค วามสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย เป็ นธรรม คุ้มค่ าทางเศรษฐกิจ และเชื่อ มโยงกับการขนส่ งรูปแบบอื่น
รวมถึงการขนส่งระหว่างประเทศ
 พัฒ นามาตรฐานและก ากับ ดู แ ลรถให้ม ีค วามปลอดภัย เป็ น มิต รต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
 พัฒนาระบบการป้ องกันอุบตั เิ หตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน
 กากับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็ นไปตามกฎหมาย
 พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็ นเลิศ
 ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
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อานาจหน้ าที่
 ดาเนินการตามกฎหมายว่า ด้ว ยการขนส่ ง ทางบก กฎหมายว่าด้ว ยรถยนต์ และ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 ดาเนินการแก้ไข ป้ องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก
 ดาเนินการจัดระบบและระเบียบการขนส่งทางบก
 ร่ว มมือ และประสานงานกับ องค์ก ารและหน่ ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ ในประเทศ
และต่ า งประเทศ ในด้า นการขนส่ ง ทางบก และในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ อนุ ส ัญ ญาและ
ความตกลงระหว่างประเทศ
 ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่ก ฎหมายกาหนดให้เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มปี ระสิทธิภาพและ
แข่งขันได้
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มคี วามปลอดภัย
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์กรให้มสี มรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล
โครงสร้างองค์กร
ส่วนราชการของกรมขนส่งทางบก (ขบ.) มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กร
ดังภาพที่ 2-4
1)
2)
3)
4)
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5) สานักการขนส่งผูโ้ ดยสาร
6) สานักบริหารการคลังและรายได้
7) สานักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ
8) สานักกฎหมาย
9) สานักการขนส่งสินค้า
10) สานักวิศวกรรมยานยนต์
11) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
12) สานักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพืน้ ที่ 1-5
13) สานักงานขนส่งจังหวัด
14) สานักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
ภาพที่ 2-4 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก

ทัง้ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) เป็ นหน่วยงานสังกัดกรมการขนส่งทางบกทีด่ ูแล
รับผิดชอบหลักในการดาเนินงานบริการและงานระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุ นการทางานของหน่ วยงานส่วนอื่นของกรม โดย ศทส. ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อย
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ต่ างๆ ได้แ ก่ (1) งานบริห ารงานทัวไป
่ (2) กลุ่ ม นโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (4) กลุ่มบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ และ
(5) กลุ่มเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน
โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ (ศทส.) ประกอบด้วยการดาเนินงาน
(1) จัด ท าแผนแม่ บ ทและแผนปฏิบ ัติก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศของ ขบ. ร่ ว มในการจัด ท า
งบประมาณทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ติดตามประเมินผลและรายงานการปฏิบตั งิ านตามแผน (2) กาหนด
กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุ นให้หน่ วยงานในสังกัด ขบ. พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ภารกิจที่รบั ผิดชอบ (3) วางมาตรฐาน และกากับการพัฒนาระบบสารสนเทศของ ขบ. (4) กากับ
ดูแล วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ ดาเนินการ บารุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของ ขบ. (5) ก ากับดูแ ล วิเ คราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ เชื่อ มโยง ดาเนินการ บารุงรักษาระบบ
เครือข่ายสื่อสารข้อ มูลของ ขบ. (6) กากับดูแล วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ติดตัง้ บารุงรักษา
ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของ ขบ. (7) กาหนดมาตรฐาน ควบคุม ดูแล การบูรณาการข้อมูล
ของหน่ วยงานภายใน ขบ. และแนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่ วยงานภายนอก (8) วาง
แผนการบริหารการใช้ทรัพยากรในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ขบ. ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (9) จัดทามาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (10) ควบคุม
ดูแ ล และบริห ารจัดการการให้บ ริก ารระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของผู้รบั จ้า งให้เ ป็ นไปตาม
ข้อ ตกลง SLA (11) ให้ บ ริก าร แนะน า สนั บ สนุ น ส่ ง เสริม แก่ ห น่ ว ยงานภายในสัง กัด ขบ.
(12) ดาเนินการและประสานงานการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของ ขบ. และ
(13) ปฏิบตั ิงานร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รบั
มอบหมาย
ส่วนอัตรากาลังพลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) (ข้อมูล ณ 10 พฤศจิกายน 2559)
ประกอบด้วยข้าราชการ 51 ตาแหน่ง และพนักงานราชการ 6 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 57 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน4
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม ได้แก่ (1)
ระบบงานให้บริก ารประชาชน (Front-end Service) (2) ระบบงานสนับสนุ นงานด้านการขนส่ ง
(Back-end Service) (3) ระบบงานบริก ารจัด การภายใน (Back Office Service) (4) ระบบ
4

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560
(เป็ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
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สารสนเทศเพื่องานแลกเปลีย่ นข้อมูลกับระบบภายนอก (Web Service) และ (5) ระบบสารสนเทศ
เพื่องานบริการภายนอก (e-Service) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบงานให้บริ การประชาชน (Front-end Service) ได้แก่










ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพ ภาษีรถยนต์
ระบบงานทะเบียน ตรวจสภาพ ภาษีรถขนส่ง
ระบบงานควบคุมบัญชีรถและเครือ่ งยนต์
ระบบงานใบอนุญาตขับรถ
ระบบงานใบอนุญาตผูป้ ระจารถ
ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งและควบคุมการขนส่ง
ระบบงานโครงข่ายเส้นทางและเงือ่ นไขการเดินรถ
ระบบงานโรงเรียนสอนขับรถและโรงเรียนการขนส่ง
ระบบทดสอบภาคทฤษฎีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Theory Driving Exam) สานักงาน
ขนส่งทัวประเทศ
่
 ระบบทดสอบขับรถภาคปฏิบตั แิ บบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Practical Part Driving Exam)
 ระบบงานรับและติดตามเรือ่ งร้องเรียน 1584
2) ระบบงานสนับสนุนงานด้านการขนส่ง (Back-end Service) ได้แก่










ระบบบริหารสถานีขนส่งสินค้า (TTMS)
ระบบบริหารเส้นทางเดินรถโดยสารประจาทาง (BRMS)
ระบบงานสถิตกิ ารขนส่ง
ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาและสถิตกิ ารขนส่ง
ระบบงานตรวจการขนส่งและเปรียบเทียบปรับทัวไทย
่
ระบบบริหารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารชาญฉลาด (Smart Terminal)
ระบบบริหารผูไ้ ด้รบั อนุญาตรับรองการติดตัง้ แก๊ส
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS)
ระบบเครื่องตรวจสภาพรถของสานักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทัวประเทศ
่
(Auto
Checking System)
 ระบบสอบถามข้อมูลผ่าน TABLET (Mobility Information Service)
 ระบบควบคุมประตูอตั โนมัติ (Gate Auto Control System :GACS)
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 ระบบตรวจสอบตาแหน่ งที่หยุดรถโดยสารประจาทางในเขตกรุงเทพมหานคร (Bus
Stop Checking System)
 ระบบบริก ารทางการเงิน ผ่ า นระบบพร้อ มเพย์แ ละอีเ พย์เ ม้น ต์ (FinService by
Prompt pay and E-Payment)
 ระบบบริห ารจัด การเดิน รถด้ว ยระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลก (GPS) ส าหรับ
พัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย
3) ระบบงานบริ การจัดการภายใน (Back Office Service) ได้แก่
 ระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่
o ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล
o ระบบงานควบคุมพัสดุและครุภณ
ั ฑ์
o ระบบงานการเงิน
o ระบบงานบัญชี
o ระบบงานงบประมาณ
o ระบบงานสารบรรณ
 ระบบแผนทีข่ อ้ มูล/ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย (e-Law)
 ระบบงานเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร
 ระบบ Helpdesk Management
 ระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 ระบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทาแผ่นป้ ายทะเบียนรถ
 ระบบการจัดทาคาขอและติดตามการใช้งบประมาณจากสานักงานทัวไทยระยะที
่
่1
 ระบบติดตามผลสัมฤทธิ ์แผนงานโครงการ
 ระบบตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชีว้ ดั
 ระบบงานวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่อ สนั บ สนุ น การตัด สิน ใจของผู้ บ ริห าร ( Business
Intelligence)
 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบจัดการความรู้ (Knowledge Management System)
 ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit System)
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4) ระบบสารสนเทศเพื่องานแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบภายนอก (Web Service)
ได้แก่
 ระบบเชื่อมต่อกับภายนอก ประกอบด้วยระบบย่อย ได้แก่
o ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง)
o ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับสานักงานตารวจแห่งชาติ
o ระบบตรวจสอบทะเบีย นนิ ติบุ ค คล กรมพัฒ นาธุ ร กิจ การค้า (Legal Person
Registration Checking System)
o ระบบศูนย์แลกเปลีย่ นข้อมูล (MOJ Data Exchange Center: DXC) (กิจการยุติ
กรรม กระทรวงยุตธิ รรม)
o ระบบ TH-eGIF กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
o ระบบตรวจสอบสิท ธิซ์ ้ือ รถยนต์ ค ัน แรก (กรมสรรพสามิต ) (First Car Right
Checking System)
o ระบบชาระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต (สถาบันการเงิน/ธนาคาร) (e-Paymet System)
o ระบบเชื่อมโยงข้อ มูลนาเข้า -ส่งออก รถและเครื่องยนต์ (NSW) กรมศุลกากร
(Custom National Single Window)
o ระบบเชื่อ มโยงข้อ มู ล กรมธรรม์ป ระกัน ภัย บุ ค คลที่ 3 (บริษัท ประกัน ภัย /
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
(OIC Personal liability Insurance Data Exchange)
o ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจาหน่ าย พ.ร.บ. บนระบบรับชาระภาษีรถประจาปี ผ่าน
อินเตอร์เน็ต บริษทั วิรยิ ะประกันภัย จากัด (Viriyah Auto Tax Data Exchange)
 ระบบรับชาระภาษีรถประจาปี ผ่านบริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ (Counter Service)
 ระบบการควบคุมการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ด้วยระบบ VCS
(Vehicle Communication System)
 ระบบรับชาระภาษีรถประจาปี ผ่านบริษทั ลิสซิง่ (แบบ LOT)
 ระบบพิมพ์ใบอนุญาตแบบบัตรพลาสติก
 ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 ระบบประมูลเลขทะเบียนรถ รย.2 และ รย.3 ทางอินเทอร์เน็ต
 ระบบ Government e-Payment
 ระบบทดสอบภาคทฤษฎีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่
กรมการขนส่งทางบกรับรอง (Private First Drive Exam)
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 ระบบแลกเปลี่ยนข้อ มูล สาหรับวิเ คราะห์การใช้รถยนต์และรถขนส่ งเพื่อประเมิน
คาร์บอนเครดิต
5) ระบบสารสนเทศเพื่องานบริ การภายนอก (e-Service) ได้แก่
 ระบบจองการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ (Driving License Trained Booking)
 ระบบการช าระค่ า ภาษี ร ถยนต์ ป ระจ าปี ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต ( e-Payment for
Automobile Tax)
 ระบบจองเลขทะเบียนทีเ่ ป็ นที่นิยมทางอินเทอร์เน็ต (Favored Tabienrod Reserve
System)
 ระบบแอปพลิเ คชันเพื่อ ให้บริการงานบริการกรมการขนส่ งทางบกต่ อ ประชาชน
ผูป้ ระกอบการขนส่ง และการเดินทาง (DLT Smart Service System)
 ระบบการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ
 ระบบบริก ารสอบถามข้อ มูล รถยนต์แ ละรถขนส่ ง ผ่ า นอิน เทอร์เ น็ ต (Automobile
Information Service)
 ระบบบริก ารสอบถามข้อ มูล ใบอนุ ญ าตขับ รถและผู้ป ระจ ารถผ่ า นอิน เทอร์เ น็ ต
(Driving License Information Service)
 ระบบบริการสอบถามข้อมูลภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต (Automobile Tax information
Service)
 ระบบบริก ารยื่น ค าขอหนั ง สือ อนุ ญ าตระหว่ า งประเทศ (กรณี ข อใหม่ ) ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต (Car Passport Service)
 ระบบบริก ารยื่น ค าขอแผ่ น ป้ า ยทะเบีย นรถกรณีข องเดิม ช ารุด ผ่ า นอิน เทอร์เ น็ ต
(Vehicle Registration Plate Replacing System)
 ระบบบริก ารยื่น ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตประกอบการ (Renew Auto License
Entrepreneur)
 ระบบบริก ารยื่นค าขอบรรจุ ถอดถอน เปลี่ยนรถในบัญ ชี ขส.บ.11 (DLT11 List
Update System)
 ระบบบริการยื่นคาขอใบรับรองมาตรฐานบริการ 4,5 ดาว (รถโดยสารไม่ประจาทาง)
(Non-regular Route Public Carrier Certification)
 ระบบบริก ารยื่นค าขอใบรับรองมาตรฐานบริการรถโดยสารประจาทาง (Regular
Route Public Carrier Certification)
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 ระบบบริการยื่นคาขออนุ ญาตนารถ (ประจาทาง) ออกนอกเส้นทาง (Regular Route
Public Carrier Deviate Permission)
 ระบบแอปพลิเ คชันเพื่อ ให้เ ชื่อ มโยงการส่ งสินค้าแบบเครือ ข่าย (Social Logistic
Network)
กรมทางหลวง (ทล.)
วิ สยั ทัศน์
ระบบทางหลวงทีส่ ะดวก ปลอดภัย เชือ่ มโยงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ
พันธกิ จ
 พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เ กิดความเชื่อ มต่ อ (Connectivity)
การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ทีส่ มบูรณ์เพื่อการขับเคลื่อน
ประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม
 ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บน
ทางหลวงให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพการให้บริการทีด่ ี
 พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิ ยม
 GOOD KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: องค์กรที่มคี วามรูค้ วามชานาญด้าน
งานทางสูง
 GOOD TECHNOLOGY AND COMMUNICATION: ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี
และสารสนเทศทีท่ นั สมัย
 GOOD GOVERNANCE: ยึด หลัก ธรรมาภิบ าลตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองทีด่ ี
 GOOD SERVICE AND ENVIRONMENT: ใส่ใจการให้บริการผู้ใช้ทาง และรักษา
สิง่ แวดล้อม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2-28

ภารกิ จหลัก
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบารุงรักษาทางหลวงให้ม ี
โครงข่ายทางหลวงทีส่ มบูรณ์ครอบคลุมทัวทั
่ ง้ ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้
ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง
อานาจหน้ าที่
 ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทัง้ กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 วิจยั และพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงสัมปทาน
 ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
 ปฏิบตั ิก ารอื่นใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ของกรมหรือ ตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
 ยุท ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒ นาระบบทางหลวงที่เ ชื่อ มต่ อ (Connectivity) เข้า ถึง
(Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ
 ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การพัฒ นาส่ ง เสริม ระบบบริห ารจัด การองค์ก ร (Organization
Management) อย่างมีธรรมาภิบาลและยังยื
่ น
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โครงสร้างองค์กร
ส่ ว นราชการของกรมทางหลวง มีด ัง ต่ อ ไปนี้ 5 และสรุป แผนผัง โครงสร้า งองค์ก รดัง
ภาพที่ 2-5
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) กองการเงินและบัญชี
3) กองการเจ้าหน้าที่
4) กองการพัสดุ
5) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6) กองฝึกอบรม
7) สานักกฎหมาย
8) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
9) สานักก่อสร้างทางที่ 1
10) สานักก่อสร้างทางที่ 2
11) สานักก่อสร้างสะพาน
12) สานักเครือ่ งกลและสื่อสาร
13) สานักงานทางหลวงที่ 1-18
14) แขวงทางหลวง (104 ขท.)
15) สานักจัดกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
16) สานักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
17) สานักบริหารบารุงทาง
18) สานักแผนงาน
19) สานักมาตรฐานและประเมินผล
20) สานักวิเคราะห์และตรวจสอบ
21) สานักวิจยั และพัฒนางานทาง
22) สานักสารวจและออกแบบ
23) สานักอานวยความปลอดภัย
24) กองบังคับตารวจทางหลวง
25) สานักงานพัฒนาระบบบริหาร*
5

หน่วยงานทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน (*) คือหน่วยงานทีก่ รมทางหลวงกาหนดขึน้ เพิม่ เติมจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทาง
หลวง
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26) สานักงานตรวจสอบภายใน*
27) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง*
28) สานักงานแพทย์*
29) สานักงานสิง่ แวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน*
30) สานักงานภูมสิ ถาปั ตย์งานทาง*
31) สานักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ*
ภาพที่ 2-5 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง

ทัง้ นี้ หน่ วยงานซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลักของ
กรมทางหลวง คือ ศูนย์เทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่งประกอบด้ว ยกลุ่ มงานต่ างๆ ได้แก่ (1) ฝ่ าย
บริหารงานทัวไป
่ (2) กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ (3) กลุ่มพัฒนาระบบงาน (4) กลุ่ม
บริหารจัดการคลังข้อมูล (5) กลุ่มบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (6) กลุ่มบริการสารสนเทศ (7)
กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (8) ฝ่ ายโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
สารสนเทศ
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โดยภารกิ จ หลัก ของศู น ย์ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบด้ ว ยการด าเนิ น งาน
(1) จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม รวมทัง้ การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผน (2) ดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม (3) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทัง้ ให้คาปรึกษา แนะนา
หรือฝึ กอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม และ (4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ น
การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
ส่ ว นอัต ราก าลังพลของศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 19 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยข้าราชการ 44 ตาแหน่ ง พนักงานราชการ 9 อัตรา และลูกจ้างประจา 2 อัตรา รวม
ทัง้ สิน้ 55 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ระบบ ICT) ของกรมทางหลวงใน
ปั จจุบนั 6 ประกอบไปด้วยระบบต่างๆ ต่อไปนี้
1) ระบบคอมพิ วเตอร์
เป็ นระบบเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ของกรมทางหลวง ซึง่ มีหอ้ งแม่ข่าย
ตัง้ อยู่หลายแห่ง อันได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สานักควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ สานัก
อานวยความปลอดภัย และสานักบริหารบารุงทาง
2) ระบบงานสารสนเทศ
กรมทางหลวงมีระบบสารสนเทศสนับสนุ นการบริหารจัดการ และสนับสนุ นภารกิจให้กบั
หน่ วยงานภายใต้ ทล. ได้แก่ ระบบสานักงานอัตโนมัติ การขออนุ ญาตกระทาการใดๆ ในเขตทางหลวง กรอกแบบฟอร์ม ค าขอมีบ ัต รประจ าตัว ต่ า งๆ ระบบ e-learning ระบบรับ แจ้ง เรื่อ ง
ร้อ งเรียนร้อ งทุ ก ข์ ระบบรับแจ้ง ปั ญ หาคอมพิว เตอร์ใ นเครือ ข่า ยกรมทางหลวง ระบบบริห าร
งบประมาณ สานักแผนงาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ระบบ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง MIS ระบบการเงิน และอื่นๆ

6

รวบรวมข้อมูลจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร กรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2555-2559
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3) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในปั จจุบ ันแต่ ล ะหน่ ว ยงานภายใต้ กรมทางหลวงนัน้ มีร ะบบงานภูมสิ ารสนเทศเป็ น
ของตัวเอง ด้วยรูปแบบข้อมูลแผนที่ และซอฟต์แวร์ทแ่ี ตกต่างกัน ในขณะทีก่ ารใช้งานข้อมูลแผนที่
ร่วมกัน มีเพียงบางหน่วยงาน และบางหน่วยงานก็ใช้บริการข้อมูลแผนทีภ่ ายนอก
4) ระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล
เป็ นระบบเครือข่ายทัง้ หมดของกรมทางหลวง มีการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายระหว่าง
หน่ วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสังกัดกรม ผ่านทางระบบเครือข่ายของกระทรวงคมนาคม และผ่านทาง
ระบบเครือข่ายของกรมทางหลวง
5) ระบบความปลอดภัย
กรมทางหลวงมีการติดตัง้ ระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็ น Firewall หรือ IPS
ทัง้ นี้ ได้ท าการแบ่ ง Zone ในการติด ตัง้ ระบบคอมพิว เตอร์เ พื่อ ให้ง่ า ยต่ อ การบริห ารจัด การ
อันได้แก่ (1) โซน DMZ (2) โซน Server Farm และ (3) โซน Management
กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
วิ สยั ทัศน์
พัฒนา เพิม่ คุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพียงและยังยื
่ น
เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชน
พันธกิ จ
 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมืองอย่างบูรณาการและยังยื
่ น แก้ไข
ปั ญหาจราจรโดยสร้างทางต่ อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ ง (Bypass) และทางลัด
(Shortcut)
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 เป็ นพี่เ ลี้ยง(Mentor) การพัฒนาทางหลวงท้อ งถิ่นให้อ งค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ค่านิ ยม





รวดเร็ว
เรียบง่าย
ใช้เหตุผล
ทางานเป็ นทีมอย่างมืออาชีพ

อานาจหน้ าที่
 ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางหลวง
ชนบทรวมทัง้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน เส้นทางลัด -ทาง
เลีย่ ง เป็ นต้น
 วิจยั และพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบารุงรักษาทางหลวงชนบท
 ด าเนิ น การจัด ท ามาตรฐานและข้อ ก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนก ากับและ
ตรวจสอบเพื่อให้มกี ารดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อกาหนด
 ดาเนินการฝึกอบรมและจัด ทาคู่มอื ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับวิศวกรรม
งานทางแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
 ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ ใน
และนอกประเทศ
 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตาม กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย จากขอบเขตอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบดังกล่าว กรม
ทางหลวงชนบทได้กาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานโดย
สอดคล้อ งกับ นโยบายการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ตามที่ร ฐั บาลก าหนดไว้ เช่ น
โครงการพระราชดาริ โครงการสนับสนุ นพัฒนาถนนผังเมือง โครงการสนับสนุ น
ยุทธศาสตร์ Logistics เป็ นต้น
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ยุทธศาสตร์
เพื่อ ให้บรรลุ ผ ลตามวิส ยั ทัศ น์ และพันธกิจที่ได้ต งั ้ ไว้ กรมทางหลวงชนบทได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็ นดังต่อไปนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานด้านงานทางยังมีความจาเป็ นต้องได้รบั การ
พัฒนา เพิม่ และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
o เป้ าประสงค์ท่ี 1.1 พัฒนาทางและสะพานให้เชื่อมโยงอย่างเป็ นระบบทัวภู
่ มภิ าค
o เป้ าประสงค์ท่ี 1.2 พัฒนาทางและสะพานเข้าสู่แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานงานทางและบริการด้านคมนาคมอย่าง
มีบรู ณาการ
o เป้ าประสงค์ท่ี 2.1 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้เชื่อมต่อโครงสร้างพืน้ ฐานของ
ระบบขนส่งอื่น
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบารุงรักษาโครงข่ายทางอย่างยังยื
่ น
o เป้ าประสงค์ท่ี 3.1 บารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
บารุงรักษาทางหลวงท้องถิน่
o เป้ าประสงค์ท่ี 4.1 พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให้ อปท. มีความรู้
เพื่อพัฒนางานก่อสร้างและบารุงรักษาทางหลวงท้องถิน่
โครงสร้างองค์กร
ส่วนราชการของกรมทางหลวงชนบท มีดงั ต่อไปนี้ และสรุป แผนผังโครงสร้างองค์กรดัง
ภาพที่ 2-6
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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สานักงานบริหารกลาง
สานักกฎหมาย
สานักทางหลวงชนบทที่ 1-18
สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิน่
สานักบารุงทาง
สานักสารวจและออกแบบ
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7) สานักก่อสร้างทาง
8) สานักแผนงาน
9) สานักก่อสร้างสะพาน
10) สานักฝึกอบรม
11) สานักวิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา
12) สานักอานวยความปลอดภัย
13) สานักเครือ่ งกลและสื่อสาร
14) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15) สานักงานพัฒนาระบบบริหาร
16) สานักงานตรวจสอบภายใน
17) สานักงานตรวจสอบภายในด้านการงาน
18) สานักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง
ภาพที่ 2-6 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท
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ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ระบบ ICT) ของกรมทางหลวงชนบท คือ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ซึง่ ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) ฝ่ าย
อ านวยการ (2) กลุ่ มนโยบายและบริหารสารสนเทศ และ (3) กลุ่ มงานพัฒนาสารสนเทศและ
คลังข้อมูล
โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ประกอบด้วยการ
ดาเนินงาน (1) จัดทาแผนแม่บทและแนวปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามแผน (2) ดาาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของกรม (3) พัฒ นาระบบงานคอมพิว เตอร์แ ละ
เครือข่าย รวมทัง้ ให้คาปรึกษา แนะนาหรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม และ
(4) ปฏิบตั ิงานร่ว มกับหรือ สนับสนุ นการปฏิบตั ิ ง านของหน่ ว ยงานอื่น ที่เ กี่ยวข้อ งหรือ ที่ไ ด้ร ับ
มอบหมาย
ส่วนอัตรากาลังพลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) (ข้อมูล ณ 17
พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยข้าราชการ 11 ตาแหน่ ง พนักงานราชการ 15 อัตรา และลูกจ้าง
ชัวคราว
่
8 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 34 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
สาหรับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 ระบบงาน ได้แก่
1) ระบบงานบริ การประชาชน ได้แก่
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เว็บไซต์ของกรม
ระบบแผนทีท่ าง
ระบบร้องเรียนศูนย์ระฆัง
14 บริการตาม พ.ร.บ. อานวยความสะดวกฯ 2558
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2) ระบบงานบริ หารองค์กร สามารถแบ่งออกเป็ น 5 กลุ่มงานย่อย ดังนี้
 กลุ่มระบบสารสนเทศพืน้ ฐาน ได้แก่
o ระบบอินทราเน็ต
(Intranet)
o ระบบอินทราเน็ต
หน่วยงาน (Mysite)
o ระบบบริหารการประชุม
(e-Meeting)
o เว็บถ่ายทอดสดการ
ประชุม
o ระบบประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ VDO
Conference
o ระบบ Short Message
Service
o ระบบ e-Mail

o ระบบแผนทีฐ่ าน (GIS
Basemaps)
o ระบบภูมสิ ารสนเทศเชิง
วิเคราะห์ (GIS Analytic)
o ระบบพิกดั หมุดหลักฐาน
(GPS)
o ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
o ระบบจัดเก็บเอกสาร (DM)
o ระบบยืนยันตัวตน (AD)
o ระบบเก็บข้อมูลจราจรทาง
คอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
o ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
(Service Desk)
o ระบบการสืบค้นข้อมูล

 กลุ่มระบบสารสนเทศการบริหารจัดการภายในองค์กร ได้แก่
o ระบบติดตามผลการ
o ระบบฐานข้อมูลเครือ่ งมือ
ดาเนินงาน (DRR/BSC)
ทดสอบวัสดุ
o ระบบประเมินสมรรถนะ
o ระบบสารสนเทศทรัพยากร
ออนไลน์ Manifest
บุคคล (DPIS)
o ระบบการประเมินผล
o ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากร
ปฏิบตั ริ าชการ (e-Sar)
(DS)
o ระบบบริหารครุภณ
ั ฑ์
o ระบบการลา
o ระบบบริหารเครือ่ งกลและ
o ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
สื่อสาร
o ทะเบียนผูร้ บั จ้างและตัดสิทธิ ์
o ระบบมาตรฐานด้าน
o ระบบจัดการความรู้
เครือ่ งกล
o ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
o ระบบแจ้งซ่อมเครือ่ งจักรกล
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 กลุ่มระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักและรองของ ทช. ได้แก่
o ระบบ CBMS
o ระบบงานภูมทิ ศั น์
o ระบบบริหารและติดตาม
o ระบบ BMMS
โครงการ
o ระบบปฏิบตั กิ ารศูนย์ทดสอบ
o ระบบ Application การมี
วัสดุ
ส่วนร่วมภาคประชาชน
o ระบบ CRD
o ระบบรายงานการมีส่วน
o ระบบ PMMS
ร่วมภาคประชาชน
o ระบบ RMMS
o ระบบราคาวัสดุก่อสร้างใน
o ระบบ FMS
ท้องถิน่
o ระบบ ARMS
o ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ
o ระบบ Safety Management
o ระบบลงข้อมูล
System
กระบวนงานเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์
 กลุ่มระบบสารสนเทศสนับสนุนทางหลวงท้องถิน่ ได้แก่
o ระบบจัดการแผนแม่บทโครงข่ายทางหลวงท้องถิน่
o ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่
o ระบบ CLD
o ระบบ LMMS
o ระบบ LSMS
 กลุ่มระบบสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร ได้แก่
o ระบบคลังข้อมูลกรม (DRR-EDW)
o ระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารกรม
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กรมเจ้าท่า (จท.)
วิ สยั ทัศน์
มุง่ สู่การขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีทยี ่ งยื
ั่ น
พันธกิ จ
กากับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวีให้มกี าร
เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทัง้ การขนส่งผูโ้ ดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และ
กิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว ทัวถึ
่ ง และปลอดภัย ตลอดจนการ
สนับสนุนภาคการส่งออกให้มคี วามเข้มแข็ง
ค่านิ ยม







มีใจให้บริการ (Service Mind)
มุง่ ผลสัมฤทธิ ์ (Efficiency)
ทางานเป็ นทีม (Teamwork)
ทางานแบบมืออาชีพ (Professional)
มีใจใฝ่ รู้ (Seek Learning)
ตระหนักความปลอดภัย (Safety)

อานาจหน้ าที่
 ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่ านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย
กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทางน้า
 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้าและการพาณิชยนาวี
 ดาเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี
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 ร่ว มมือ และประสานงานกับองค์การและหน่ ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งทัง้ ในประเทศและ
ต่ า งประเทศในด้า นการขนส่ ง ทางน้ า การพาณิ ช ยนาวี และในส่ ว นที่เ กี่ย วกับ
อนุสญ
ั ญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 ปฏิบตั ิก ารอื่นใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ของกรมหรือ ตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
เพื่อ ให้บ รรลุ ผ ลตามวิส ัย ทัศ น์ แ ละพัน ธกิจ ที่ไ ด้ต ัง้ ไว้ กรมเจ้า ท่ า ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็ นดังต่อไปนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ าให้สามารถแข่งขันได้
o เป้ าประสงค์ โครงสร้างพืน้ ฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ามีความ
เชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
 ยุท ธศาสตร์ที่ 2 พัฒ นาและบ ารุ ง รัก ษาโครงสร้า งพื้น ฐาน รวมทัง้ ทางน้ า ตาม
ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุ นระบบการขนส่งทางน้ าให้มปี ระสิทธิภาพ (ท่าเรือ , เขื่อน,
ขุดลอก)
o เป้ า ประสงค์ ประชาชนได้ใ ช้ร ะบบการจราจรขนส่ ง ทางน้ า ที่ม ีค วามสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้า นการขนส่ ง ทางน้ าและการ
พาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
o เป้ า ประสงค์ ระบบการขนส่ ง ทางน้ า ที่ป ลอดภัย สู่ ม าตรฐานสากล รวมทัง้
สนับสนุนการพาณิชยนาวี
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการผลิต บุคลากรด้านการพาณิชยนาวีใ ห้มคี ุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
o เป้ าประสงค์ บุ ค ลากรด้ า นพาณิ ช ยนาวี ม ี คุ ณ ภาพ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้างพืน้ ฐานการขนส่งทางน้ าและร่อง
น้าตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปั ญหาอุทกภัย
o เป้ าประสงค์ ประชาชนได้ประโยชน์ จากการพัฒนาและบารุงรักษาโครงสร้าง
พืน้ ฐานการขนส่งทางน้ าและร่องน้ าตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปั ญหาอุทกภัย
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (Good
Governance)
o เป้ าประสงค์ เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
โครงสร้างองค์กร
ส่วนราชการของกรมเจ้าท่า มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-7
1) สานักงานเลขานุการกรม
2) กองกากับการพาณิชยนาวี
3) กองคลัง
4) กองมาตรฐานคนประจาเรือ
5) กองวิศวกรรม
6) กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี
7) กองสารวจและแผนที่
8) ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
9) สานักกฎหมาย
10) สานักความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทางน้า
11) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 1
12) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 2
13) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 3
14) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 4
15) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 5
16) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 6
17) สานักงานเจ้าท่าภูมภิ าคที่ 7
18) สานักนาร่อง
19) สานักแผนงาน
20) สานักพัฒนาและบารุงรักษาทางน้ า
21) สานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
22) สานักมาตรฐานเรือ
23) กลุ่มตรวจสอบภายใน
24) กลุ่มพัฒนาระบบบริหารสานักเครือ่ งกลและสื่อสาร
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ภาพที่ 2-7 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมเจ้าท่ า

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ระบบ ICT) ของกรมเจ้าท่า คือ กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่ สังกัดอยูใ่ นสานักแผนงาน
โดยภารกิจหลักของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงาน (1) จัดทา
แผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางน้ า (2) นา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลข้อมูลทุกประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งทางน้ า
บริหารจัดการ และนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาประยุกต์กับการปฏิบตั ิงานและให้บ ริก าร
ประชาชนของกรม (3) การพัฒนาระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ ป ระชาชน และส่ ว นราชการที่เ กี่ย วข้อ ง (4) การพัฒ นาระบบฐานข้อ มูล ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน เช่น ระบบเชื่อมต่อกับ NSW ระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service) รวมทัง้ ประมวลผลและวิเ คราะห์ข้อ มูล เพื่อ ประกอบการตัด สินใจของผู้บ ริห ารให้
คาปรึกษา ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (5) ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ส่ ว นอัต ราก าลังพลของกลุ่ มเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 1 พฤศจิกายน 2559)
ประกอบด้วยข้าราชการ 6 ตาแหน่ง และพนักงานราชการ 5 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 11 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสาคัญในปั จจุบนั 7 แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) ระบบงานบริ การบุคคลภายนอก ได้แก่
 ระบบทะเบียนเรือ – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื สานักมาตรฐานทะเบียนเรือ
โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้น จัดทา
ข้อมูลทัวไปของแต่
่
ละลาเรือ เมื่อขอจดทะเบียนเรือครัง้ แรก รวมทัง้ เก็บประวัตกิ าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในใบทะเบียนเรือไทย ใบอนุ ญาตใช้เรือ สามารถ
บันทึก แก้ไข ค้นหา ตรวจสอบ และจัดพิมพ์ขอ้ มูลใบทะเบียนเรือไทย จัดพิมพ์ขอ้ มูล
ใบอนุ ญาตใช้เรือ และใบแทนใบอนุ ญาตใช้เรือ สามารถคานวณค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับในแต่ละขัน้ ตอนได้โดยอัตโนมัติ
 ระบบคนประจาเรือ – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื กองมาตรฐานคนประจาเรือ
โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้น จัดทา
ประวัตขิ องคนประจาเรือแต่ละคน รวมทัง้ เก็บประวัตกิ ารเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
บางส่ ว นที่ ม ีผ ลทางกฎหมาย สามารถท าการต่ อ อายุ ห นั ง สื อ คนประจ าเรือ
(Passbook หรือ Seaman Book) การออกใบแทนหนังสือ คนประจ าเรือ และการ
แก้ไขหนังสือคนประจาเรือ สามารถจัดทาข้อมูลหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจา
เรือ รวมถึง การจัด เก็บ ข้อ มูล ประสบการณ์ การท างานบนเรือ เดิน ทะเล ( Sea
Service) ของคนประจาเรือแต่ละคน
 ระบบตรวจการขนส่งทางน้ า – ระบบทีม่ หี น่วยงานหลักทีใ่ ช้คอื สานักความปลอดภัย
และสิ่ง แวดล้อ มทางน้ า โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบัน ทึก
แก้ไข เรียกดู สืบค้น หรือ แสดงผล จัดทาเอกสารการปล่อยเรือเข้า -ออก บริเวณท่า
เทียบเรือ แต่ ล ะแห่ ง พร้อ มจัดทาเอกสาร Port Clearance สาหรับการอนุ ญ าตให้
ปล่ อ ยเรือ ออกจากท่ า เรือ ได้ จัด ท าแผน/ผลปฏิ บ ัติง านประจ าเดือ น ตรวจตรา
ปราบปรามผู้ละเมิดกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางน้ า การขนถ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง
และวัตถุอนั ตรายในเขตท่า การตรวจการเดินเรือ การตรวจวัดเสียงเรือ/ควัน การ
7

รวบรวมข้อมูลจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกรมเจ้าท่า (พ.ศ. 2557 - 2561)
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ระวังชีแ้ นวเขตทีด่ นิ การประสบอุบตั เิ หตุของเรือ การออกใบรับรองบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้
ในการขนส่งสินค้าอันตราย
 ระบบนาร่อง – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื สานักนาร่อง โดยระบบเป็ น Web
Based Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้น หรือ แสดงผล สามารถ
รับคาร้องจากบริษทั ตัวแทนเรือ (Agent) ในการจองการใช้บริการ นาร่อง จัดทาการ
มอบหมายงานนาร่องแก่เจ้าพนักงานนาร่อง จัดเก็บข้อมูลการนาร่องเข้า-ออกในเขต
ท่า ข้อมูลการค้าประกันและจัดเก็บรายได้ สามารถคานวณค่าจ้างนาร่อง สามารถ
จัดทาหรือตรวจสอบทะเบียนคุมของหนังสือค้าประกัน ใบแจ้งหนี้ วงเงินทีจ่ ดั เก็บได้
วงเงินค้างชาระในแต่ละเดือน / ปี จาแนกตามเรือแต่ละลาหรือบริษัทตัวแทนเรือ
จัด เก็บ ข้อ มูล การน าร่ อ งของนิ ติบุ ค คลน าร่ อ งเอกชน ตลอดจนข้อ มูล การออก
ใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานนาร่องเอกชน
 ระบบสิง่ ล่วงล้าลาน้ า – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื สานักความปลอดภัยและ
สิ่ง แวดล้อ มทางน้ า โดยระบบเป็ น Web Based Application ส าหรับ การขอและ
อนุ มตั ใิ บอนุ ญาตและกระทาสิง่ ล่วงล้าลาน้ า สามารถต่อใบอนุ ญาตให้ใช้ท่าเทียบเรือ
สามารถคานวณค่าธรรมเนียมและค่าปรับ สามารถเชื่อมโยงกับระบบ GIS เพื่อระบุ
ตาแหน่ง/พิกดั และรายละเอียดตาบล
 ระบบคุณภาพสิง่ แวดล้อม – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื สานักความปลอดภัย
และสิ่ง แวดล้อ มทางน้ า โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบัน ทึก
แก้ไข เรียกดู สืบค้น หรือแสดงผล สามารถจัดทาข้อมูลทัวไปของแต่
่
ละท่าเรือและสิง่
ล่วงล้าลาน้า เก็บข้อมูลการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ สามารถจัดทารายละเอียด
ของข้อมูลท่าเทียบเรือต่างๆ ได้ทงั ้ ในรูปแบบ Text file และรูปภาพ สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อมของแต่ละท่าเทียบเรือและสิง่ ล่วงล้า
ลาน้ า คุณภาพน้ าในแหล่งน้ า และข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมอื่นๆ สามารถเปรียบเทียบ
ค่ า ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มกับ ค่ า มาตรฐานคุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ ม
สามารถตรวจสอบท่าเทียบเรือทีไ่ ม่ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขด้านสิง่ แวดล้อม รายงานผล
การติดตามตรวจสอบ
2) ระบบงานบริ หารภายในองค์กร (ด้านทัวไป)
่
ได้แก่
 ระบบตรวจเรือ – ระบบทีม่ หี น่วยงานหลักทีใ่ ช้คอื สานักมาตรฐานเรือ โดยระบบเป็ น
Web Based Application ในการทางานร่วมกับระบบฐานข้อมูล สามารถทัง้ บันทึก
แก้ไข เรียกดู สืบค้น หรือ แสดงผล สามารถจัดเก็บข้อมูลการตรวจอนุ มตั แิ บบต่างๆ
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สามารถจัดเก็บข้อมูลทัวไปของการตรวจเรื
่
อแต่ละลา บันทึก แก้ไข ค้นหา ตรวจสอบ
และดูประวัตกิ ารเปลีย่ นแปลงของข้อมูล จัดพิมพ์ขอ้ มูลต่างๆ ตามทีป่ รากฏในใบแจ้ง
ให้แก้ไขเรือและสมุดบันทึกรายการตรวจเรือ จัดพิมพ์ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
คานวณโครงสร้างเรือ การทรงตัวของเรือ ความแข็งแรงของเรือตามข้อกาหนดของ
อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศของ Class หรือของบริษทั ผูผ้ ลิตซอฟท์แวร์ทส่ี อดคล้องได้
ระบบใบเสร็จรับเงิน – ระบบที่มหี น่ วยงานหลักที่ใช้คอื กองคลังและทุกหน่ วยงาน
โดยเป็ นระบบเก็บข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ
ระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ – ระบบทีท่ ุกหน่วยงานใช้งาน โดยเป็ นระบบที่
สามารถจัดการระบบสารสนเทศในการบริห ารงานราชการ วิเ คราะห์ข้อ มู ล เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจที่มคี วามยืดหยุ่น และปรับเปลี่ยนรูปแบบของการวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป นาเสนอข้อมูลที่เป็ นบทสรุปสาหรับ
ผูบ้ ริหารทีอ่ ยู่ในรูปกราฟ ตาราง และภาพเคลื่อนไหว Web Site ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อ
การบริห ารงานราชการ มีค ลัง ข้อ มู ล รวมของศู น ย์ป ฏิบ ัติก ารกรมเจ้า ท่ า และ
ฐานความรูเ้ พื่อการบริหารราชการ มีระบบสังการ
่
และติดตามผลการดาเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบตั ิก ารกรมฯ มีระบบแจ้งเตือนสถานการณ์ ท่สี าคัญแบบอัตโนมัติ จัดทา
แบบจาลองข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใน
ระดับตารางข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ – ระบบที่ทุกหน่ วยงานใช้งาน โดยระบบเป็ น Web
Based Application สามารถบันทึก หนังสือ เข้า-ออก และลงทะเบียนหนังสือ ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ ์การพัฒนาระบบการขนส่ ง ทางน้ า – ระบบที่สานัก
แผนงาน สานักพัฒนาและบารุงรักษาทางน้ า และสานักวิศวกรรมใช้งานเป็ นหลัก
โดยเป็ นระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลการขนส่งผูโ้ ดยสาร
ทางน้า ฐานข้อมูลความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ และฐานข้อมูลการเกิดอุบตั เิ หตุ เป็ น
ต้น เพื่อใช้ในการประเมินความสัมฤทธิ ์ และการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าตาม
เป้ าหมายการให้บริการของหน่วยงาน
ระบบรับแจ้งซ่อมบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย – เป็ นระบบที่
ส านัก แผนงานใช้งาน เป็ นระบบที่เ ก็บข้อ มูล การบารุงรักษา และแจ้งซ่อ มระบบ
สารสนเทศและเครือข่าย เพื่อใช้ในการติดตามงานด้านการซ่อ มบารุ งของ สานัก
แผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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3) ระบบงานบริ หารภายในองค์กร (ด้านข้อมูล) ได้แก่
 ระบบบริการข้อมูลข่าวสารและระบบ Internet/Intranet – ระบบที่ทุกหน่ วยงานใช้
งาน โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้น
หรือ แสดงผลจากเว็บไซต์ จัดทาข้อ มูล ที่ต้อ งการเผยแพร่แก่ ส าธารณะ สามารถ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ เว็บบอร์ด อีเมล์ ทรัพยากรร่วม ปฏิทนิ การค้นหาข้อมูลของกรม
เจ้าท่าทีเ่ ผยแพร่ขอ้ มูลให้สาธารณะ ผ่านระบบเครือข่าย Internet ของกรม
 ระบบอนุ สญ
ั ญาระหว่างประเทศ – ระบบที่สานักมาตรฐานเรือใช้งานเป็ นหลัก โดย
เป็ น ซอฟต์แ วร์ข ององค์การทางทะเลระหว่ า งประเทศ (IMO) จัด เก็บ ข้อ ก าหนด
กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องเรือ ซึ่งเป็ นไปตามข้อตกลงของอนุ สญ
ั ญา
ระหว่างประเทศ ทีส่ ามารถสืบค้นและสอบถามข้อมูลในแง่มุมต่างๆ
 ระบบห้องสมุด – ระบบที่สานักงานเลขานุ การกรมฯ ใช้งาน โดยเป็ น Web Based
Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้น ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ
ของหนังสือ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีม่ ใี ห้บริการในห้องสมุด
4) ระบบงานบริ หารภายในองค์กร (ด้านการพัฒนาบุคลากร) ได้แก่
 ระบบประกาศนียบัตร – ระบบทีม่ หี น่วยงานหลักทีใ่ ช้คอื กองมาตรฐานคนประจาเรือ
โดยระบบเป็ น Web Based Application สามารถบันทึก แก้ไข เรียกดู สืบค้นจัดเก็บ
ข้อมูล ตรวจสอบ เงื่อนไขเบื้องต้นของประกาศนียบัตรแต่ละชัน้ และแต่ละประเภท
เช่ น การศึก ษา หลัก สู ต รที่ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรม ข้อ ก าหนดในการเลื่อ นชัน้
ประกาศนี ย บัต ร สามารถบัน ทึก แก้ ไ ข ค้น หา ตรวจสอบข้อ มูล และจัด พิม พ์
ประกาศนียบัตรของผู้ทาการในเรือ ประวัติการได้รบั ประกาศนียบัตรของผู้ได้รบั
ประกาศนียบัตรผูท้ าการในเรือ ตัง้ แต่เริม่ สมัครครัง้ แรก ต่ออายุ เลื่อนชัน้
 ระบบ DPIS – ระบบสานักงานเลขานุ การกรม และทุกหน่ วยงานใช้งาน โดยเป็ น
ซอฟต์แ วร์ท่พี ฒ
ั นาโดยสานักงาน ก.พ. จัดเก็บข้อ มูล ต่ างๆ ของข้าราชการ เช่น
ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน การศึกษา ฯลฯ) เงินเดือน เครือ่ งราช
ฯ เป็ นต้น สามารถจัดเก็บค้นหา เปลีย่ นแปลง ข้อมูลต่างๆ และจัดทารายงานได้
 ระบบ e-learning – ระบบที่สานักงานเลขานุ การกรมฯ ใช้งาน โดยเป็ นระบบงาน
เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการความรูใ้ ช้ในการสร้างหลักสูตรการเรียนต่างๆ
ให้บุคลากรได้เข้าไปเรียนรู้ สามารถใช้ในการฝึ กอบรมต่างๆ และสามารถบันทึก
บทเรียนได้หลากหลาย เช่น บทเรียนภาษาอังกฤษ บทเรียนด้าน IT หรือบทเรียน
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อื่นๆ ที่กาหนด เพื่อเป็ นการพัฒนาสมรรถนะด้านต่างๆ เป็ นต้น สามารถกาหนด
กลุ่ม แบ่งหลักสูตร สร้างหลักสูตรได้ไม่จากัด ซึง่ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการ
อบรม และสามารถประเมินผลการฝึกอบรมได้เป็ นอย่างรูปธรรม
 ระบบบริการสถานศึกษา – ระบบที่ศูนย์ฝึ กพาณิชยนาวีใช้งาน โดยสามารถจัดท า
ประวัติบุคลากร (นักเรียน อาจารย์) การลงทะเบียน การจัดทาแผนการสอน จัดทา
ตารางสอนและตารางสอบ บันทึกและประมวลผลการสอบ การรับสมัครนักศึกษาใหม่
5) ระบบงานบริ หารภายในองค์กร (ด้านอื่นๆ) ได้แก่
 ระบบ GFMIS – ระบบที่กองหลังใช้งาน โดยมีระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบ
บริหาร/ติดตามการใช้งบประมาณ ระบบบัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง ระบบ
บัญชีบริหาร/บัญชีต้นทุน ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีทรัพย์สนิ ถาวร ระบบบริหาร
เงินสด และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
วิ สยั ทัศน์
ท่าอากาศยานภูมภิ าคของประเทศ รองรับการเดินทางด้วยมาตรฐานสากล
พันธกิ จ
 ส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายกิจการท่าอากาศยาน
 พัฒ นายกระดับ ท่ า อากาศยานในความรับ ผิด ชอบให้ ม ีค วามปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ
 ดาเนินงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบภายใต้หลักความคุม้ ค่า
ค่านิ ยม
 มุง่ สู่ความเป็ นเลิศ (Intelligence)
 การพัฒนาขีดความสามารถท่าอากาศยาน บุคลากร ระบบ และการบริหารจัดการ
องค์กร (Development)
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 ปฏิบตั กิ ารได้มาตรฐานสากล (Operation)
 ความรับผิดชอบในงาน (Accountability)
อานาจหน้ าที่
 ด าเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ว ยการเดิน อากาศ กฎหมายว่ า ด้ว ยความผิด บาง
ประการต่อการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานการบินพลเรือนของประเทศ
 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบิน และ
การบินพลเรือน
 ดาเนินการจัดระเบียบการบินพลเรือน
 กาหนดมาตรฐาน กากับ ดูแลและตรวจสอบการดาเนินการด้านการบินพลเรือน
 จัดให้มแี ละดาเนินกิจการท่าอากาศยานในสังกัดกรม
 ร่วมมือและประสานงานกับองค์การหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านการบิน พลเรือนและในส่วนทีเ่ กี่ยวกับอนุ สญ
ั ญาและความตกลง
ระหว่างประเทศ
 ปฏิบตั ิก ารอื่นใดตามที่ก ฎหมายก าหนดให้เ ป็ นอ านาจหน้ าที่ของกรมหรือ ตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ กรมท่าอากาศยานได้กาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็ นดังต่อไปนี้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ตลาดได้อย่างเพียงพอ
o กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผูม้ าใช้บริการในอนาคต
20 ปี
o กลยุทธ์หลักที่ 2 ปรับปรุงและบารุงรักษาสิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัย
และรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษามาตรฐาน
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับท่าอากาศยาน
ให้มปี ระสิทธิภาพเป็ นทีย่ อมรับในระดับสากล
o กลยุทธ์หลักที่ 3 จัดหาและพัฒนาสิง่ อานวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
รักษาความปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐานสากล
o กลยุทธ์หลักที่ 4 จัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภ ัณฑ์ และระบบงานของ
ท่าอากาศยานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
o กลยุทธ์หลักที่ 5 ให้เอกชนร่วมดาเนินงานและสามารถตอบสนองการให้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นสากลและสร้างความยังยื
่ น
o กลยุทธ์หลักที่ 6 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
o กลยุทธ์หลักที่ 7 เพิม่ สมรรถนะของบุคลากรในท่าอากาศยาน
โครงสร้างองค์กร
ส่วนราชการของกรมท่าอากาศยาน 8 มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดัง
ภาพที่ 2-8
1) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน
3) กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร
4) สานักงานเลขานุการกรม
5) กองคลัง
6) กองแผนงาน
7) กองกฎหมาย
8) กองการเจ้าหน้าที่
9) กองส่งเสริมการท่าอากาศยาน
10) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
11) กองก่อสร้างและบารุงรักษา
12) กองเครือ่ งช่วงการเดินอากาศและเครือ่ งกล
13) กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน
8 รวบรวมข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมท่าอากาศยาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2-50

14) ท่าอากาศยาน (28 แห่ง)9
ภาพที่ 2-8 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมท่าอากาศยาน

ทัง้ นี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหน่ วยงานหลักของ ทย. ทีร่ บั ผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร โดยศูนย์
ดังกล่าว ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ (2) กลุ่มนโยบายและ
แผนสารสนเทศ (3) กลุ่มปฏิบตั กิ ารสารสนเทศ และ (4) กลุ่มบารุงรักษษคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

9

ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยาน
นครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศ
ยานบุรรี มั ย์ ท่าอากาศยานปั ตตานี ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่า
อากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานแม่สะเรียง ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศ
ยานลาปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานอุดรธานี
และท่าอากาศยานอุบลราชธานี
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โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงาน (1) จัดทา
แผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมท่าอากาศยาน รวมทัง้ ติดตามและ
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านตามแผน (2) ด าเนิ น การเกี่ย วกับ บริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมท่าอากาศยาน รวมทัง้ ให้คาปรึกษาแนะนาหรือฝึ กอบรมการใช้
คอมพิว เตอร์แ ละการใช้โ ปรแกรม (3) ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์แ ละ
เครือ ข่าย รวมทัง้ ให้ค าปรึก ษา แนะนาหรือ ฝึ กอบรมการบารุงรักษาอุ ปกรณ์ ค อมพิว เตอร์และ
เครือข่าย และ (4) ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่ ว นอัต ราก าลังพลของศูนย์เ ทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 17 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยข้าราชการ 8 ตาแหน่ง และลูกจ้างชัวคราว
่
5 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 13 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสาคัญในปั จจุบนั 10 ได้แก่
1) ระบบการเงิน
เป็ นระบบที่ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านทางด้านการรับและจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ รวมทัง้ ฐานข้อ มูล เงินเดือ นของข้า ราชการ ลูกจ้างประจา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชัวคราว
่
รายละเอียดประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดประกอบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ รายได้แผ่นดินและเงินนอกงบประมาณต่างๆ และการตรวจสอบของกรมการบินพลเรือน
2) ระบบงานพัสดุ
เป็ นระบบงานที่ดาเนิ นการในการจัดเก็บข้อมูล และจัดทารายงานข้อมูลที่จาเป็ นของ
รายการพัสดุของคลังพัสดุกลาง และคลังประจาท่าอากาศยาน
3) ระบบงานบุคลากร
เป็ นระบบสาหรับจัดเก็บข้อมูลสาหรับใช้ในงานอัตรากาลัง งานบรรจุแต่งตัง้
10

รวบรวมจาก (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2560-2564
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4) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์เ ป็ น ระบบการเชื่อ มโยงการปฏิบ ัติง านระหว่ า ง
หน่ ว ยงานสารบรรณกลาง หน้ า ห้อ งผู้บ ริห ารกอง และศู น ย์ก ารรับ -ส่ ง หนั ง สือ ราชการ การ
ลงทะเบียน การออกเลขลงทะเบียน การเสนอเรือ่ ง การสังการ
่ การค้นหา และขัน้ ตอนอื่น ๆ
5) ระบบงานสถิตขิ นส่งทางอากาศ
เป็ นระบบสาหรับรวบรวมข้อ มูลสถิติเ กี่ย วกับสายการบิน ผู้โดยสารสินค้า แล้วนามา
ประมวลผลและจัดทารายงาน
6) ระบบสนามบินอนุญาต
เป็ นระบบสาหรับบันทึกข้อมูล รายละเอียดสนามบินอนุญาต และทีข่ น้ึ -ลงชัวคราว
่
พร้อม
กับการออกรายงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
7) ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
สามารถค้นหาข่าวสารต่างๆ ด้านการบินและภายในกรมได้
8) ระบบตารางนัดหมายส่วนตัว
สามารถใช้บนั ทึกรายการนัดหมายส่วนตัวได้
9) ระบบกระดานสนทนา
สามารถใช้เป็ นเครือ่ งมือสื่อสารและใช้คน้ หาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
10) ระบบจองห้องประชุม
สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาการจองการใช้หอ้ งประชุมได้
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11) ระบบจองยานพาหนะ
สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาการจองการใช้ยานพาหนะได้
12) ระบบฟอร์มมาตรฐาน (e-forms)
สามารถค้นหาฟอร์มมาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรมได้
13) ระบบระเบียบปฏิบตั ิ
สามารถค้นหาประกาศ คาสังและระเบี
่
ยบต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรมได้
14) ระบบหมายเลขโทรศัทพ์
สามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ แฟกซ์ และ e-mail ของเจ้าหน้าทีไ่ ด้
15) ระบบงานการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
เป็ นระบบสาหรับจัดทาแบบสอบถามและการเปิ ดช่องทางให้เสนอข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ
และข้อร้องเรียนได้ รวมทัง้ นาข้อมูลทีไ่ ด้จดั เก็บและรวบรวมมาประเมินผลและจัดทาข้อมูลสรุ ปใน
รูปแบบต่างๆ ได้
16) ระบบงานบริหารความรูใ้ นองค์กร (Knowledge Management)
เป็ นระบบเพื่อ จัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปั นข้อ มูล องค์
ความรูแ้ ละการฝึกอบรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ได้
17) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็ นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของ สานักงาน ก.พ. โดยวัตถุประสงค์หลักคือการ
นาโปรแกรมการบริห ารวงเงินเลื่อนขัน้ เงินเดือนและการทา KPI รายบุคคล มาใช้โดยเชื่อมต่ อ
ข้อมูลเข้ากับระบบงานบุคลากร
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18) ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของท่าอากาศยานพร้อม
Mobile Application
ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของท่าอากาศ-ยาน เพื่อให้
สามารถน าไปติด ตัง้ พร้อ มใช้ ง านกับ ท่ า อากาศยานทัง้ หมดของกรม พร้อ มจัด ท า Mobile
Application ให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสามารถค้นหาข้อมูลเวลาเข้า -ออกจริง
ของท่าอากาศยานกรมการบินพลเรือนผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ ด้ทงั ้ จาก iOS และ Android
19) ระบบสารสนเทศรองรับศูนย์ปฏิบตั กิ ารสารสนเทศระดับกรม (DOC: Departmental
Operation Center) คลังข้อมูลเพื่อรองรับธุรกิจอัจฉริยะ (BI)
ระบบ DOC เป็ นระบบทีใ่ ห้ผบู้ ริหารของกรมได้รบั บริการอิเล็กทรอนิกส์ ในการนาเสนอ
ข้อมูลในการบริหาร วิเคราะห์ และตัดสินใจซึ่งเป็ นการนาข้อมูลในระบบฐานข้อมูลทัง้ หมดมาใช้
เป็ นประโยชน์ได้โดยตรง อีกทัง้ ยังเป็ นการรณรงค์การใช้งานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน
กรมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากข้อมูลในระบบต่าง ๆ จะถูกนามาวิเคราะห์ สรุปและเชื่อมโยงไปยัง
ผูบ้ ริหารของกรมโดยตรง
20) ระบบติดตามโครงการ
เป็ นระบบติดตามโครงการทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
21) ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของท่าอากาศยาน (FIS)
ระบบบริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของท่าอากาศยาน (FIS)
22) ระบบรายได้-รายจ่าย ท่าอากาศยาน
เป็ นระบบจัดเก็บข้อมูลรายได้ รายจ่ายของท่าอากาศยาน และส่งข้อมูลเข้าสู่ส่วนกลางใน
การบริหารจัดการได้
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23) ระบบติดตามชีว้ ดั
เป็ นระบบติดตามการดาเนินงานตัว ชี้ว ดั ตามค ารับรองการปฏิบตั ิราชการระดับ กรม
(KPI)
24) ระบบจดหมายภายในสังกัด Mailgothai
ระบบจดหมายภายในสังกัด Maingothai ของ สานักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
25) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับเว็บไซต์แบบบูรณาการส่วนกลาง
เป็ นระบบที่พฒ
ั นาด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ Content Management System
ซึง่ ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูล/เอกสาร ภายในเว็บไซต์ ได้ทงั ้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษรองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
26) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับเว็บไซต์แบบบูรณาการท่าอากาศยาน 28 แห่ง
เป็ นระบบที่พฒ
ั นาด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ Content Management System
ซึง่ ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูล/เอกสาร ภายในเว็บไซต์ ได้ทงั ้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษรองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ
27) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสาหรับเว็บไซต์อนิ ทราเน็ต
เป็ นระบบที่พฒ
ั นาด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ Content Management System
ซึง่ ง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลออกแบบการใช้งานในรูปแบบของ Private Social Network ของ
คนในองค์กร
28) ระบบงาน e-laws
เป็ นระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย (e-Laws) ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบิน
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29) ระบบงานข้อร้องเรียน
ระบบสาหรับการเปิ ดช่องทางให้เสนอข้อสงสัย ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนได้
30) ระบบการรับแจ้งเหตุ/รายงานต่างๆ
เป็ นระบบสาหรับการรับแจ้งเหตุ/รายงานต่าง 10 แบบฟอร์มด้านการบินในลักษณะเป็ น
fill form เพื่อให้ผดู้ แู ลสามารถรับเรือ่ งและแจ้งกลับผ่าน email ไปยังผูแ้ จ้งได้
31) ระบบการเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์
เป็ นระบบการนาเข้าและเผยแพร่แบบฟอร์มทีเ่ กีย่ วข้องกับการบิน
32) งานพัฒ นาระบบบริห ารจัด การเอกสารและฐานข้อ มู ล เอกสาร อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Document และ Virtual Library)
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและฐานข้อมูลทัง้ หมดของกรมท่าอากาศยานให้
อยูใ่ นรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับการบูรณาการ และจัดทาหน้าเว็บไซต์เผยแพร่หนังสือ
ห้องสมุดกรมการบินพลเรือน (e-Document และ Virtual Library)
33) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล DPIS Version 5.0 เชื่อมโยงข้อมูลการประเมินเลื่อน
ขัน้ เงินเดือน กับระบบบุคลากร
เป็ นระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ก.พ. โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือการ
นาโปรแกรมการบริห ารวงเงินเลื่อนขัน้ เงินเดือนและการทา KPI รายบุคคล มาใช้โดยเชื่อมต่ อ
ข้อมูลเข้ากับระบบงานบุคลากร
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2.3 รัฐวิ สาหกิ จสังกัดกระทรวง
การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
วิ สยั ทัศน์
มุ่ ง มัน่ พัฒ นาทางพิเ ศษ เพือ่ ให้บ ริก ารทีด่ ี มีค วามคุ้ม ค่ า สะดวก รวดเร้ว
ปลอดภัย อย่างยังยื
่ น
ทิ ศทางองค์กร
การเป็ นทางเลือกในการเดินทางที่มคี วามคุ้มค่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อ
สิง่ แวดล้อม
ภารกิ จ
 จัดให้ม ี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็ นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
 บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุม้ ค่าเพิม่
 บริหารจัดการสินทรัพ ย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนิน
ธุรกิจทางพิเศษและผลประโยชน์ต่อสังคม
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิม่ มูลค่าองค์กร
ค่านิ ยม
บริการทีด่ ี พัฒนาก้าวไกล ภาพลักษณ์ใสสะอาด
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อานาจหน้ าที่
กทพ. มีอานาจหน้าทีก่ ระทากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ในสาระสาคัญ ดังนี้
1) สร้างหรือจัดให้มที างพิเศษด้วยวิธใี ดๆ ตลอดจนบารุงและรักษาทางพิเศษ
2) ดาเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นทีเ่ กี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่
เป็ นประโยชน์แก่ กทพ.
ยุทธศาสตร์





ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ อย่างยังยื
่ น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุม้ ค่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความยังยื
่ นต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็ นองค์กรแห่งอนาคต

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ กทพ. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-9
1)
2)
3)
4)

กองบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
กองวางแผนปฏิบตั กิ าร
กองวิจยั และพัฒนาวิสซกรรมระบบทางพิเศษ
สานักผูว้ ่าการ
4.1) กองกลางและการประชุม
4.2) กองประชาสัมพันธ์
4.3) กองข้อมูลข่าวสาร
4.4) กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด
5) สานักตรวจสอบภายใน
5.1) กองตรวจสอบภายใน 1
5.2) กองตรวจสอบภายใน 2
6) ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
6.1) กองการเจ้าหน้าที่
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6.2) กองพัฒนาบุคคลและระบบงาน
6.3) กองพัสดุ
7) ฝ่ ายการเงินและบัญชี
7.1) กองการเงิน
7.2) กองบัญชี
7.3) กองงบประมาณ
7.4) กองตรวจสอบรายได้
7.5) กองกากับดูแลกิจการและพัฒนามูลค่าองค์กร
8) ฝ่ ายนโยบายและแผน
8.1) กองวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
8.2) กองประเมินผล
9) ฝ่ ายสารสนเทศ
9.1) กองระบบงานคอมพิวเตอร์
9.2) กองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
10) ฝ่ ายกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
10.1) กองจัดกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
10.2) กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1
10.3) กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2
11) ฝ่ ายก่อสร้างทางพิเศษ
11.1) กองวิศวกรรมทางด่วน 1
11.2) กองวิศวกรรมทางด่วน 2
11.3) กองก่อสร้างทัวไป
่
12) ฝ่ ายบารุงรักษา
12.1) กองบารุงรักษาทาง
12.2) กองบารุงรักษาอุปกรณ์
12.3) กองบารุงรักษาอาคารและความสะอาด
12.4) กองไฟฟ้ า เครือ่ งกล และยานพาหนะ
13) ฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทาง
13.1) กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 1
13.2) กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 2
13.3) กองจัดเก็บค่าผ่านทาง 3
13.4) กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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14) ฝ่ ายควบคุมการจราจร
14.1) กองจัดการจราจร
14.2) กองกูภ้ ยั และสื่อสาร
15) ฝ่ ายกฎหมาย
15.1) กองคดี
15.2) กองนิตกิ าร
ภาพที่ 2-9 โครงสร้างองค์กร การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ หน่ วยงานซึ่ง มีบทบาทหน้ าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและ/หรือการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กทพ. ได้แก่
 ฝ่ ายสารสนเทศ – มีหน้าที่พฒ
ั นา ออกแบบ และบารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่
จัดฝึกอบรมความรูท้ างด้านคอมพิวเตอร์ให้กบั บุคลากรขององค์กร โดยประกอบด้วย
หน่วยงานย่อย ได้แก่ กองระบบงานคอมพิวเตอร์ และกองปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
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 กองวิจ ัย และพัฒ นาวิศ วกรรมระบบทางพิเ ศษ – ด าเนิ น การเกี่ย วกับ งานและ
การศึกษา ค้นคว้าวิจยั และพัฒนา การตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของระบบ
ทางพิเศษ ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานระบบการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ ระบบการ
ขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ฯลฯ
 กองบารุงรักษาอุปกรณ์ (ภายใต้ฝ่ายบารุงรักษา) – ดาเนินการวางแผน ตรวจสอบ
และซ่อมบารุงอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในระบบทางพิเศษทัง้ หมด
 แผนกพัฒนาระบบบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ภายใต้กองบริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ ายจัดเก็บค่าผ่านทาง) – รับผิดชอบในการบริหารและพัฒนางาน
ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตแิ ละการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่วนอัตรากาลังพลเฉพาะฝ่ ายสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วย
พนักงาน 50 ตาแหน่ ง และลูกจ้าง 2 อัตรา รวมทัง้ สิ้น 52 คน อัตรากาลังพลเฉพาะกองวิจยั และ
พัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยพนักงาน 25
ตาแหน่ ง และลูกจ้าง 2 อัตรา รวมทัง้ สิ้น 27 คน อัตรากาลังพลเฉพาะกองบารุงรักษาอุ ปกรณ์
(ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยพนักงาน 205 ตาแหน่ ง และลูกจ้าง 19 อัตรา รวม
ทัง้ สิ้น 224 คน และอัตรากาลังพลเฉพาะกองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล ณ 16
พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยพนักงาน 44 และลูกจ้าง 7 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 51 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ กทพ. ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ นระบบสาหรับ
ใช้ภายในหน่วยงาน และระบบสาหรับบริการประชาชน
1) ระบบสาหรับใช้ภายในหน่ วยงาน ประกอบด้วย
 ระบบสารสนเทศด้านการเงินและรายได้
o ระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ และพัสดุ (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP) – ระบบ
ที่ใช้สาหรับงานบัญ ชี งานบริหารการเงิน งานบริหารเงินกู้ งานงบประมาณ
และงานพัสดุ
o ระบบงานเงินเดือน/สวัสดิการ – ระบบที่ใช้สาหรับงานสวัสดิการพนักงานและ
ลูกจ้าง งานเงินค้าประกันตัวพนักงานและลูกจ้าง งานภาษี งานเรียกเก็บเงินจาก
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บริษั ท ร่ ว มทุ น งานค านวณค่ า ล่ ว งเวลาและค านวณเงิน เพิ่ ม พิ เ ศษของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นกะ และงานเงินเดือนพนักงาน / ลูกจ้าง
o ระบบงานตรวจสอบรายได้ – ระบบทีใ่ ช้ตรวจสอบความถูกต้องในการเก็บเงินค่า
ผ่านทาง การปฏิบตั งิ านของพนักงานเก็บค่าผ่านทาง ตรวจสอบการขายคูปอง
และตรวจสอบการขาย/เติมเงินและการใช้บตั ร Easy Pass
o ระบบงานแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง – ระบบที่ใช้จดั เก็บข้อมูลปริมาณจราจร เพื่อ
นามาคานวณหาจานวนเงินส่วนแบ่งให้กบั บริษทั ร่วมทุน และเชื่อมโยงส่วนแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทาง ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีรายได้นิติบุคคล เข้าสู่ระบบบัญ ชี
การเงิน งบประมาณ และพัสดุ (ใช้ซอฟต์แวร์ SAP)
o ระบบงานเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางจากรถพลการ – ระบบงานที่ใช้สาหรับการ
เรียกเก็บเงินค่าผ่านทางจากผูใ้ ช้ทางทีไ่ ม่ชาระค่าผ่านทางหรือชาระไม่ครบ โดย
แบ่งเป็ นรถพลการทัวไป
่ รถพลการตารวจ และรถพลการทหาร
 ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
o ระบบงานบริหารบุคคล – ระบบงานที่ใช้สาหรับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ งาน
กูย้ มื งานค่ารักษาพยาบาล งานกองทุนสารองเลีย้ งชีพ งานลาศึกษาต่อ และงาน
ฝึกอบรม
o ระบบงานประเมิน ความสามารถ (Competency) – ระบบที่ใช้จ ัดเก็บข้อ มูล
ความสามารถของพนักงานประจ าปี และน าผลการประเมินความสามารถมาใช้
วิเคราะห์ใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม และค้นหาผูส้ บื ทอดตาแหน่ งงานต่างๆ ได้
o ระบบงานประเมินผลการการปฏิบตั งิ านของพนักงานและลูกจ้าง – ระบบที่ให้
บริหารใช้ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านสาหรับการเลื่อนขัน้ เงินเดือนประจาปี
ผ่านทางอินทราเน็ต โดยสามารถคานวณเงินของพนักงานแต่ละคนและวงเงิน
รวมทีใ่ ช้ในการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
 ระบบสารสนเทศด้านกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
o ระบบงานจัดกรรมสิทธิ ์ที่ดนิ – ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านกรรมสิทธิ ์
ทีด่ นิ และการเวนคืนทีด่ นิ เพื่อก่อสร้างทางพิเศษโครงการต่างๆ ได้แก่ งานสารวจ
และรังวัด งานประเมินราคา งานสอบสวนสิทธิ ์ งานกรรมสิทธิ ์ และงานอุทธรณ์
และร้องทุกข์
o ระบบงานบริหารเขตทาง (งานรักษาเขตทาง) – ระบบทีช่ ่วยงานบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ จากที่ดนิ ในเขตทางพิเศษ และดูแลรักษาเขตทางเพื่อป้ องกัน
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การบุกรุก ได้แก่ งานวางแผนการใช้พ้นื ที่ (โครงการ) งานจัดการการใช้พ้นื ที่
(รายย่อย) งานจัดเก็บรายได้ และงานรักษาเขตทาง
 ระบบสารสนเทศด้านปฏิบตั กิ าร
o ระบบงานบารุงรัก ษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP) – ระบบบริหารจัดการข้อ มูล
เกี่ยวกับการบารุงรักษา ทางพิเศษ/อุปกรณ์ของระบบเก็บค่าผ่านทาง/อาคาร/
ยานพาหนะ/ไฟฟ้ า ได้แ ก่ ข้อ มูล แผนงาน ประวัติ การติด ตาม/ตรวจสอบ/
รายงานผลการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานบารุงรักษามีประสิทธิภาพ
o ระบบงานเหตุ ก ารณ์ บนทางพิเ ศษ – ระบบที่ใ ช้ใ นการจัดเก็บรวบรวมข้อ มูล
เหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นบนทางพิเศษ (การรับแจ้งเหตุการณ์บนทางพิเศษ) ได้แก่
การเกิดอุบตั เิ หตุ รถขัดข้อง รถไม่ชาระค่าผ่านทาง/ชาระค่าผ่านทางไม่ครบ และ
เหตุการณ์อ่นื
 ระบบสารสนเทศด้านสานักงาน
o ระบบงานสารบรรณ – ระบบทีใ่ ช้สาหรับงานทะเบียนสารบรรณ ได้แก่ การรับ –
ส่งหนังสือการบันทึก / แก้ไขคาสังการ
่
การติดตามเรื่อง และการเวียนหนังสือ
ทาง Intranet
o ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร – ระบบที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสาร/รูปภาพ ให้
เป็ นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ ไฟล์ต่างๆ เพื่อให้คน้ หา / เรียกดูเอกสารของ
หน่ วยงาน และสามารถแชร์เอกสารให้หน่ วยงานอื่นใช้งานร่วมกันได้ รวมทัง้ มี
การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอินทราเน็ตของ กทพ. เพื่อให้ใช้ขอ้ มูลในทีเ่ ดียวกัน
o ระบบงานนัดหมาย – ระบบที่เก็บข้อมูลตารางนัดหมายของผู้บริหาร และให้
พนักงาน / ลูกจ้างสามารถค้นหาตารางนัดหมายผ่านทางระบบอินทราเน็ตได้
o ระบบงานจองห้อ งประชุม – ระบบงานสาหรับใช้ในการจองห้องประชุม การ
อนุมตั /ิ ไม่อนุมตั /ิ รออนุมตั กิ ารจองห้องประชุม และการค้นหาการจองห้องประชุม
o ระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน – ระบบที่ใช้สาหรับการ
จัดทาแผนการควบคุมความเสีย่ งและควบคุมภายใน การรายงานผลการควบคุม
ความเสี่ยง (รายเดือน) และการควบคุมภายในรายไตรมาส การอนุ มตั ผิ ลโดย
ผู้อานวยการกองและผู้อานวยการฝ่ าย การสอบทานโดยผู้ดูแลความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และรายงานผลสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
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o ระบบงานรับ เรื่อ งร้อ งเรีย น – ระบบที่ใ ช้ส าหรับ จัด เก็บ ฐานข้อ มูล รับ เรื่อ ง
ร้องเรียนของ กทพ. และสามารถติดตามความคืบหน้ าของการดาเนินงานได้
รวมทัง้ จัดทารายงานสถิตขิ องการรับเรือ่ งร้องเรียน
o ระบบงานข้อ มูล ข่าวสารลับ – ระบบสาหรับให้น ายทะเบีย น และผู้ช่ว ยนาย
ทะเบียน ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานเกี่ย วกับหนังสือ ที่มรี ะดับชัน้ ความลับเพื่อ ให้
เป็ นไปตามพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้ การสร้าง
หนังสือ ออกเลขทีห่ นังสือ ส่งหนังสือ รับหนังสือ ค้นหาหนังสือ แก้ไขรายละเอียด
หนังสือ ปรับชัน้ ความลับ ยกเลิกชัน้ ความลับ ดาเนินการควบคุมหนังสือ ออก
รายงาน และส่งหนังสือให้แผนกหรือบุคคล
o ระบบงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารสารสนเทศของ กทพ. – เป็ นศูนย์กลางการรวบรวม
และนาเสนอข้อมูลต่างๆ ทัง้ ในระดับรายละเอียดข้อมูลเชิงลึก (drill down) ที่ม ี
ลัก ษณะเป็ น Dynamic ตามมิติข้อ มูล เช่ น ช่ ว งเวลา / พื้น ที่ เป็ น ต้น ข้อ มูล
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร/รูปแบบกราฟ ข้อมูลเชิงสถิติและรูปภาพ และข้อมูล
ตัวชีว้ ดั และแจ้งเตือน (Manual Warnings)
o ระบบใบคาร้องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) – ระบบที่ใช้สาหรับรับคาร้อ งและ
ดาเนินการต่อจากด่านเก็บค่ าผ่านทาง ที่ผู้ใช้บริการ มายื่นคาร้องต่างๆ และ
ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
o ระบบออกจดหมายบัต รอัต โนมัติ (Easy Pass) – ระบบที่ใ ช้สาหรับการออก
จดหมายให้ผู้ใช้บริการบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) กรณีต่างๆ เช่น แจ้งเตือน
แบตเตอรีห่ มดอายุ
2) ระบบสาหรับบริ การประชาชน ประกอบด้วย
 เว็บไซต์ www.thaieasypass.com – เว็บไซต์สาหรับผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบ
รายงานการใช้ ท างพิเ ศษ ขอใบก ากับ ภาษี ล่ ว งหน้ า และเป็ นช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
 เว็บไซต์ www.exat.co.th – เว็บไซต์สาหรับเผยแพร่ข้อ มูล ต่ างๆ ที่ เ กี่ยวข้อ งกับ
กทพ.
 ระบบรับแจ้งรถยนต์บรรทุกวัต ถุ อ ันตรายผ่ า นทาง Internet – ระบบที่ใ ช้ส าหรับ
ให้บริการยื่นขอสติก๊ เกอร์ผ่านทาง Internet ช่วยในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งวัตถุอนั ตราย ยื่นคาขอ/ตรวจสอบสถานะได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ กทพ.
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 ระบบงานภูมสิ ารสนเทศทางพิเศษ (งานบริการเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ) – ระบบ
สาหรับให้บริการยืน่ ขอเช่า/ใช้พน้ื ทีใ่ นเขตทางพิเศษผ่านทาง Internet ช่วยในการยื่น
ขอเช่า/ใช้ ติดตามสถานะของการขอเช่า/ใช้ และแจ้งเตือนการต่อสัญญา
 ระบบงานรับสมัครงานผ่านทาง Internet – ระบบที่ใช้สาหรับอานวยความสะดวก
ให้กบั ประชาชนในการรับสมัครงานผ่านทาง Internet
 ระบบ SIMAP – ระบบทีใ่ ช้สาหรับแสดงแผนทีท่ างพิเศษทุกสายทาง แนะนาเส้นทาง
บนทางพิเศษ คานวณเส้นทาง และแสดงสถานะของการจราจรบนทางพิเศษ
 ระบบ EXAT ITS – ระบบที่ใช้สาหรับการรายงานสภาพจราจรโดยแสดงผลผ่ าน
ระบบโทรศัพท์มอื ถือ
 ป้ ายจราจรอัจฉริยะ (SMART VMS) – ระบบที่ใ ช้สาหรับแสดงผลบนป้ ายจราจร
อัจฉริยะ
 ระบบจุดจาหน่ าย (Point of Sale) สาหรับด่านเก็บค่าผ่านทาง – ระบบที่ใช้สาหรับ
การสมัครบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เติมเงิน เปลีย่ นบัตร ยกเลิกการใช้งานบัตร
 ระบบใบคาร้องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) – ระบบที่ใช้สาหรับการยื่นคาร้องต่างๆ
เช่น เปลี่ยนข้อมูลชื่อ ที่อยู่ โอนกรรมสิทธิ ์บัตร ขอใบกากับภาษี ยกเลิกการใช้งาน
บัตร เป็ นต้น
 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด – ระบบทีใ่ ช้สาหรับการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
โดยชาระเงินด้วยเงินสดหรือคูปอง
 ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass) – ระบบที่ใช้สาหรับการเก็บค่า
ผ่านทางพิเศษโดยการชาระเงินด้วยบัตร Easy Pass
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
วิ สยั ทัศน์
ผูน้ าการให้บริการรถโดยสารประจาทาง
พันธกิ จ
บริการรถโดยสารประจาทางทีม่ คี ุณภาพแบบมืออาชีพ โดยใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยและ
ใส่ใจกับสิง่ แวดล้อม
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ค่านิ ยม
 รักองค์กร – พนักงานทางานอย่างทุ่มเท รับผิดชอบ ร่วมแก้ไขปั ญหา มีความรูส้ กึ
ถึงความเป็ นเจ้าของรักษาภาพลักษณ์และภูมใิ จในความสาเร็จของ องค์กร
 พัฒนาร่วมกัน – จิตสานึกของความร่วมมือ ร่วมใจเป็ นหนึ่งเดียวของพนักงานทุก
คน เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จทีย่ งยื
ั่ น
 คุณธรรมนาหน้ า – การปฏิบตั ติ นต่อองค์กร และผู้เกี่ยวข้องดัวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีศลี ธรรมทัง้ ต่อหน้าและลับหลัง เป็ นคนดี ไม่เห็นแก่ ประโยชน์ของ
ตนและพวกพ้อง
 สร้ างสรรค์บริ การเพื่ อ สัง คม – การพัฒ นารูป แบบการบริก ารที่ท ัน สมัย และมี
คุณภาพ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม ประชาชนผูใ้ ช้บริการได้รบั ประโยชน์และ
ความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
อานาจหน้ าที่
 ให้บริการเกี่ยวกับการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องใช้และ
เครือ่ งบริการต่างๆ เช่น อู่ โรงซ่อม ท่า คลังสินค้า สถานทีพ่ กั
 ว่าจ้างหรือรับจ้างทากิจการเกีย่ วกับการขนส่งบุคคล
 ก าหนดอัต ราค่ าโดยสาร ค่ าระวาง ค่ าบริการ และค่ าภาระในกิจการต่ า งๆ ของ
ขสมก.
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน – โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
o เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
o เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพในการให้บริการ
o เพื่อ พัฒ นาและจัด หาโครงสร้า งพื้น ฐานและสิ่ง อ านวยความสะดวกส าหรับ
ผูโ้ ดยสาร
o เพื่อบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการหนี้สนิ – โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
o เพื่อบริหารจัดการหนี้สนิ ในระยะสัน้ -ปานกลาง
o เพื่อศึกษาหาแนวทางในการลดการขาดทุนจากการดาเนินการ
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o เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการรถโดยสารประจาทางภายใต้บริการเชิงสังคม
(PSO)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์กร – โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
o เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
o เพื่อปรับโครงสร้างและขนาดขององค์กรให้เหมาะสม
o เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิม่ ศักยภาพแก่บุคลากรทุกระดับ
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ ขสมก. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-10
1) สานักผูอ้ านวยการ
2) สานักตรวจสอบ
3) สานักกฎหมาย
4) สานักแผนงาน
5) สานักการเจ้าหน้าที่
6) สานักพัฒนาบุคลากร
7) สานักบริการและจัดซือ้
8) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) สานักบัญชีและกองทุนกลาง
10) สานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
11) สานักบริหารการเดินรถ
12) เขตการเดินรถที่ 1 - 8
13) กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ
14) สานักปฏิบตั กิ ารรถเอกชนร่วมบริการ 1
15) สานักปฏิบตั กิ ารรถเอกชนร่วมบริการ 2
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ภาพที่ 2-10 โครงสร้างองค์กร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ ขสมก. คือ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย
ได้แก่ (1) หมวดธุรการ (2) กองงานวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (3) กอง
งานปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
โดยภารกิจ หลัก ของส านัก เทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบด้ว ยการปฏิบ ัติง านทาง
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั เิ กี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบและวาง
แผนการประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ การเขียนคาสังให้
่ เครื่องคอมพิวเตอร์ทางาน
ตามความต้องการ การส่งเสริม แนะนา อบรมเกี่ยวกับวิธกี ารและขัน้ ตอนของการประมวลผลด้วย
เครื่อ งคอมพิว เตอร์ การติดตามศึก ษาเทคโนโลยีใ หม่ๆ ด้านระบบงานประมวลผล ด้ว ยเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
ส่วนอัตรากาลังพลของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 28 ตาแหน่ง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ ขสมก. ในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม 11
ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริ หารงานองค์กร
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นงานด้านบริหารงานองค์กร
ได้แก่
 ระบบสวัสดิการ
 ระบบบริหารงบประมาณ
 ระบบประเมินผลโดยใช้ร ะบบ
ความสามารถ
 ระบบงานบัญชีทรัพย์สนิ
 ระบบงานบัญชีแยกประเภท
 ระบบเงินเดือน
 ระบบประวัตบิ ุคลากร
 ระบบข้อมูลการมาทางาน
 ระบบจัดซือ้







ระบบเจ้าหนี้
ระบบลูกหนี้
ระบบบริหารเงินสด
ระบบควบคุมพัสดุ
ระบบสารสนเทศ เพื่ อ การ
บริหาร
 ระบบสารบรรณ
 ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น ค ดี แ ล ะ
ติดตามหนี้และบังคับหนี้
 ระบบ MIS

2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริ หารการเดิ นรถ
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสนับสนุ นงานด้านการบริหารการเดินรถ
ได้แก่





11

ระบบบัญชีค่าโดยสาร
ระบบควบคุมพัสดุ
ระบบซ่อมบารุง
ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
ระบบสารบรรณ

 ระบบ Bill Payment
 ระบบ MIS

รวบรวมข้อมูลจาก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (2559). รายงานแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซีที เพือ่ ขับเคลือ่ น ขสมก.
มุง่ สู่การปฏิรปู ธุรกิจ ระยะ 5 ปี . 22 มกราคม 2559.
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3) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิ บตั ิ การเดิ นรถ
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ทีเ่ กี่ยวข้องกับการสนับสนุ นงานด้านการปฏิบตั กิ ารเดินรถ
ได้แก่
 ระบบข้อมูลสถิตอิ ุบตั เิ หตุ
 ระบบบัญชีในการส่งข้อมูลพนักงานขับรถ (พขร.) หรือบุคคลภายนอกเพื่อตัง้ ลูกหนี้
 ระบบบริหารบุคลากรในการตรวจสอบวงเงินประกันกรณี พขร. มีความผิดในการก่อ
อุบตั เิ หตุ
 ระบบ GPS สนับสนุนการติดตามและบริหารการเดินรถ
 ระบบ e-Ticket
บริ ษทั ขนส่ง จากัด (บขส.)
วิ สยั ทัศน์
เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารทีท่ นั สมัยได้มาตรฐาน บริการเป็ น
ทีย่ อมรับ เชือ่ มโยงทัวภู
่ มภิ าค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
 ศูนย์กลาง หมายถึง ศูนย์กลางต้อ งมีอ งค์ประกอบ คือ รถโดยสาร, สถานีขนส่ ง
ผู้โดยสาร, บุคลากร, เทคโนโลยีท่ที นั สมัย, จุดขนถ่ายผู้โดยสารและสินค้า , มีความ
เชื่อมโยงทัวทุ
่ กภาค รวมทัง้ มีศูนย์จดั เก็บและกระจายสินค้าในแต่ละภาค
 ทันสมัย หมายถึง มีการพัฒนาและปรับปรุงบริการด้านรถโดยสาร, สถานีขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและพนักงานด้านบริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของผูใ้ ช้บริการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ มีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศให้ม ีค วามทัน สมัย สามารถน ามา
ประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์
 ได้ มาตรฐาน หมายถึง มีม าตรฐานการให้บ ริก ารด้า นรถโดยสาร, สถานี ข นส่ ง
ผู้โดยสารและพนัก งานด้านบริก าร รองรับการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น
(AEC) รวมทัง้ มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีช่ ดั เจน
 บริ การเป็ นที่ ยอมรับ หมายถึง มีผลสารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการของบริษทั ฯ
เป็ นอันดับ 1 ภายในปี 2564 (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร, รถโดยสาร, พนักงานด้าน
บริการ) และมีผลสารวจความภักดีของลูกค้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90.00
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 เชื่ อมโยงทัวภู
่ มิภาค หมายถึง มีการเชื่อ มโยงการเดินรถไปยังกลุ่ มประเทศที่ม ี
ภูมศิ าสตร์เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางบก ได้แก่ ลาว, กัมพูชา, พม่า,
เวียดนาม, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และจีน
 มีความรับผิ ดชอบต่ อสังคมและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง มีการดาเนินงานภายใต้
หลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวกับ
สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มผ่ า นบุ ค ลากร รวมทัง้ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อนาไปสู่การเติบโตขององค์กรอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
 พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐานสากลทัง้ ธุรกิจเดินรถและธุรกิจสถานี
โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และความทันสมัย
เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผูใ้ ช้บริการ
 พัฒนาสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร ศูนย์ซ่อมบารุงและตรวจสภาพรถ และจัดบริการเดินรถ
ให้มลี กั ษณะโครงข่ายทีค่ รอบคลุมทัวประเทศและเชื
่
่อมต่อระหว่างประเทศในภูมภิ าค
 ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลรถบริษัทและรถร่วมบริการ รักษาสิทธิท่พี งึ มีของ
ผูโ้ ดยสาร รวมถึงการให้ความคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูโ้ ดยสารและบุคคลทีส่ าม
 บริห ารกิจการโดยยึดถือ ประโยชน์ ผู้ถือ หุ้นและผู้มสี ่ ว นได้ส่ ว นเสีย จัดระบบการ
บริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิม่ ศักยภาพบุคลากร สร้างความ
ได้เ ปรียบในเชิงต้น ทุ นและน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เ พื่อ น าไปสู่ ก าร
บริการทีม่ คี ุณภาพและสามารถแข่งขันได้
ค่านิ ยม
 ลูกค้ าสาคัญ : ให้ความมันใจ
่ ยึดถือข้อกาหนด เพื่อจัดการงานบริการให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจสูงสุด
 มุ่งมันพั
่ ฒนา : จัดระบบและพัฒนางานของตนเองตามหลักการบริหารสู่ความเป็ น
เลิศ เพื่อรักษาไว้ซง่ึ ความเข้มแข็งขององค์กร
 รักษาคุณ ภาพ : รับ ผิด ชอบในบทบาท ภารกิจ และเป้ า หมายขององค์ก ร โดย
แสดงออกถึงความผูกพัน เต็มใจ และมีส่วนร่วมต่อความสาเร็จในการทางานของทีม
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความความคิดเห็นต่างๆ กับสมาชิกในทีม
เพื่อปรับปรุงและรักษาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง
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อานาจหน้ าที่ (ขอบเขตการดาเนินธุรกิจ)
บริษทั ขนส่ง จากัด เป็ นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ดาเนินการในด้านการ
บริการขนส่งผูโ้ ดยสารโดยรถประจาทางระหว่างกรุงเทพฯไปยัง จังหวัดต่าง ๆ ระหว่างจังหวัดและ
ภายในจังหวัดและให้เอกชนเข้ามามีส่วนดาเนินการในรูปของรถ ร่วมเอกชนวิง่ ในเส้นที่ บขส.
ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จากการทีร่ ฐั บาลได้มอบหมายให้บริษทั ขนส่ง จากัด ทาหน้าที่
เป็ นแกนกลางในการจัดระเบียบการเดินรถทัง้ ของบริษทั เองและรถร่วมให้ เป็ นระเบียบ รวมทัง้ การ
ให้บริก ารด้านสถานีขนส่ งผู้โดยสารท าให้ส ามารถแบ่งขอบเขตการด าเนิ น งานธุ รกิจได้ เป็ น
3 ธุรกิจ คือ (1) การเดินรถบริษทั (2) รถร่วมเอกชน และ (3) สถานีขนส่ง
1) การเดินรถบริษทั
เส้นทางที่ บขส.วิง่ เองมีเพียงส่วนน้อยในขณะที่เส้นทางที่ บขส. วิง่ ร่วมกับรถร่วมมีถงึ
เกือบ 100 เส้นทางโดยเส้นทางที่ บขส.วิ่งเองนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเส้นทางระยะทางไกลใช้เวลา
เดินทางมากตลอดจนวิง่ ในเส้นทางตามนโยบายของรัฐ ส่วนเส้นทาง บขส. วิง่ ร่วมกับรถร่วมนัน้
เป็ น เส้น ทางที่ผู้โ ดยสารนิ ย มใช้บ ริก ารเป็ น จ านวนมาก และ บขส. มีร ถโดยสารให้บ ริก ารไม่
เพียงพอ จึงเปิ ดโอกาสให้รถร่วมเข้ามาวิง่ ขณะเดียวกัน บขส. ก็วงิ่ ในเส้นทางนัน้ ๆ ด้ วยเพื่อให้
เป็ น แบบอย่า งแก่ ร ถร่ว มในการให้บ ริก ารและเป็ น การรัก ษาระดับ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารแก่
ผูโ้ ดยสาร
สาหรับ เส้นทางที่ บขส. เปิ ดโอกาสให้รถร่วมเอกชนเดินรถโดยลาพังส่วนใหญ่จะเป็ น
เส้น ทางในรถหมวด 3 และหมวด 4 ซึ่ง เป็ น เส้น ทางระหว่ า งจัง หวัด และภายในจัง หวัด การ
ดาเนินงานและการให้บริการของ บขส. เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิน่ ทาได้ยาก บขส. จึงให้
สิทธิเ ดินรถแก่เ อกชน ซึ่งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นคนในท้องถิ่น ดาเนินการแทน ซึ่งจะสามารถทราบและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ ดยสารได้ดกี ว่า นอกจากนัน้ บขส. ยังมีปัญหาเรื่องรถโดยสาร
ไม่เ พีย งพอ จึง ให้ร ถร่ว มเอกชนด าเนิ น การแทน โดย บขส. จะท าหน้ า ที่ว างกฎระเบีย บและ
ควบคุมดูแลการให้บริการรถร่ว มเอกชนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเอกชนที่นารถเข้ามาวิง่ จะต้องมีก ารท า
สัญญากับ บขส. และเสียค่าธรรมเนียมในการนารถเข้ามาวิง่ ในเส้นทางของ บขส. โดยเสี ยเป็ น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมรายเทีย่ ว
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2) รถร่วมเอกชน
ภายหลังจากการดาเนินการรวมรถเอกชนให้เข้ามาอยู่ในการดูแลของ บขส.ในปี 2502
แล้ว นัน้ บขส.สามารถจัดระเบียบการเดินรถทัง้ ของบริ ษัทเองและรถร่ว มให้อ ยู่ใ นระเบียบที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ มีการสนับสนุ นให้เกิดการรวมตัวระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรถร่วมรายย่อย ให้อยู่ในรูปของห้างหุ้นส่วนจากัด บริษทั จากัด เพื่อเป็ นการพัฒนา
คุ ณ ภาพการให้บริษัทของรถบริษัทและรถร่ว มให้มคี วามเจริญ ก้าวหน้ ามากขึ้น จนในปั จ จุบ ัน
มีเอกชนเข้าร่วมเป็ นบริษทั รถร่วมประมาณ 7,455 คัน ในการพิจารณาเพิม่ รถ/จัดรถเข้าเดินใน
เส้นทางทีไ่ ด้รบั อนุญาตของ บขส. นัน้ มีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
 การปรับปรุงจานวนเทีย่ ว จานวนรถให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ ายจัดการ และนาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบและนาเสนอกรมการขนส่ งทางบกพิจ ารณา
อนุมตั ติ ่อไป
 ในการเพิม่ จานวนรถ ให้จดั รถของบริษทั เพิม่ ก่อน หากบริษทั ไม่มนี โยบายหรือไม่
เพิ่มรถ บริษัทก็พ ิจ ารณาให้ส ิทธิกับเจ้า ของรถร่ว ม โดยในการพิจ ารณาให้ส ิท ธิ
เอกชนเข้ามาเดินรถในเส้นทางทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตของ บขส. นัน้ บขส. มีหลักเกณฑ์ใน
การพิจารณา ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
o บขส. จะพิจารณาการให้สทิ ธิของ บขส. ที่ถูกกระทบจากเส้นทางใหม่โดยตรง
เป็ นอันดับแรก ถ้าไม่มรี ถร่วมรายใดถูกกระทบโดยตรง บขส.จะพิจารณาว่าจะ
นารถบริษทั เข้ามาวิง่ ในเส้นทางนี้หรือไม่ ถ้าไม่วงิ่ จะให้สทิ ธิการร่วมเอกชนก็จะ
พิจารณาในข้อต่อไป
o ให้สทิ ธิแก่รถร่วมเอกชนทีถ่ ูกผลกระทบโดยอ้อมจากเส้นทางทีเ่ ปิ ด
o พิจารณาให้สทิ ธิแก่รถโดยสารทีไ่ ม่มสี ทิ ธิวงิ่ แต่นารถมาวิง่ ในเส้นทางประจา
o เจ้าของรถรวมที่ได้รบั การพิจารณาจะต้องไม่มหี นี้สนิ ค้างชาระกับบริษัท และ
จะต้องเป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของบริษทั เกี่ยวกับการจัดการเดินรถ และ
สัญญารถร่วมด้วยดี
 สัญญารถร่วมและค่าธรรมเนียม เส้นที่ บขส. ได้รบั ใบอนุญาตประกอบการขนส่งจาก
กรมการขนส่งทางบก บขส.สามารถให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้
โดย บขส.จะทาสัญญาให้เอกชนนารถโดยสารเข้าวิง่ ในเส้นทางที่ได้รบั อนุ ญาต ซึ่ง
สัญญาทีจ่ ดั ทาขึน้ จะมีอายุ 1 ปี และสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้ทุกปี ตราบใดทีร่ ถร่วม
ไม่ ไ ด้ ก ระท าผิ ด สั ญ ญา โดยเอกชนที่ น ารถเข้ า มาร่ ว มวิ่ ง กั บ รถของ บขส.
รถร่วมเอกชนที่วงิ่ ในแต่ละเที่ยว บขส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 1 ทีน่ ั ง่ ต่อคันต่อ
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เทีย่ ว ค่าธรรมเนียมรายเทีย่ วที่ บขส.เรียกเก็บจากรถร่วมนัน้ เนื่องจาก บขส. ต้องมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากการจัดระเบียบการเดินรถ การสร้างสถานี
รวมทัง้ สิง่ อานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่รถร่วม ทาให้ บขส.
ต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเทีย่ วดังกล่าวจากรถร่วม
3) สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร (Bus Terminal)
เป็ นสถานที่ท่รี ถโดยสารจากหลาย ๆ สายมาจอดในบริเวณเดียวกันและมีบริการต่างๆ
จัดไว้ให้ เช่น ทีพ่ กั ผูโ้ ดยสาร ห้องสุขา ห้องอาหาร เป็ นต้น ไว้สาหรับการบริการผู้โดยสาร มีการ
เก็บค่าใช้สถานีตามประเภทของรถโดยสารตามข้อกาหนดของกรมการขนส่งทางบก โดยกรมการ
ขนส่ งจะทาหน้ า ที่ก ากับ ดูแ ลสถานีข นส่ งต่ าง ๆ ทัวประเทศ
่
ใน ปั จจุบนั บริษัทขนส่ ง จากัด
มีสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการจากกรมการขนส่งทางบกจานวน 7 แห่ง
แบ่งเป็ น กทม.จานวน 3 แห่งคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต 2, สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัย,
สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารสายใต้ ถนนบรมราชชนนี และสถานีในส่วนภูมภิ าค 4 แห่งคือ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดสุพรรณบุร ,ี อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูม ,ิ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์และ
จังหวัดสุราษฏร์ธานี นอกจากการบริการสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจานวน 7 แห่งแล้ว บริษทั ฯยังมีทท่ี า
การสถานีเดินรถในส่วนภูมภิ าคอีกจานวน 113 สถานี
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
o 1.1 เพื่อให้ บขส. เป็ นองค์กรทีม่ กี ารเติบโตของรายได้อย่างยังยื
่ นและต่อเนื่อง
o 1.2 เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่
o 1.3 เพื่อให้ บขส. เป็ นองค์กรทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงใน
การเผชิญกับสภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรง
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
o 2.1 เพื่อ ให้ บขส. เป็ นองค์ ก รที่ใ ช้ ท รัพ ยากรได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิผ ล ( Cost
Effective)
o 2.2 เพื่อพัฒนาผลตอบแทนจากการใช้สนิ ทรัพย์อย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ
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o 2.3 เพื่อ พัฒนากระบวนการภายในและบุค ลากรให้มปี ระสิทธิภาพและความ
คล่องตัวสูง สามารถรับมือกับการเปลีย่ นแปลงในอนาคต
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
o 3.1 เพื่อให้ บขส. เป็ นองค์กรทีด่ าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส
เป็ นธรรม
 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 ส่ ง เสริม และก ากั บ ดู แ ลมาตรการด้ า นความปลอดภัย และ
สิง่ แวดล้อม
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective)
o 4.1 เพื่อให้ บขส. เป็ นผู้ควบคุมการเดินรถโดยสารหมวด 2 ที่มปี ระสิทธิผลสูง
ลดการเกิดอุบตั เิ หตุรถโดยสาร
o 4.2 เพื่อให้ บขส. เป็ นองค์กรทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ บขส. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-11
1) สานักตรวจสอบภายใน
2) สานักอานวยการ
2.1) กองบริหารกลาง
2.2) กองประชาสัมพันธ์
2.3) กองบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
2.4) งานตรวจการพิเศษ
3) ฝ่ ายธุรกิจเดินรถ
3.1) กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคเหนือ
3.2) กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก
3.3) กองปฏิบตั กิ ารเดินรถภาคใต้
3.4) กองส่งเสริมธุรกิจเดินรถ
3.5) กองสนับสนุนการเดินรถ
4) ฝ่ ายบริหารการเดินรถ
4.1) กองจัดการเดินรถ
4.2) กองคุม้ ครองผูโ้ ดยสาร
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4.3) กองกิจการสถานีขนส่ง
4.4) กองกิจการเดินรถ
5) สานักซ่อมบารุงและตรวจสภาพรถ
5.1) กองซ่อมบารุง
5.2) กองตรวจสภาพรถ
5.3) กองบริหารซ่อมบารุงและตรวจสภาพรถ
6) ฝ่ ายบริหาร
6.1) กองบัญชีและการเงิน
6.2) กองระบบและประมวลผลบัญชี
6.3) กองงบประมาณ
6.4) กองวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ
6.5) กองพัสดุ
7) ฝ่ ายพัฒนาองค์กร
7.1) กองบริหารทรัพยากรบุคลากร
7.2) กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7.3) กองการแพทย์
7.4) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.5) กองกฎหมาย
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ภาพที่ 2-11 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ขนส่ง จากัด

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริก ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารของ บขส. คือ กองเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่ วยงานย่อย ได้แก่ (1) ฝ่ ายงานบริหารทัวไป
่ (2) งานบริหารจัดการสารสนเทศ
(3) งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และ (4) งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดยภารกิจหลักของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงานด้านบริหาร
จัดการสารสนเทศ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิว เตอร์และเครือข่าย เพื่อ ให้
หน่ วยงานทุกหน่ วยงานของ บขส. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ถูกต้อง ทันสมัยในการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ ด้านบริหารทัวไปเพื
่
่อสนับสนุ นการปฏิบตั งิ านของ บขส.
ส่ ว นอัต ราก าลัง พลของกองเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 30 เมษายน 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 14 ตาแหน่ง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ บขส. ในปั จจุบนั ได้แก่
 ระบบ E-Ticket เป็ นระบบสารองทีน่ งั ่ และจาหน่ ายตั ๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทีช่ ่วย
ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการงานจาหน่ ายตั ๋วของ บขส.
 ระบบ ERP เป็ นระบบสารสนเทศเพื่อ การเดินรถและจัดการเดินรถรวมทัง้ ระบบ
สารสนเทศสนับสนุ น ประกอบด้วยระบบย่อย 36 module ย่อย มี Front Office เช่น
ระบบขายค่าธรรมเนียม ระบบเดินรถ ระบบรับ-ส่งพัสดุภณ
ั ฑ์ ฯลฯ และ Back Office
เช่น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณของ บขส. เป็ นต้น
 ระบบ BI เป็ นระบบศูนย์ขอ้ มูล และบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร
เพื่อการตัดสินใจของ บขส.
 ระบบ Navision เป็ นระบบทีใ่ ช้ในการทาบัญชีการเงิน
 ระบบ MOT/BSC (ระบบบริหารผลสาเร็จการดาเนินงานขององค์กร) เป็ นระบบทีใ่ ช้
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานประเมินสมรรถนะ และติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชีว้ ดั รายบุคคล
 ระบบ GPS เพื่อการบริหารจัดการเดินรถของ บขส. ในการติดตามพฤติกรรมการ
ให้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
 ระบบ Website (www.transport.co.th) เ ป็ น ร ะ บ บ ส า ห รั บ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
สารสนเทศและความรูอ้ งค์กร แก่บุคลากรภายใน
 ระบบ Intranet (www.tran-info) เป็ นระบบสาหรับเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศและ
ความรูอ้ งค์กร แก่พนักงาน บขส.
 ระบบ KM เป็ นระบบสารสนเทศที่ส นับสนุ นการสร้างสังคมแบบองค์กรแห่ ง การ
เรียนรูข้ อง บขส.
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
วิ สยั ทัศน์
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางรางทีท่ นั สมัยและการบริหารจัดการที ่
ดีส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ
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พันธกิ จ
 การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อ
สร้า งรายได้แ ละผลก าไรให้แ ก่ อ งค์ก ร รวมถึง การพัฒ นาประสิท ธิภ าพในการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็ นทางเลือกในการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 การรถไฟฯ ดาเนินการให้บริก ารขนส่ งในเชิงสังคม เพื่อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ าและมี
ประสิทธิภาพของภาครัฐ
 ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒ นา ขยายและเชื่อ มโยงโครงข่า ยการขนส่ ง
ผูโ้ ดยสารและสินค้า
อานาจหน้ าที่
รฟท. มีหน้าทีด่ แู ลและรับผิดชอบการขนส่งทางรถไฟ โดยจาแนกการบริการเชิงพาณิชย์
ซึ่งมุ่งหวังกาไรจากการขนส่งสินค้าและการจัดเดินขบวนรถโดยสารระยะไกลที่มคี ุณภาพ เช่น
ขบวนรถด่วนพิเศษ รถด่วน รถเร็ว และบริการเชิงสังคมที่ เป็ นบริการให้แก่ผู้มรี ายได้น้อย เช่น
รถชานเมือง ขบวนรถท้องถิน่ เป็ นต้น
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิม่ ความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ
การรถไฟ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิม่ ฐานะการเงิน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ รฟท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-12
1) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
2) ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
3) ฝ่ ายการช่างกล
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4) ฝ่ ายการช่างโยธา
5) ฝ่ ายการอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
6) ฝ่ ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
7) ฝ่ ายการพัสดุ
8) ฝ่ ายบริหารทรัพย์สนิ
9) ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
10) ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ
11) ฝ่ ายบริการโดยสาร
12) ฝ่ ายบริการสินค้า
13) ฝ่ ายบริหารโครงการพัฒนาทีด่ นิ
14) ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15) สานักงานผูว้ ่าการ
16) สานักงานอาณาบาล
17) สานักงานแพทย์
18) สานักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้ า
19) สานักงานจัดหาพัสดุซ่อมบารุง
20) สานักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ
21) สานักงานนโยบาย แผน วิจยั และพัฒนา
22) สานักงานผูต้ รวจการรถไฟ
23) ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ
24) ศูนย์บริหารความเสีย่ ง
25) ศูนย์ประชาสัมพันธ์
26) ศูนย์ประสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
27) กองควบคุมการปฏิบตั กิ าร
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ภาพที่ 2-12 โครงสร้างองค์กร การรถไฟแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟท. คือ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่ วยงานย่อย
ได้แก่ (1) กองยุทธศาสตร์สารสนเทศ (2) กองระบบงานสารสนเทศ (3) กองเทคนิคสารสนเทศ
และ (4) กองโครงสร้างพืน้ ฐานสารสนเทศ
โดยภารกิจหลักของฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงานก าหนด
ยุทธศาสตร์สารสนเทศ จัดทาแผนงบประมาณและแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการบริหารงานโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟท. การบริหารจัดการ
เว็บไซต์และระบบอินทราเน็ตของ รฟท. บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้บรรลุ
ตามเป้ าหมาย และทาการศึกษาข้อมูล การกาหนดมาตรฐานวิชาการและความปลอดภัย เพื่อ
สนับสนุ นงานสารสนเทศด้านมาตรฐานวิชาการ และความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย12
12

รวบรวมข้อมูลจากข้อบังคับ 2.1 การแบ่งส่วนงานและอานาจความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558, การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย
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ส่ ว นอัต ราก าลัง พลของฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ข้อ มูล ณ เดือ นมีน าคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงาน 81 ตาแหน่ง และลูกจ้าง 4 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 85 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาคัญของ รฟท. มีดงั นี้
1) ระบบริหารภายนอกองค์กร ได้แก่
 ระบบขายตั ๋วและสารองที่นัง่ ขัน้ ที่ 2 (STARS-2) – ระบบออกตั ๋วโดยสารรถไฟแก่
ผูโ้ ดยสารตามสถานีต่างๆ ทัวประเทศ
่
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 ระบบคอมพิ วเตอร์ฝ่ายบริ หารทรัพย์สิน (PMDS) – ระบบคอมพิวเตอร์ของฝ่ าย
บริหารทรัพย์สนิ รฟท.
 ระบบศูนย์บริ ก ารข้ อ มู ลลู กค้ าสัมพันธ์ (Call Center) – ระบบส ารองที่นั ง่ ตัว๋
โดยสารและบริการตอบข้อซักถามข้อมูลและบริการของการรถไฟฯ ผ่าน 1690 Call
Center
 ระบบติ ด ตามขบวนรถ (TTS) – ระบบให้บ ริก ารข้อ มูล ขบวนรถโดยสารให้แก่
ประชาชนและสนับสนุนการทางานเจ้าหน้าทีใ่ นการตอบข้อซักถาม
2) ระบบบริหารภายในองค์กร ได้แก่
 ระบบคอมพิ วเตอร์ Client/Server – ประกอบด้วยระบบงานย่อย 11 ระบบงาน
เพื่อ การบริห ารจัด การภายใน รฟท. ได้ แ ก่ (1) ระบบงานเงิน เดือ นค่ า จ้ า ง
(2) ระบบงานประเภทบัญชีมกั กะสัน (3) ระบบงานบุคลากร (4) ระบบงานงบการเงิน
(5) ระบบงานบัญชีพสั ดุ (6) ระบบงานรายได้สถานี (7) ระบบงานบัญชีและสถิติ
โดยสาร (8) ระบบงานบัญชีและสถิติสนิ ค้า (9) ระบบงานค่าเช่าเดินรถร่ว ม (10)
ระบบงานบารุงทางและสะพาน และ (11) ระบบงานรายงานสถิติ OCS 9 รายงาน
 ระบบงานฐานข้อมูลสาหรับงานซ่อมบารุง (CMMS) และระบบบริ หารงานพัสดุ
 ระบบศูนย์ปฏิ บตั ิ การสารสนเทศ (SRT-OC)
 ระบบงานบัญชี สินทรัพย์ถาวร – เป็ นระบบข้อมูลสินทรัพย์ทเ่ี ป็ นไปตามหลักการ
บัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ สาหรับใช้เพื่อการบริหารและตัดสินใจ
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 ระบบจั ด ท าตารางเวลาเดิ นรถและแผนผัง ก าหนดเวลาเดิ นรถด้ ว ย
คอมพิ วเตอร์ (CTD) – นาเอาข้อมูลพืน้ ฐานประกอบการเดินรถ มาประมวลเพื่อวาง
แผนการเดิน รถ รวมทัง้ น าเอาข้อ มูล จริง จากการปฏิบ ัติง านมาประมวลผลออก
รายงานลักษณะต่างๆ
 ระบบสารบัญอิ เล็กทรอนิ กส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Doc)
เพื่อจัดเก็บ ค้นหา และรับส่งเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์
 ระบบคอมพิ วเตอร์ เพื่อปรับปรุงการบริ หารงานโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยยากร
– ระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปั ญหาของระบบงานเดิม และเพิม่ ระบบงานใหม่ท่ี
จะสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
 เว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet) – เพื่อใช้เป็ นจุดเชื่อมโยงระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ระบบเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ระบบสลิป
เงินเดือน ตลอดจนใช้สาหรับแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรให้กบั พนักงาน
3) ระบบเครือข่ายภายในองค์กร ได้แก่
 ระบบเครื อ ข่ า ยการสื่ อ สารข้ อ มู ล ส่ ว นกลางของ รฟท. – ระบบเครือ ข่ า ยที่
เชื่อ มต่ อ เครือ ข่ า ยเฉพาะบริเ วณ (Local Area Network) ระหว่ า งอาคารภายใน
ส่ ว นกลางของ รฟท. 5 ส่ ว นหลัก ได้แก่ อาคารพัส ดุ อาคารสื่อ สาร สถานีรถไฟ
กรุงเทพฯ (หัวลาโพง) อาคารบริหารทรัพย์สนิ และอาคารบัญชาการ
 ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) – ประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่
(1) ระบบเชื่อ มโยงเข้า กับ ผู้ ใ ห้ บ ริก ารอิน เทอร์เ น็ ต (ISP) เพื่อ เชื่อ มต่ อ ออกสู่
อินเทอร์เน็ต และ (2) ระบบเชื่อมโยงเข้ากับหน่ วยงานต่างๆ มายังสานักงานใหญ่
ของ รฟท. ในลักษณะ Dial-up
การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
วิ สยั ทัศน์
เป็ นองค์กรทีม่ คี วามเป็ นเลิศด้านรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน ทีส่ ามารถยกระดับ
คุณภาพชีวติ ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยังยื
่ น
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พันธกิ จ
 ดาเนินกิจการรถไฟฟ้ าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอื่นตามที่
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
 ศึก ษา วิเ คราะห์ และจัด ท าโครงการและแผนงานเกี่ย วกับ กิจ การรถไฟฟ้ า เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ทนั สมัย
 ด าเนิ น ธุ ร กิจ เกี่ย วกับกิจ การรถไฟฟ้ า และธุ ร กิจ อื่น เพื่อ ประโยชน์ แก่ รฟม. และ
ประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้ า
ภารกิ จหลัก







ดาเนินการขยายโครงข่ายการให้บริการรถไฟฟ้ า และระบบเชื่อมต่อ
ดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใช้ชวี ติ ของประชาชน และนโยบายของรัฐ
สร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผใู้ ช้บริการ
มุง่ สู่การเป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรูใ้ นองค์กร
สร้างศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน

อานาจหน้ าที่
 ดาเนินกิจการรถไฟฟ้ าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ จังหวัดอื่นตามที่
กาหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว
 ศึก ษา วิเ คราะห์ และจัด ท าโครงการและแผนงานเกี่ย วกับ กิจ การรถไฟฟ้ า เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ทนั สมัย
 ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้ าและธุ รกิจอื่น เพื่อ ประโยชน์ แก่ รฟม. และ
ประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้ า
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ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน
o กลยุทธ์ท่ี 1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้ า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้ า
ไปยังเมืองหลักอื่น
o กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ ากับระบบขนส่ ง
อื่นๆ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง
o กลยุทธ์ท่ี 2.1 เพิม่ โอกาสสาหรับการดาเนินธุรกิจต่อเนื่อง
o กลยุทธ์ท่ี 2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนารูปแบบการให้บริการทีต่ อบสนองวิถชี วี ติ สังคมเมือง
o กลยุทธ์ท่ี 3.1 สร้างธุรกิจทีต่ อบสนองความต้องการของสังคมเมือง
o กลยุทธ์ท่ี 3.2 นาเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างประสบการณ์ท่ดี แี ก่
ผูใ็ ช้บริการ
o กลยุ ท ธ์ท่ี 3.3 พัฒ นาคุ ณ ภาพชีว ิต ของชุ ม ชนทัง้ ด้า นเศรษฐกิจ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม
 ยุท ธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาศู น ย์ก ลางด้า นรถไฟฟ้ า ขนส่ ง มวลชนในระดับ ภู ม ิภ าค
อาเซียน
o กลยุทธ์ท่ี 4.1 สร้างศูนย์กลางการเรียนรูด้ า้ นรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชน
o กลยุทธ์ท่ี 4.2 จัดตัง้ ศูนย์ใ ห้ค าปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่ อ สร้าง, การ
บริหารโครงการ, การจัดซือ้ จัดจ้างขนาดใหญ่)
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาสู่การเป็ นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและยังยื
่ น
o กลยุทธ์ท่ี 5.1 สร้างบุคลากรให้มคี วามเป็ นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการ
เรียนรู้
o กลยุทธ์ท่ี 5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทางานโดยการนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ รฟม. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-13
1) สานักผูว้ ่าการ
2) สานักธุรกิจบัตรโดยสาร
3) สานักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้ า
4) สานักงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทางาน
5) สานักตรวจสอบ
6) ฝ่ ายนโยบายและยุทธศาสตร์
7) ฝ่ ายพัฒนาโครงการรถไฟฟ้ า
8) ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
10) ฝ่ ายพัฒนาและบริหารพืน้ ที่
11) ฝ่ ายวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม
12) ฝ่ ายบริหารงานก่อสร้าง 1
13) ฝ่ ายบริหารงานก่อสร้าง 2
14) ฝ่ ายระบบรถไฟฟ้ า
15) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
16) ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
17) ฝ่ ายรักษาความปลอดภัยและกูภ้ ยั
18) ฝ่ ายกฎหมาย
19) ฝ่ ายกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ
20) ฝ่ ายจัดซือ้ และบริการ
21) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
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ภาพที่ 2-13 โครงสร้างองค์กร การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. คือ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่ วยงานย่อย
ได้แก่ (1) กองแผนงานและพัฒนาระบบสารสนเทศ (2) กองระบบงานคอมพิวเตอร์ และ (3) กอง
ปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
โดยภารกิจ หลัก ของฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ ประกอบด้ว ยการด าเนิ น งานศึกษา
วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ พัฒนา บริหารจัดการ และบารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์ก ร จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารขององค์กร ให้ค วามรู้และ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมและสนับสนุ นให้มกี ารใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการด าเนิ น งานขององค์ก ร งานบริห ารความเสี่ย งด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และปฏิบตั ริ ว่ มกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่น
ทีเ่ กีย่ วข้องหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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ส่ ว นอัต ราก าลังพลของฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 15 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 37 ตาแหน่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของ รฟม. ในปั จจุบนั 13 อาทิเช่น
1) ระบบพัฒนาธุรกิจ
สาหรับใช้บริหารรายได้ ค่าเช่าทีจ่ อดรถ และเชื่อมข้อมูลมาทีส่ ่วนกลาง
2) เว็บไซต์ของ รฟม.
พัฒนาให้มรี ูปแบบเทคโนโลยีท่ที นั สมัยและน่ าสนใจ รองรับการเข้าชมจากผู้ใช้งานได้
หลายแพลตฟอร์มและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้ จัด ทาวิดทิ ศั น์
รฟม. และข้อมูลประชาสัมพันธ์การเบีย่ งจราจร
3) การเชื่อมโยงเครือข่าย
ให้ทุ ก หน่ ว ยงานของ รฟม. สามารถใช้ร ะบบงานสารสนเทศที่ไ ด้พ ัฒ นาขึ้น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยการดาเนินการจ้างเหมาเพื่อใช้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก
4) ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) รฟม.
ระบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงานของ รฟม. ผ่านโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก
5) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
6) การเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและสานักย่อย
7) ระบบความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ (ISO 27001)

13

รวบรวมข้อมูลจากรายงานประจาปี 2559 การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และจากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการฝ่ าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ รฟม. ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 (เป็ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
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8) ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้ องกันการสูญหายของ
ข้อมูลสาคัญ (Data Loss Prevention)
9) ระบบบริหารงานบารุงรักษา
10) Single Password ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบบริหารงบประมาณการเงิน
และบัญชี)
11) ระบบบริห ารโครงการและรายงานความคืบ หน้ า โครงการพัฒ นาระบบติด ตาม
ความก้าวหน้าโครงการ (ระบบบริหารงานก่อสร้าง)
12) ระบบสารสนเทศเชิงภูมศิ าสตร์ (Geographic Information System: GIS)
บริ ษทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จากัด (รฟฟท.)
วิ สยั ทัศน์
บริษทั ฯ มุง่ มันเพื
่ อ่ เป็นผูน้ าในการให้บริการเดินรถไฟฟ้ าทีม่ มี าตรฐานในระดับสากล
พันธกิ จ
บริษทั ฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า
นโยบายองค์กร
 ให้บริการด้วยใจ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่า
แก่ผใู้ ช้บริการ
 สร้างมาตรฐานการปฏิบตั งิ านในการเดินรถ และซ่อมบารุง
 พัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพอย่างต่อเนื่อง
 รับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วเนื่องกับธุรกิจองค์กร
 อานวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆ
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ รฟฟท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-14
1)
2)
3)
4)
5)

ส่วนสานักกรรมการผูอ้ านวยการใหญ่
ส่วนจัดซือ้ และพัสดุ
ส่วนกฎหมาย
สานักความปลอดภัยและคุณภาพ
ฝ่ ายตรวจสอบ
5.1) ส่วนตรวจสอบภายใน
6) ฝ่ ายวางแผนและกลยุทธ์องค์กร
6.1) ส่วนนโยบาย แผน และบริหารความเสีย่ ง
6.2) ส่วนโครงการ
7) ฝ่ ายธุรกิจองค์กร
7.1) ส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
7.2) ส่วนสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์
7.3) ส่วนรักษาความปลอดภัย
8) ฝ่ ายอานวยการ
8.1) ส่วนการเจ้าหน้าที่
8.2) ส่วนธุรการ
8.3) ส่วนงานบัญชีและการเงิน
8.4) ส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
9) ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเดินรถ
9.1) ส่วนควบคุมการเดินรถ
9.2) ส่วนปฏิบตั กิ ารเดินรถ
9.3) ส่วนปฏิบตั กิ ารสถานีรถไฟฟ้ า
9.4) แผนกอบรมบุคลากร
10) ฝ่ ายวิศวกรซ่อมบารุง
10.1) ส่วนระบบไฟฟ้ าและโครงสร้างพืน้ ฐาน
10.2) ส่วนงานซ่อมบารุงรถไฟฟ้ า
10.3) ส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้ า
10.4) แผนกวิศวกรรมซ่อมบารุง
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ภาพที่ 2-14 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จากัด

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศของ รฟม. คือ ส่ ว นระบบเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ ซึ่ง ประกอบด้ว ย
หน่วยงานย่อยเพียง 1 แผนก คือ แผนกคอมพิวเตอร์และระบบงานสารสนเทศ
โดยภารกิจหลักของส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงาน
(1) ศึกษา วางแผน ออกแบบ วิเคราะห์ และพัฒนางานระบบสารสนเทศ (2) กาหนดนโยบายการ
ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศให้เ ป็ นไปในแนวทางเดีย วกับ นโยบายการด าเนิ น งานของบริษัท
(3) วางแผนค่ าใช้จ่าย เรื่อ ง Operating and Capital budgets ที่เ กี่ยวข้อ งกับ ITS ทัง้ หมดของ
องค์ก ร (4) บริห ารจัด การ สัญ ญาต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ ITS ทัง้ หมดขององค์ก ร (5) พัฒ นา
ประสานงาน จัดทาแผนการดาเนินงานในการสนับสนุ นแผนกลยุทธ์ขององค์กร (6) วางแผน
คิดค้นงาน ร่วมกับทีม เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในองค์กร (7) บริหารจัดการติดตาม
ทีม Support ในการให้บริการ การตอบสนองต่อปั ญหาให้ตรงตามข้อตกลง (SLA) รวมทัง้ การเก็บ
รวบรวมเป็ นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ของส่วน ITS ต่อไป (8) บริหารจัดการกระบวนการ
ทางานส่วน ITS ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด (9) กาหนด วางแผนในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อ
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เพิม่ ศักยภาพ และองค์ความรูข้ องทีมให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และ (10) ปฏิบตั งิ าน
อื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ส่วนอัตรากาลังพลของส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม
2560) ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 3 ตาแหน่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟฟท. ในปั จจุบนั ได้แก่
1) เว็บไซต์ของ ร.ฟ.ฟ.ท. (www.srtet.co.th)
พัฒ นาให้ม ีรูป แบบเทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย รองรับ การเข้า ชมจากผู้ใ ช้ง านได้ หลาย
แพลตฟอร์มและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
2) การเชื่อมโยงเครือข่าย (Network System)
ทุก หน่ ว ยงานของ ร.ฟ.ฟ.ท. สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศที่ได้พ ัฒ นาขึ้นอย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยใช้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก ขององค์กร
3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงาน (CMMS) และระบบงาน ERP
(SAP)
ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้
 FI (FINANCIAL ACCOUNTING) – โมดูลทางด้านบัญชีการเงิน
o ระบบบัญชีแยกประเภททัวไป
่ (General Ledger)
o ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)
o ระบบบัญชีลกู หนี้ (Accounts Receivable)
o ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management)
 CO (CONTROLLING) – โมดูลทางด้านบัญชีจดั การหรือบัญชีบริหาร
o ระบบการทาบัญชีตน้ ทุน (Cost Accounting)
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o ระบบการบริหารงบประมาณ (Budgeting)
AM (ASSET MANAGEMENT) – โมดูลทางด้านการจัดการสินทรัพย์
o ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)
MM (MATERIAL MANAGEMENT)– โมดูทางด้านการจัดการวัตถุดบิ
o ระบบการบริหารการจัดซือ้ (Purchasing Management)
o ระบบการบริหารสินค้าคงคลังและวัตถุดบิ (Inventory Management)
PM (PLANT MANAGEMENT) – โมดูลทางด้านการซ่อมบารุง และงานดูแลต่างๆ
ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (ORACLE RDBMS)

4) ระบบ E-Mail
5) ระบบบริหารงานบุคคล
6) ระบบ Intranet
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
วิ สยั ทัศน์
ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ าและโลจิสติกส์ เชือ่ มโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน
พันธกิ จ
 บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็ นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ทีส่ าคัญเพื่อเป็ น
ปั จจัยเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยังยื
่ น (Sustainable
Competitiveness) พันธกิจ
 ร่วมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชนในกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพัฒนา
ระบบการขนส่งและ การขนถ่ายสินค้า ให้มโี ครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain)
ระหว่างท่าเรือ และส่งเสริมการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ธุรกิจแบบเอกชนตามนโยบายรัฐบาล
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ภารกิ จหลัก
 ขยายบริก ารท่ า เรือ และธุ ร กิจ เกี่ย วเนื่ อ งกับ โลจิส ติก ส์ท างน้ า ในประเทศและใน
อาเซียน
 การพัฒ นาและบริห ารทรัพ ยากรต่ า งๆ ภายในองค์ก ร ให้เ กิด ศัก ยภาพและขีด
ความสามารถให้เกิดประโยชน์สงู สุด
 เพิม่ ขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการให้
มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล
อานาจหน้ าที่
รับเรือและสินค้า ขุดลอกบารุงรักษาร่องน้ า ทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือ ควบคุมการขน
ถ่ายและบรรทุกสินค้า ยกขน เคลื่อนย้าย เก็บรักษา และส่งมอบสินค้าให้แก่เจ้าของสินค้า ตลอดจน
ร่วมมือและประสานงานกับส่วนราชการและท่าเรือต่างประเทศ รวมทัง้ พัฒนาและปรับปรุงกิจการ
ท่าเรือให้เจริญก้าวหน้ า ทันสมัยตามสภาวะเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม
และสิง่ แวดล้อม
ยุทธศาสตร์
การท่ า เรือ แห่ ง ประเทศไทย ก าหนดยุท ธศาสตร์ใ ห้ร องรับ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ข อง
กระทรวงคมนาคม และประเด็นยุทธศาสตร์บริหารราชการแผ่นดิน เพื่อสนับสนุ นและเชื่อ มโยง
ระบบการขนส่ง ได้แก่
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท่าเรือเป็ นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารสินทรัพย์
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ กทท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-15
1) สานักเลขานุการคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
2) สานักบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
3) ฝ่ ายอานวยการ
4) ฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล
5) ฝ่ ายการเงินและบัญชี
6) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
7) ฝ่ ายนโยบายและแผน
8) สานักท่าเรือภูมภิ าค
9) ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
10) ฝ่ ายการช่าง
11) ฝ่ ายการร่องน้า
12) ท่าเรือกรุงเทพ (ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารเรือและสินค้า , ฝ่ ายบริการท่าและเครื่องทุ่นแรง และ
ฝ่ ายบริหารงานสนับสนุ น)
13) ท่าเรือแหลมฉบัง (สานักปฏิบตั กิ าร และสานักบริหารงานสนับสนุน)
14) ฝ่ ายตรวจสอบ
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ภาพที่ 2-15 โครงสร้างองค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดังนี้
 ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ – มีหน้าทีจ่ ดั เก็บข้อมูล กากับดูแลและดาเนินงานด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดทาแผนแม่บทหรือแผนปฏิบตั กิ ารด้าน ICT ของ
กทท. ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ กองพัฒ นาระบบงาน กองปฏิบ ัติก าร
คอมพิวเตอร์ กองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกธุรการ
 แผนกสารสนเทศ (ของกองแผนงาน ภายใต้ท่าเรือแหลมฉบัง) – มีหน้าทีด่ ูแลและ
บริหารระบบสารสนเทศและเครือข่ายของท่าเรือ
ส่วนอัตรากาลังพลเฉพาะฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 50 ตาแหน่ง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
สาหรับระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในปั จจุบนั ซึ่ง ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินงานหรือกากับดูแล 14 อาทิเช่น ระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์สมบูรณ์แบบ (ePort) ซึง่ ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ ได้แก่
1) e-Gate
ระบบควบคุ ม การผ่ า นเข้า -ออกประตู ต รวจสอบอัต โนมัติ โดยจะท างานด้ว ยระบบ
อัตโนมัติ ใช้เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) ในการอ่านหมายเลขตู้สนิ ค้าและ
RFID (Radio Frequency Identification) ในการตรวจสอบสิทธิบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า ออก กทท. ซึ่งจะสามารถตรวจสอบหมายเลข สภาพความชารุดเสียหายของตู้ส ินค้ า รวมทัง้
รายละเอียดต่ างๆ ของยานพาหนะที่ผ่ านเข้า -ออกได้ทนั ที ซึ่งเจ้าของสินค้าจะต้อ งแจ้งข้อ มูล
ทัง้ หมดล่วงหน้า ทัง้ นี้กระบวนการตรวจสอบโดยผ่าน RFID จะใช้เวลาไม่เกิน 30 วินาที/คัน ช่วย
ประหยัดเวลาลดขัน้ ตอนด้านเอกสาร เพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล และช่ วยให้
การจราจรมีความคล่องตัวยิง่ ขึน้
2) e-Tariff
บริการประมาณค่าภาระ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถคานวณ
ประมาณการ และตรวจสอบจานวนเงินค่าใช้บริการได้ดว้ ยตนเอง
3) e-Manifest (EDI)
การรับ – ส่ ง ข้อ มู ล บัญ ชีตู้ ส ิน ค้ า และสิน ค้ า ขาเข้า ในรู ป แบบของ EDI ผ่ า นระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อนาข้อมูลใช้วางแผนการขนถ่ายตู้สนิ ค้า (Discharge) การกองเก็บและส่งมอบตู้
สินค้า รวมทัง้ การนาสินค้าเข้าเก็บในโรงพักสินค้า

14 รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

และจากการสัมภาษณ์ผอู้ านวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กทท.

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 (เป็ นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2-98

4) e-Hazadous
การตรวจสอบวิธปี ฏิบตั หิ รือการตรวจสอบประเภทสินค้าอันตรายที่นาเข้า -ส่งออก หรือ
ฝากเก็บที่ กทท.
5) e-Doc
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ขอใช้บริการด้านต่าง ๆ กับ กทท. โดยสามารถดาวน์โหลดและ
นาแบบฟอร์มดังกล่าวมายืน่ ขอใช้บริการจาก กทท. ได้ทนั ที
6) e-Pay (e-Payment)
บริก ารการช าระเงิน ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ กับ กทท. ซึ่ง จะ อ านวยความสะดวก
ประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางของผูใ้ ช้บริการได้
7) e-Service for Vessel Cargo Management System (VCMS)
การทาเอกสารขอสินค้าเข้าฝากเก็บหรือบรรจุทแ่ี ผนกสินค้าเพื่อการส่งออก กปส.3 ทาง
อินเทอร์เน็ต, e-Service ระบบเรือ และ ระบบ e-Service เพื่อยืน่ เอกสารสาหรับสินค้าอันตราย)
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศข้างต้น ยังมีระบบอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่
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ระบบ CTMS
ระบบ AIS
ระบบ ERP
ระบบศูนย์ปฏิบตั กิ ารสารสนเทศ กทท. (DOC)
ระบบรายงานผลการดาเนินงานงบลงทุน ความเสีย่ ง ศูนย์ EVM และควบคุมภายใน
ระบบ e-Learning
ระบบพยากรณ์ระดับน้า
ระบบตรวจนับทรัพย์สนิ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OA)
ระบบงานบัญชีสโมสร
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ระบบเงินกู้ / ระบบเงินสะสม / ระบบเงินบานาญ / ระบบภาษีเงินได้เงินบานาญ
ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์
ระบบท่าเรือชายฝั ง่ / ระบบใบแจ้งหนี้ท่าเรือชายฝั ง่
ระบบการเงินรับสาหรับเงินกู้ กสพ.
ระบบสมาชิกกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ระบบทะเบียนแจ้งหักเงินตามหมายศาล
ระบบตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
ระบบลงเวลาเข้าปฏิบตั งิ านและล่วงเวลา

นอกจากนี้ กทท. ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นๆ อีก อาทิ ระบบ SOA
ระบบ One Stop e-Port Service ระบบ Enterprise Data Wearhouse (EDW) ระบบจัดเก็บสาเนา
ใบกากับภาษี ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยบริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออกท่าเรือแหลมฉบัง
ระบบบริห ารงานเรือ และใบแจ้ง หนี ของท่ า เรือ แหลมฉบัง และระบบการจัด การข้อ มูล ด้า น
สิง่ แวดล้อม (Environmental Information System) ของ กทท.
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.)
วิ สยั ทัศน์
ทอท. เป็ นผู้ดาเนินการและจัดการท่าอากาศยานทีด่ ีระดับโลก: การมุ่งเน้ น
คุณภาพการให้บริการโดยคานึงถึงความปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุล
พันธกิ จ
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทัง้ ดาเนินการกิจการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือ
ต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน โดยคานึงถึงการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
ค่านิ ยม (Core Value)
 ให้ใจจิ ตสานึ กในการให้ บริ การ (Service Mind): การให้บริการด้วยความเข้าใจ
ความหมายของการให้บริการ
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 มันใจความปลอดภั
่
ยและการรักษาความปลอดภัย (Safety & Security): การ
คานึงถึงความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็ นหัวใจของการปฏิบตั งิ าน
 ร่วมใจการมีส่วนร่วมและการสื่อสารทัง้ ภายในองค์กรและหน่ วยงานภายนอก
(Teamwork): สร้างความสามัคคีทางานเป็ นทีม ให้ความสาคัญกับเป้ าหมายของ
องค์กรมากกว่าเป้ าหมายส่วนตัว สร้างกระบวนการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
 เปิ ดใจการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง (Innovation): ส่งเสริมการเรียนรู้ ควบคู่กบั
ความคิดริเริม่ และความตัง้ ใจทีจ่ ะศึกษาพัฒนาตนเองให้มคี วามรูค้ วามสามารถใน
การปฏิบตั หิ น้าที่
 ภูมิใจความโปร่งใสและสานึ กในความรับผิดชอบ (Integrity): การปฏิบตั งิ าน
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสานึกในความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ต่อลูกค้า
ต่อสังคม และประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Airport Strategic Positioning การกาหนดแนวทาง (Roadmap)
พัฒนาศักยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ตาแหน่ งเชิงยุทธศาสตร์
ของแต่ละท่าอากาศยาน
o กลยุทธ์
- พัฒ นาการจัด ท าฐานข้อ มูล ส าคัญ และก ากับ การด าเนิ น งานภายใต้
Airport Strategic Positioning
- ปรับปรุง/ทบทวน Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน
- การพัฒนาอย่างยังยื
่ นเพื่อมุง่ สู่ Airport Strategic Positioning
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 Airport Service Capacity การบริหารขีดความสามารถในการ
รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
o กลยุทธ์
- เพิม่ ขีดความสามารถท่าอากาศยาน
- พัฒนาระบบบารุงรักษาท่าอากาศยาน
- เพิม่ ประสิทธิภาพเพื่อการบริหารงานท่าอากาศยานแห่งใหม่ในอนาคต
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 ยุท ธศาสตร์ที่ 3 Regional Hub การพัฒ นาการด าเนิ น งานท่ า อากาศยานเป็ น
ศูนย์กลางการินทีร่ องรับรูปแบบธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ การท่องเทีย่ ว การบินเพื่อ
เปลี่ยนผ่านไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ ด้านธุรกิจ ด้านโลจิสติกส์ และด้านการ
ซ่อมบารุงอากาศยาน
o กลยุทธ์
- มุง่ สู่การเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศและสนับสนุ นการท่องเทีย่ ว
- มุ่งสู่การเป็ นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ (ทสภ.)
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 Intelligent Service การพัฒนาบริการทีม่ ุ่งเน้นด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การนาเทคโนโลยี ICT มาใช้ในการดาเนินงานและการปฏิบตั ิก ารท่า
อากาศยาน ควบคู่กบั การมุ่งเน้นการพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพบริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
o กลยุทธ์
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่าอากาศยาน
- การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
- พัฒนาประสิทธิภาพการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียสาคัญ
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 Aeronautical Business การพัฒนาการดาเนินงานด้านกิจการ
การบิน การพัฒนาทีเ่ กี่ยวข้องกับกิจการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการผู้โดยสารและกระบวนการให้บริการ
สายการบิน
o กลยุทธ์
- เพิม่ ศักยภาพในการรองรับผูโ้ ดยสาร
- พัฒนาการตลาดเส้นทางการบินเชิงรุก
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 Non-Aeronautical Business การพัฒนาการดาเนินงานกิจการที่
ไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิม่ บริการทีม่ คี วามหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้า
และผู้ท่มี าใช้บริก ารท่าอากาศยาน การกากับประสิทธิภาพของกิจการสัมปทาน
รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยู่ เพื่อสร้างรายได้
o กลยุทธ์
- พัฒนากิจกรรมเชิงพาณิชย์ในอาคารผูโ้ ดยสาร
- พัฒนาการใช้ประโยชน์สนิ ทรัพย์ภายนอกอาคารและพืน้ ทีว่ ่างเปล่า
- พัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุ น
 ยุท ธศาสตร์ที่ 7 Business Development การพัฒ นารูป แบบธุ ร กิจ ใหม่ๆ เพื่อ
ขยายการดาเนินงานทัง้ ธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจ
ท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่างๆ
o กลยุทธ์
- พัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศ
- พัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษทั ลูก/บริษทั ร่วมทุน
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ ทอท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-16
1) สานักตรวจสอบ
2) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพิเศษ
3) สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษทั
4) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) สายงานยุทธศาสตร์
6) สายงานทรัพยากรบุคคลและอานวยการ
7) สายงานบัญชีและการเงิน
8) สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด
9) สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง
10) สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
11) สายงานท่าอากาศยานภูมภิ าค
12) ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
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13) ท่าอากาศยานดอนเมือง
14) ท่าอากาศยานภูเก็ต
ภาพที่ 2-16 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. คือ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึง่ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ (1) ฝ่ ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) ฝ่ ายระบบสารสนเทศ (3) ฝ่ ายระบบคอมพิว เตอร์แ ละเครือ ข่ า ย และ (4) ฝ่ ายสื่อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์
โดยภารกิจหลักของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้ว ยการ
ดาเนินงาน (1) กาหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) จัดทาแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (3) กากับดูแล ควบคุม และบริหารโครงการ บริหารจัดการความเสีย่ ง และการจัดทาระบบ
บริห ารความต่ อ เนื่อ งทางธุ รกิจด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (4) ดูแลโครงสร้า ง
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พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย/ลูกข่ าย และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง (5) ควบคุมดูแล
ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยขององค์กร (6) ให้การสนับสนุ นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ
ทอท. (7) วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา พัฒนา และติดตัง้ ระบบสารสนเทศให้รองรับต่อความต้องการ
ใช้งานของผูใ้ ช้งาน (8) ดูแลบารุงรักษาระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ และ (9) ให้บริการและ
บารุงรักษาอุปกรณ์ส่อื สารท่าอากาศยาน อุปกรณ์ส่อื สารโทรคมนาคม อุปกรณ์ความปลอดภัย และ
อุปกรณ์ระบบควบคุมและการตรวจค้นทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของ ทอท.
ส่ ว นอัต ราก าลังพลของสายงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร (ข้อ มูล ณ 21
เมษายน 2560) ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 119 ตาแหน่ง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในปั จจุบนั ของ ทอท. แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่
ระบบงานไอทีด้านการบริก ารประชาชน และระบบงานไอทีด้านงานบริหารองค์กร โดยแต่ ล ะ
ระบบงานประกอบด้วยระบบสารสนเทศต่างๆ ดังต่อนี้
1) ระบบงานไอทีด้านการบริ การประชาชน ได้แก่








ระบบบริการผูโ้ ดยสารขึน้ เครือ่ ง (กระบวนการเช็คอิน)
ระบบประชาสัมพันธ์ (Information Kiosk)
ระบบ Website
ระบบ Mobile Application
ระบบ Flight Information Display (จอแสดงตารางการบิน)
ระบบประกาศเสียงอัตโนมัติ
Airport Free Wifi

2) ระบบงานไอทีด้านงานบริ หารองค์กร ได้แก่
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารท่าอากาศยาน (FIMS)
ระบบ Executive Support System
ระบบ e-Learning และระบบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมของบุคลากรภายใน
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 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบ Intranet
 ระบบบันทึกเวลาทางาน
บริ ษทั วิ ทยุการบิ นแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.)
วิ สยั ทัศน์
มุ่งมันพั
่ ฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ สู่การเป็ นหนึง่ ในองค์กร
ระดับดีเยีย่ มตามมาตรฐานโลกอย่างยังยื
่ น
พันธกิ จ
เป็ นผูใ้ ห้บริการการเดินอากาศของประเทศทีต่ อบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการด้วย
ความปลอดภัย เป็ นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มและผลประโยชน์แห่งชาติ
วัฒนธรรมองค์กร
พนักงานของ บวท. ทุกคนปฏิบตั ภิ ารกิจภายใต้กรอบวัฒนธรรมองค์กร หรือ SMART
ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
 Safety: ความปลอดภัย – ให้บริการลูกค้าทัง้ ภายนอกและภายในประเทศอย่างเต็ม
กาลังความสามารถ ด้วยสัญชาตญาณความปลอดภัยทีต่ รงตามมาตรฐานสูงสุด
o จิตสานึกความปลอดภัย (Safety Instinct)
o แรงขับเคลื่อนของความปลอดภัย (Safety Driven)
o มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard)
 Morality: จริ ยธรรมเพื่อส่วนรวม – ตัง้ มันในความซื
่
่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั งิ าน
การเป็ นผูใ้ ห้ คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมและองค์กรเป็ นสิง่ สาคัญ
o ซื่อสัตย์ (Honest)
o ทาเพื่อผูอ้ ่นื และส่วนรวม (Giver)
o ประโยชน์องค์กรสาคัญทีส่ ุด (Organization First)
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 Accountability: ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและหน้ า ที่ – รับ ผิด ชอบ ทุ่ ม เท
เสียสละในการปฏิบตั งิ าน สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยแห่งความ
ถูกต้องเป็ นธรรมและตรวจสอบได้
o ควบคุมตนเอง (Self-control)
o รับผิดชอบ (Accountability)
o เสียสละ (Sacrifice)
 Recognition: การเป็ นที่ ย อมรับ ในความเป็ นมื อ อาชี พ ในระดับ สากล –
ขวนขวาย ศึกษาเรียนรู้ และคิดริเริม่ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง มี
ความน่ าเชื่อถือด้วยจุดยืนในวิชาชีพของงานปฏิบตั กิ ารและสนับสนุ นการจราจรทาง
อากาศอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
o ใฝ่ รู้ (Passion of Learning)
o นวัตกรรม (Innovation)
o น่าเชื่อถือ (Trustworthy)
 Teamwork: ความเป็ นน้าหนึ่ งใจเดียวกัน – ร่วมแรงร่วมใจปฏิบตั งิ านเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายของส่วนรวม ด้วยความเอือ้ เฟื้ ออาทรและมีสมั มาคารวะดุจเป็ นพีน่ ้องกัน
o ผูกพันฉันท์พน่ี ้อง (Brotherhood)
o ทางานเป็ นทีม (Teamwork)
o ร่วมแรงร่วมใจ (Collaboration)
ค่านิ ยม
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มุง่ เน้นความปลอดภัย
มุง่ เน้นหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการทางาน
มุง่ เน้นความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสีย
มุง่ เน้นผลลัพธ์ทเ่ี ป็ นเลิศ
มุง่ เน้นการทางานเป็ นทีม
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อานาจหน้ าที่
เป็ นหน่วยงานผูใ้ ห้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้
 การบริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
 การบริหารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services)
 การบริก ารข่ า วสารการเดิน อากาศและงานแผนที่เ ดิน อากาศ ( Aeronautical
Information Services and Aeronautical Charts) รวมทัง้ บริการเกี่ยวเนื่อง และงาน
ตามนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การให้บริการการเดินอากาศ ที่ ปลอดภั
่
ยและมีประสิทธิภาพ
o เป้ าหมาย
- ให้บริการทีป่ ลอดภัยและมันคง
่ เป็ นไปตามมาตรฐานและต่อเนื่องในทุกช่วงการบิน
 กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน
ส าหรับ บริ ก ารการเดิ น อากาศ (Regulatory Requirements for Air
Navigation Services)
 กลยุทธ์ 1.2 จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety Risk) ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบและอุปกรณ์รวมทัง้
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านวิศวกรรมจราจรทางอากาศ ให้เป็ นไปตามความ
ต้องการและมาตรฐาน/ข้อกาหนดการใช้งาน
 กลยุทธ์ 1.4 บริหารความต่ อ เนื่อ งการให้บ ริก ารการเดินอากาศให้ม ี
ความพร้อมและสามารถรักษาระดับความปลอดภัย รวมทัง้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล สาหรับรองรับทุกสถานการณ์
- เพิม่ ความสามารถในการรองรับเทีย่ วบินและประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
 กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาการปฏิบตั ิการในเขตสนามบิน โดยมุ่งเน้ นในด้าน
PBN Approach with Vertical Guidance, AMAN/DMAN, A-SMGCS,
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Airport-CDM, Remote Aerodrome เป็ น ส าคัญ และสนับ สนุ น การลด
การปล่อยก๊าซ CO2
 กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาเชื่อมต่ อและทางานร่วมกันได้ของระบบและข้อมูล
โดยมุง่ เน้นในด้าน AIXM/FIXM เป็ นสาคัญ
 กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาความสามารถในการรองรับและความคล่ องตัวของ
เที่ยวบินผ่ านการบริหารจราจรทางอากาศร่ ว มกับผู้มสี ่ว นได้ส่ว นเสีย
โดยมุง่ เน้นในด้าน FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, Safety Nets เป็ น
สาคัญ และสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซ CO2
 กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาประสิทธิภาพของเส้นทางการบินให้มปี ระสิทธิภาพ
ผ่านการจัดการปฏิบตั กิ ารบินบนพื้นฐานวิถกี ารบิน โดยมุ่ งเน้ นในด้าน
PBN SID/STAR, CDO, CCO เป็ นส าคัญ และสนั บ สนุ น การลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างบุคลากรมืออาชีพ
o เป้ าหมาย
- พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรบุค คล เพื่อการขับเคลื่อ นองค์กรให้เ ติบโต
อย่างยังยื
่ น
 กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาความสามารถหลักของบุคลากรและระบบงานด้ าน
ทรัพ ยากรบุ ค คลตาม AEROTHAI HR Model ตามมาตรฐาน ICAO
และยุทธศาสตร์องค์กร
 กลยุทธ์ 3.2 เพิม่ ผลิตภาพการปฏิบตั งิ าน (Productivity) ขององค์กร
- พัฒนาสภาพแวดล้อมบุคลากรและยกระดับความผูกพันต่อองค์กร
 กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางานและคุณภาพชีวติ ของ
บุคลากร
 กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง
o เป้ าหมาย
- เป็ นองค์กรทีด่ ใี นสังคมและบรรลุเป้ าหมายในการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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 กลยุท ธ์ 5.1 ด าเนิ น งานตามพัน ธกิจ ภายใต้ ห ลัก จริย ธรรมและการ
จัดการที่ดี โดยเน้ นการสร้างความยังยื
่ นและผลลัพธ์ ท่สี อดคล้อ งกับ
ความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้สว่ นเสียอย่างสมดุล
 กลยุทธ์ 5.2 พัฒนาแนวทางประเมินผลและยกระดับความพึง พอใจ
ผูใ้ ช้บริการ พร้อมกับจัดการกับความไม่พงึ พอใจและข้อร้องเรียนอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง
- พัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานเทคโนโลยี สารสนเทศ ความรู้ และ
นวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์กรทุกระดับ
 กลยุทธ์ 6.1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของโครงสร้างและ
องค์ประกอบพืน้ ฐาน ทีจ่ าเป็ นสาหรับ BICC
 กลยุทธ์ 6.2 ทบทวนแนวคิดและการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
และสารสนเทศ การบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
นวัตกรรม ตลอดจนการวิจยั และพัฒนา ให้สอดคล้องและพร้อมสู่การใช้
งาน BICC เป็ นกลไกขับเคลื่อนเป้ าหมายขององค์กร
- พัฒ นาคุ ณ ภาพการบริห ารจัด การทัว่ ทัง้ องค์ ก ร เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลลัพ ธ์ ท่ี ม ี
ประสิทธิภาพ
 กลยุ ท ธ์ 7.1 ก าหนดแผนพัฒ นาองค์ ก ร เพื่อ ปรับ ปรุ ง และจัด การ
กระบวนการทางานที่สาคัญอย่ างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ
เพิ่ม ขีด ความสามารถด้ า นยุ ท ธศาสตร์ การออกแบบและจัด การ
กระบวนการทางานทีท่ าให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้ าหมาย
- บริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ และสมดุล
 กลยุ ท ธ์ 8.1 บริห ารงบประมาณและการเงิน ขององค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามกรอบของแผนการลงทุน
 กลยุทธ์ 8.2 เพิม่ ประสิทธิภาพค่ าใช้จ่ายดาเนินการ โดยมุ่ งเน้ นรักษา
สมดุลของสัดส่วนค่าใช%จ่ายให%เหมาะสมและไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างคุณค่าให้กบั กิจการบินและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
เป้ าหมาย
- สนับสนุ นและดาเนินงานพัฒนาระบบการเดินอากาศภายใต้ค วามร่ว มมือ ใน
อุตสาหกรรมการบิน
 กลยุทธ์ 9.1 แสวงหาความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการทุกด้านให้ดยี งิ่ ขึน้
 กลยุทธ์ 9.2 ดาเนินการเชิงรุกในเวทีระดับภูมภิ าค
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กบั ประเทศ
เป้ าหมาย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศและดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศ
 กลยุทธ์ 10.1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานระบบบริการการเดินอากาศ เพื่อ
รองรับการเปลีย่ นถ่ายเทคโนโลยีและวิธกี ารปฏิบตั ไิ ปสู่ระบบการบริหาร
จราจรทางอากาศระบบใหม่ และรองรับแนวทางพัฒนาระบบการบินของ
ภาครัฐ
 กลยุ ท ธ์ 10.2 ผลัก ดัน การพัฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละพัฒ นาขีด
ความสามารถในการรองรับด้านการขนส่งทางอากาศของไทย
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ บวท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-17
1) สานักตรวจสอบภายใน
1.1) ฝ่ ายตรวจสอบภารกิจหลักและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2) ฝ่ ายตรวจสอบภารกิจสนับสนุนและวางแผนการตรวจสอบ
2) สานักกรรมการอานวยการใหญ่
2.1) ฝ่ ายสื่อสารสัมพันธ์
2.2) ฝ่ ายบริหารทัวไป
่
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3) สานักมาตรฐานความปลอดภัย
3.1) ฝ่ ายมาตรฐานและความปลอดภัย
3.2) ฝ่ ายบินทดสอบ
4) สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
4.1) สานักนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
5) สานักพัฒนาธุรกิจ
5.1) ฝ่ ายบริหารธุรกิจ
5.2) ฝ่ ายวิศวกรรมบริการ
6) ส่วนบริหารจราจรทางอากาศ
6.1) ฝ่ ายบริหารศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศกรุงเทพ
6.2) ฝ่ ายบริหารศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศเขตสนามบินกรุงเทพ
6.3) ฝ่ ายบริหารเครือข่ายการจราจรทางอากาศ
7) ส่วนภูมภิ าคและศูนย์ประกอบการ
7.1) ฝ่ ายบริหารศูนย์ควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินภูมภิ าค
7.2) ฝ่ ายบริหารจราจรทางอากาศภูมภิ าค 1
7.3) ฝ่ ายบริหารจราจรทางอากาศภูมภิ าค 2
7.4) ฝ่ ายบริหารศูนย์ประกอบการ
8) ส่วนวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
8.1) ฝ่ ายบริหารงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
8.2) ฝ่ ายสนับสนุนงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ
8.3) ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9) ส่วนทรัพยากรบุคคล
9.1) ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพชีวติ
9.2) ฝ่ ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
10) ส่วนการเงิน
10.1) ฝ่ ายการเงินและบัญชี
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ภาพที่ 2-17 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั วิ ทยุการบิ นแห่งประเทศไทย จากัด

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ บวท. คือ ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ อยูภ่ ายใต้ส่วนวิศวกรรมจราจร
ทางอากาศ
โดยภารกิจหลักของฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการดาเนินงานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรตามนโยบายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief
Information Officer: CIO) ให้มคี วามเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลที่จะนามาใช้วเิ คราะห์
เพื่อสนับสนุ นการวางแผนงาน หรือการตัดสินใจของผู้ บริหารหรือผู้ใช้งานในด้านต่างๆ รวมทัง้
จัดทาและบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
ส่ ว นอัต ราก าลังพลของฝ่ ายเทคโนโลยีส ารสนเทศ (ข้อ มูล ณ 16 พฤษภาคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 50 ตาแหน่ง
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศหลักของ บวท. ประกอบด้วย15
1) ระบบเครือข่ายสานักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ
เป็ น ระบบเครือ ข่ า ยซึ่ง มีอุ ป กรณ์ เ ชื่อ มโยงไปยัง เครื่อ งลู ก ข่ า ยที่ต ัง้ อยู่ใ นชัน้ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายศูนย์ควบคุมการบินภูมภิ าค ผ่านช่องทางระบบเครือข่าย
TOT ด้วย MPLS และช่องทางระบบเครือข่าย CAT ด้วย VPN
2) ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง
เป็ นศูนย์ขอ้ มูลทีม่ กี ารกาหนดแบ่งโซนของระบบชัดเจนตามกลุ่มงาน และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยเพื่อป้ องกันแต่ละโซน
3) ระบบสารสนเทศต่างๆ
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ บวท. ได้แก่










ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบ SAP
ระบบ Email
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการเงิน
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านธุรกิจ
ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทัวไป
่
ระบบถ่ า ยทอดข่ า วการบิน อัต โนมัติ (Automatic Message Switching System:
AMSS)
 ระบบพิมพ์แถบกระดาษรายงานข้อมูลการบิน (Flight Data Strip Printing System:
FDSS)
15
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 ระบบบริหารข้อมูลการบิน (Flight Data Management System: FDMS)
บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) (บกท.)
วิ สยั ทัศน์
เป็ นสายการบินทีล่ ูกค้าเลือกเป็ นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ ห์ความ
เป็นไทย”
พันธกิ จ
 ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุง่ เน้น
ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกสบาย และการบริการทีม่ คี ุณภาพด้วย
เอกลักษณ์ความเป็ นไทย เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่มี คี ุณค่าและความน่ าเชื่อถือสูง
รวมทัง้ เสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้า
 มีการกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยังยื
่ นให้แก่
องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากกาไรลงทุนทีส่ งู ให้แก่ผถู้ อื หุน้
 เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่สี ร้างความแข็งแกร่งให้กบั พนักงาน เพื่อให้ทางานได้
อย่ า งเต็ ม ศัก ยภาพ ตระหนั ก ถึ ง การให้ ค วามส าคัญ แก่ ลู ก ค้ า เสริม สร้ า งขีด
ความสามารถทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพิม่ พูนความผูกพันต่อองค์กร
 ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในฐานะเป็ น
สายการบินแห่งชาติ ทัง้ นี้ ต้องดาเนินการภายใต้การกากับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลัก
ธรรมาภิบาล
คุณค่าหลัก (Core Value)
 มุง่ เน้นการสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า (Customer Satisfaction)
 ให้การบริการระดับโลก (World Class Services)
 สร้างคุณค่าในทุกมิติ (Value Creation)
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ภารกิ จหลัก
ด าเนิ น ธุ ร กิจ สายการบิน ที่ใ ห้ ก ารบริก ารขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร สิน ค้ า พัส ดุ ภ ัณ ฑ์ และ
ไปรษณียภัณฑ์ โดยทาการขนส่งเชื่อมโยงเมืองหลักของประเทศไทยไปยังเมืองต่าง ๆ ทัวโลก
่
ทัง้
แบบเทีย่ วบินประจา เทีย่ วบินเช่าเหมาลา และส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรการบิน โดยมีท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมเิ ป็ นศูนย์กลางเครือข่ายเส้นทางการบิน
อานาจหน้ าที่
ด าเนิ น กิจ การด้า นการบิน พาณิ ช ย์ท ัง้ เส้น ทางบิน ระหว่ า งประเทศและเส้น ทางบิน
ภายในประเทศ ซึง่ ให้บริการเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแยกการบริหาร
ออกเป็ นธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสายการบิน และกลุ่มธุรกิจสนับสนุนการบิน ดังนี้
1) ธุรกิจสายการบิน
เป็ นธุรกิจหลักที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลัก ได้แก่
สายการพาณิชย์ สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ สายการเงินและการบัญชี สายทรัพยากรบุคคลและ
กากับกิจกรรมองค์กร สายผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า และ 2 ฝ่ ายปฏิบตั กิ าร ได้แก่ สายปฏิบตั กิ าร
และฝ่ ายช่าง
2) ธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับผูโ้ ดยสาร
บริหารงานในลักษณะหน่ วยธุรกิจ ประกอบด้วย 4 หน่ วยธุรกิจ ได้แก่ ฝ่ ายการพาณิชย์
สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ฝ่ ายครัวการบิน หน่ วยธุรกิจการบินไทยสมายล์ หน่ วยธุรกิจการบริการ
ภาคพืน้
กลยุทธ์16
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเครือข่ายการบินทีแ่ ข่งขันได้ ทากาไร และลดความซับซ้อน
ของฝูงบิน
 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างรายได้
16
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 กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความเป็ นเลิศในการให้บริการ (Service Ring)
 กลยุทธ์ที่ 4 การมีตน้ ทุนทีแ่ ข่งขันได้ และการดาเนินการมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ นับสนุ นความยังยื
่ น และพัฒนาบุคลากร
ให้มคี ุณภาพดีเยีย่ ม
 กลยุทธ์ที่ 6 การบริหารบริษทั ในเครือและกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
ใหม่เพื่อความยังยื
่ น
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ บกท. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-18
ส่วนกลาง
1) สานักงานตรวจสอบภายใน
2) ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารองค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
ฝ่ ายบริหารงานนโยบายฯ
3) สายสนับสนุนการถวายการบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุ นการปฏิบตั งิ าน
4) สายปฏิบตั กิ าร
5) ฝ่ ายช่าง
6) สายการพาณิชย์
7) สายทรัพยากรบุคคลและกากับกิจกรรมองค์กร
8) สายรายได้เสริมองค์กร
9) สายการเงินและการบัญชี
10) สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น
ส่วนบริหารงานหน่วยธุรกิจ
11) ฝ่ ายสนับสนุนการบริหารธุรกิจการบิน
12) ฝ่ ายครัวการบิน
13) ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
14) ฝ่ ายบริการอุปกรณ์ภาคพืน้
15) ฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์
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ภาพที่ 2-18 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานที่ม ีบทบาทและอ านาจหน้ าที่เ กี่ยวข้อ งกับระบบงานบริห ารและงาน
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บกท. คือ ฝ่ ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(อยู่ภายใต้สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยังยื
่ น) ซึง่ ประกอบด้วยฝ่ ายย่อย 4 ฝ่ าย17 และ กอง
ที่ไม่ขน้ึ กับฝ่ ายใดๆ 2 กอง ได้แก่ (1) ฝ่ ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างศักยภาพทาง
ธุรกิจ (2) ฝ่ ายระบบสารสนเทศ ผลิตภัณฑ์ และบริการการบิน (3) ฝ่ ายระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการปฏิบตั กิ าร (4) ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารและบริการโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) กองบริหารจัดการคู่คา้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) กองฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ธุรการ
โดยภารกิจหลักของฝ่ ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย (1) การกาหนด
ยุทธศาสตร์สารสนเทศ จัดทาแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การพัฒนาและ
ให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ (3)

17

แต่ละฝ่ ายยังประกอบด้วยหน่วยงานระดับกองต่างๆ เช่นกัน
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การให้การสนับสนุ นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ ผใู้ ช้บริการทัง้ ในและนอกบริษทั ฯ และ (4) การ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทั ฯ18
ส่วนอัตรากาลังพลของฝ่ ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 29 กันยายน
2560) ประกอบด้วยพนักงาน 224 ตาแหน่ง และลูกจ้าง/Outsource 34 อัตรา รวมทัง้ สิน้ 258 คน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ปั จจุบนั บกท. มีระบบสารสนเทศทีส่ าคัญในการดูแลหลายระบบทัง้ โครงการทีเ่ ป็ น Front
และ Back Office System รวมทัง้ ระบบสาหรับ Business Unit ดังต่อไปนี้
 THAI Star Common Platform – ระบบการส ารองที่นั ง่ การควบคุ ม ระบบการ
สารองทีน่ ัง่ การออกบัตรโดยสาร และการให้บริการ Check-in ผูโ้ ดยสารของการบิน
ไทยบน Platform ใหม่ ที่ทนั สมัยสามารถตอบสนองการบริการลูกค้า ปรับเปลี่ยน
ความต้องการด้านธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของบริษทั
ฯ ได้ดยี งิ่ ขึน้
 Pricing and Fares Management System – เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการกาหนด
กลยุท ธ์ร าคาขาย และกระบวนการสร้า งราคาเพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล เพีย งพอต่ อ การ
วิ เ คราะห์ ร าคา และการแข่ ง ขัน และตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว ที่ สุ ด และเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ โดยมีเครื่องมือทีจ่ ะคัดสรร Quality Revenue ได้
มากขึน้
 Royal Orchid Plus Frequent Flyer Program – เป็ นระบบของรายการสะสมไมล์
รอยัล ออร์ค ิด พลัส เพื่อ การสร้า งและรัก ษาฐานลู ก ค้ า ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น
การตลาดของบริษั ท ฯ ช่ ว ยให้ ก ารด าเนิ น การรณรงค์ แ ละส่ ง เสริม การขาย
(Campaign Management) มีประสิทธิภาพดีมากยิง่ ขึ้น สามารถสร้างรายได้ และ
แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ในระยะยาว
 Global Tour Management System – เป็ นระบบทีจ่ ะช่วยสร้างและขยายเครือข่าย
การซื้อ ขายโปรแกรมการท่องเที่ยว Royal Orchid Holidays ให้เป็ นระบบการขาย
ตรงผ่านอินเทอร์เน็ต ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย เพื่อเพิม่ รายได้และลดค่ าใช้จ่าย
ตลอดจนสนับสนุ นกระบวนการสร้าง Tour Package ได้แก่ Contract, Costing ให้
สามารถสร้าง Tour ได้หลากหลาย รองรับทุกความต้องการของลูกค้า
18
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 Cargo Hub Operation Revenue and Utilization System (CHORUS) – เ ป็ น
ระบบเพื่อสนับสนุ นการทางานของฝ่ ายการพาณิชย์สนิ ค้าและไปรษณียภัณฑ์ ใน
ด้านการปฏิบตั กิ ารคลังสินค้า การสารองและจัดระวางบรรทุก การขาย การบริหาร
รายได้ ตลอดจนการจัดการบัญชีรายได้ ทัง้ นี้้ เพื่อเพิม่ รายได้จากการขนส่งสินค้า
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และศักยภาพการแข่งขัน อีกทัง้ ยังสร้างความพึง
พอใจให้กบั ลูกค้า
 Commercial Data Warehouse – ระบบคลังข้อมูลโดยจัดเก็บข้อมูลการเดินทาง
ของผูโ้ ดยสาร เทีย่ วบิน ฯลฯ ใช้ในการเก็บข้อมูลของลูกค้าโดยตรงจากระบบสารอง
ที่นัง่ ระบบบัตรโดยสาร ระบบการตรวจบัตรโดยสารขึน้ เครื่อง และระบบบัญชี ให้
ครบวงจร เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตลาดและการขาย การออกแบบ
การบริก ารให้ ม ีค วามจ าเพาะเจาะจงมากขึ้น ให้ ท ัน กับ การแข่ ง ขัน และการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งเป็ นแนวทางหลักในการบริหารจัดการด้านการขายและ
การตลาดในอนาคต
 OPAL Aviation Map – ระบบติดตามเที่ยวบิน (Flight Monitoring) เพื่อ แสดงผล
และตาแหน่ งอากาศยานโดยระบุพกิ ดั ทิศทาง ความเร็ว ความสูงและเส้นทางบิน
ในช่วงเวลาทีก่ าลังปฏิบตั กิ ารบินอยู่ในอากาศได้ถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว ช่วยให้
การควบคุมการปฏิบตั กิ ารเพิม่ ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลการ
เดินอากาศทีส่ าคัญเพื่อให้การสนับสนุนแก่นกั บินในการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์
 THAI Flight Planning System – ระบบที่ทาหน้ าที่ผลิตแผนการบินให้กับนัก บิน
ก่ อ นท าการบิน โดยรวบรวมข้อ มูล เกี่ย วกับ เส้น ทางบิน และการน าร่ อ งทัว่ โลก
(Navigation Data) สภาพอากาศตามเส้นทางบิน ข้อมูลราคาน้ ามัน ข้อมูลน้ าหนัก
ผู้โดยสารและระวางสินค้า รวมทัง้ อัตราการเผาไหม้น้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
แต่ ล ะชนิ ด เป็ น ต้น เพื่อ ค านวณเส้น ทางบิน ที่ดีท่ีสุ ด และปริม าณการใช้น้ า มัน ที่
เหมาะสมและถูกต้องเชื่อถือได้ในแต่ละเทีย่ วบิน
 Traffic Information and Planning System (TIPS) – ระบบที่ใ ช้ใ นการวางแผน
ตารางบิ น ส าหรับ medium-term และ shortterm period รวมทัง้ ปรับ แก้ ไ ขให้
เหมาะสมกับสถานการณ์สาหรับ TG operating และ Codeshare flight โดยระบบ
เก็บรวบรวมแก้ไขข้อมูลพืน้ ฐานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ flight รวมทัง้ กระจายตารางการบิน
ไปยังหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ยังทาหน้ าที่จดั สรรการใช้
ลานจอดทีส่ นามบินกรุงเทพ ภูเก็ต หาดใหญ่ อู่ตะเภาและเชียงใหม่
 THAI Operations Control System (TOPS) – ระบบที่ช่ ว ยในการควบคุ ม การ
ปฏิบตั ิการบินให้เป็ นไปตามแผนตารางการบินอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กาหนด
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เครือ่ งบินลาทีจ่ ะบินในแต่ละเทีย่ ว เปลีย่ นแปลงหรืองดเทีย่ วบิน ติดตามเวลาขึน้ และ
ลงของเทีย่ วบินทุกเทีย่ วบิน และจัดเก็บข้อมูลทัวไปของเครื
่
อ่ งบิน ข้อมูลเหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ร่ว มกับ ระบบอื่น ๆ เพื่อ การวิเ คราะห์ นอกจากนี้ ยัง มีร ะบบการจัด การ
สารสนเทศ นาเสนอผูบ้ ริหาร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงเทีย่ วบิน
ให้เป็ นไปตามความเหมาะสม ทัง้ ด้านความปลอดภัยและศักยภาพในการแข่งขัน
 SAP-Wise – ระบบเพื่อเพิม่ ประสิทธิภ าพกระบวนการจัดเก็บรายได้ การเงิน ให้
รวดเร็ว มีประสิทธิภ าพมากขึ้น รวมทัง้ การบริหารงานบุคคล โดยเชื่อมโยงระบบ
SAP และฐานข้ อ มู ล ทุ ก ระบบในปั จ จุ บ ัน และในอนาคตให้ เ ป็ นระบบเดีย วกัน
(Integrated ERP System) และสามารถจัดทาระบบข้อมูลบริห ารกลาง (Corporate
MIS System) ทีส่ มบูรณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร
 SAP-HCM – ระบบทีช่ ่วยในการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของทัง้
บริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ โดยใช้ระบบมาตรฐานของ SAP มาบริหารจัดการในเรื่อง
ของโครงสร้างองค์กร บุคลากร การบริหารเงินเดือน การพัฒนาบุคลากรและการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนสิทธิสวัสดิการต่างๆ
 SAP-BU – ระบบทีช่ ่วยในการขยายขอบเขตงานในส่วนของการบริหารการผลิตและ
การขายทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับหน่วยธุรกิจบริหารการบิน ซึง่ ครอบคลุมฝ่ ายบริหาร
อุ ปกรณ์ ภ าคพื้น ฝ่ ายบริก ารลูกค้าภาคพื้น และฝ่ ายครัว การบิน โดยจะใช้ระบบ
มาตรฐานของ SAP ประกอบด้ว ยระบบบริห ารการผลิต (Production Planning)
ระบบขายและจัดจาหน่ าย (Sales and Distribution) ระบบบริหารซ่อมบารุง (Plant
Maintenance) ระบบบริห ารคุ ณ ภาพ (Quality Management) ระบบบัญ ชีต้ น ทุ น
(Product Costing) และระบบบัญชีการเงิน(Financial Accounting and Controlling)
มาใช้ในการบริหารจัดการ
สถาบันการบิ นพลเรือน (สบพ.)
วิ สยั ทัศน์
เป็ นศูนย์กลางแห่งความเป็ นเลิศด้านวิชาชีพการบิน (Center of Excellence)
ของภูมภิ าค โดยเป็นองค์กรเรียนรูท้ มี ่ บี ุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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พันธกิ จ
 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากล
อย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของ
ภูมภิ าค
 ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้
ค าปรึก ษา แนะนาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพการให้บริการและเพิ่มศัก ยภาพในการ
แข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศยานของไทยในภูมภิ าคเอเชีย
 เพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบารุงอากาศยาน
 ขยายการให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบตั งิ านจริงให้กบั นักศึกษาและให้บริการกับ หน่ วยงาน
ภายนอก
 สนับสนุ นกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการดาเนินงานตามนโยบาย
ของภาครัฐ ให้เป็ นไปตามพันธกรณีตามอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ และดาเนินการทดสอบบุค ลากรด้านการบินเพื่อ ขอรับใบอนุ ญ าตบุค คล
ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ค่านิ ยม
 การยึดมันในคุ
่ ณธรรมและจริยธรรม
 การมีจติ สานึกทีด่ ี ซื่อสัตว์ สุจริต และรับผิดชอบ
 การยึด ถือ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ ม ี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
 การยืนหยัดทาในสิง่ ทีถ่ ูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
 การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัยและไม่เลือกปฏิบตั ิ
 การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
 การมุง่ ผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
 การยึดมันในระบบประชาธิ
่
ปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
 การยึดมันในหลั
่
กจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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ภารกิ จหลัก
ดาเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อ งกับการบินและดาเนินกิจการเกี่ยวกับ
บริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับกิจการบิน เพื่อประโยชน์ในการผลิต
บุคลากรดังกล่าว
อานาจหน้ าที่
 ฝึกอบรมด้านกิจการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้ได้มาตราฐานตามทีอ่ งค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ระบุไว้ในอนุ สญ
ั ญาการบินระหว่างประเทศ
และรับผิดชอบการฝึกอบรมภายในประเทศ ให้สอดคล้องตามกฏหมายเกี่ยวกับการ
เดินอากาศภายในประเทศ
 ผลิตบุคลากรด้านการบินพลเรือนให้เพียงพอต่อ ความต้องการภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุ นหน่ ว ยงานการขนส่ งทางอากาศ ของภาครัฐและเอกชน ให้เ ป็ นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศ
 บริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการการบิน
ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิม่ ศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างคุณภาพชีวติ นักศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาธุรกิจและขยายการบริการสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับมาตรฐานบุคลากรสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและการลงทุนเชิงรุก
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ สบพ. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-19
1) สานักตรวจสอบภายใน
2) สานักผูว้ ่าการ
3) สานักการเงินการคลัง
4) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน
5) สานักวิจยั และพัฒนาธุรกิจการบิน
6) สานักงานทรัพยากรบุคคล
7) สานักงานนโยบายและแผน
8) สานักวิชาการ
9) กองอากาศยานและเครือ่ งยนต์
10) กองวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
11) กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน
12) กองวิชาบริหารการบิน
13) กองวิชาบริการการบิน
14) กองฝึกบิน
15) กองซ่อมบารุงอากาศยาน
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ภาพที่ 2-19 โครงสร้างองค์กร สถาบันการบิ นพลเรือน

ทัง้ นี้ หน่ ว ยงานซึ่ง ดูแ ลและรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การและพัฒ นาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศของ สบพ. คือ ส านัก เทคโนโลยีส ารสนเทศการบิน ซึ่ง ประกอบด้ว ย
หน่ วยงานย่อย ได้แก่ (1) แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือ ข่าย (2) แผนกโสตทัศนู ปกรณ์ และ
(3) แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา
โดยภารกิจหลักของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ประกอบด้วยการดาเนินงาน
(1) กาหนดยุทธศาสตร์สารสนเทศ จัดทาแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ดูแล
ระบบ IT โดยรวมขององค์กร เช่น ระบบเว็บไซต์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต เป็ นต้น และ
การ (3) จัดซือ้ จัดหาอุปกรณ์ สารวจอุปกรณ์การเรียนการสอน การเชื่อมข้อมูลและอุปกรณ์ รวมถึง
งานบริหารและงานวิชาการ และ (4) ผลิตสื่อต่างๆ และดูแลเรือ่ ง Video Conference ประกอบด้วย
งานห้องสมุด และงานโรงพิมพ์19

19

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารสถาบันการบินพลเรือน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560
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ส่วนอัตรากาลังพลของสานักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน (ข้อมูล ณ 28 มีนาคม 2560)
ประกอบด้วยพนักงานทัง้ สิน้ 20 ตาแหน่ง20
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาคัญของหน่ วยงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สบพ. ทีม่ กี ารพัฒนาหรือดาเนินการอยู่
ในปั จจุบนั 21 ได้แก่
 ระบบ Back Office เพื่อ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร
 ระบบ E-mail / Website / VDO Conference ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ
ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 ขอนแก่น
 ระบบ Timer เพื่อสลับการทางานของเครื่องปรับอากาศห้อง Server ศูนย์ฝึกการบิน
หัวหิน
 ระบบกล้องวงจรปิ ด CCTV
 ระบบการประเมินอาจารย์ผสู้ อน และระบบรับสมัครนักศึกษา Online
 ระบบเครือข่าย Internet/Intranet
 ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless Lan / Fibre Optic
 ระบบฐานข้อมูล (Back Office) เพื่อรองรับกับระบบ Front Office
 ระบบดิจติ อลเพื่อจัดทาสาเนาเอกสารตาราเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
 ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์แบบ Real-time
 ระบบบารุงรักษาครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ระบบรับสมัคร Online และระบบการ
ประเมินอาจารย์ผสู้ อน)
 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุ นการบริหารองค์กรของสถาบันการบินพลเรือน
(MIS)
 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการสื่อสาร/เรียนรูภ้ ายในองค์กร (Intranet)
 ระบบสาหรับสารองข้อมูล (Back Up)
 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automatic Library)
20
21

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริหารสถาบันการบินพลเรือน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560
รวบรวมข้อมูลจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวน
ประจาปี 2559)
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 ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)
นอกจากนี้ สบพ. กาลังอยูร่ ะหว่างการจัดทาระบบสารสนเทศอื่นๆ อาทิ ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร (EIS)
บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด (บทม.)
ภารกิ จหลัก
 ดาเนินธุรกิจสายการบินภูมภิ าคในระยะพิสยั ใกล้และระยะพิสยั กลาง ให้บริการใน
รูปแบบ Regional Service / Cost Effective Full Service ที่มคี ุณภาพและทันสมัย
สามารถตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของผูเ้ ดินทาง
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การบินไทย ด้วยฐานผูโ้ ดยสารทีเ่ ดินทางแบบเชื่อมต่อ
เส้นทาง (Connecting Traffic) ของการบินไทย
 สามารถบริหารต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีแ่ ข่งขันได้
 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั เครือข่ายเส้นทางบินโดยรวมของกลุ่มธุรกิจสาย
การบินของบริษทั การบินไทย
 เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนและให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับงานทางด้านการจัดตาราง
การบิน การควบคุมการปฏิบตั กิ ารและการบริหารจัดการลูกเรือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
รองรับส่วนงานปฏิบตั กิ ารบิน สาหรับวางแผนการบิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับส่วน
งานบุค คล และระบบสารสนเทศของส่ว นงานสานักงานตัง้ แต่งานงบประมาณ การขอซื้อ วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงาน การจัดซื้อ ไปจนถึงการจ่ายเงิน จัดการลงบัญชีตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น พร้อมทัง้ จัดทารายงานต่างๆ นอกจากนัน้ ยังทาการสนับสนุ นระบบ Passenger Service
ทีเ่ ป็ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับงานบริการผูโ้ ดยสาร เริ่มตัง้ แต่การจองตั ๋วโดยสารไป
จนถึงการ Check in ผูโ้ ดยสาร
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ บทม. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-20
1) สานักเลขานุการบริษทั
2) ฝ่ ายความปลอดภัย ความมันคงการบิ
่
น และควบคุมคุณภาพ
3) สายปฏิบตั กิ าร
3.1) ฝ่ ายกลยุทธ์องค์กรและแผน
3.2) ฝ่ ายวิศวกรรมและซ่อมบารุงอากาศยาน
3.3) ฝ่ ายธุรการสายปฏิบตั กิ าร
3.4) ฝ่ ายบริหารนักบินและมาตรฐานการบิน
3.5) ฝ่ ายฝึกอบรมการปฏิบตั กิ าร
3.6) ฝ่ ายควบคุมการปฏิบตั กิ าร
4) แผนกลยุทธ์องค์กรและแผน
4.1) ฝ่ ายกลยุทธ์และวิเคราะห์การตลาด
4.2) ฝ่ ายบริหารรายได้และราคาขาย
4.3) Sale & Distribution Department
4.4) ฝ่ ายสื่อสารการตลาดและตราผลิตภัณฑ์
4.5) แผนกฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพบริการ
4.6) ฝ่ ายลูกค้าสัมพันธ์
4.7) ฝ่ ายบริการลูกค้าภาคพืน้
4.8) ฝ่ ายบริการบนเครือ่ งบิน
5) สายการเงินและบริหารองค์กร
5.1) ฝ่ ายการเงินและการบัญชี
5.2) ฝ่ ายกฎหมายและบริหารสัญญา
5.3) ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5.4) ฝ่ ายบริหารองค์กร
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ภาพที่ 2-20 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

ทีม่ า: แผนงบประมาณประจาปี 2560, บริษทั ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

บริ ษทั โรงแรมท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด (รทส.)
ภารกิ จหลัก
ประกอบกิจการโรงแรม ให้บริการทีพ่ กั อาหาร และกิจการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
เป้ าหมาย ทิ ศทาง และบทบาทการดาเนิ นการในอนาคต
รทส. มีเป้ าหมายทีจ่ ะให้โรงแรมอยู่ในระดับมาตรฐานสีด่ าว และมีการบริการเป็ นเลิศแก่
ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยมีเอกลักษณ์ของความเป็ นไทย เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้ เป็ นสัญญา
ลักษณ์ของผูท้ ม่ี าเยือนประเทศไทย อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญของการกากับดูแล ให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
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ยุทธศาสตร์





วิเคราะห์และศึกษาความเป็ นไปได้ของ Business Plan ทีผ่ รู้ บั จ้างฯ เสนอ
กากับดูแลการบริหารจัดการของผูร้ บั จ้างฯ ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้างฯ
ควบคุมการบริหารให้เป็ นไปตามข้อกาหนด ระเบียบและนโยบายทีก่ าหนดไว้
ตรวจสอบการบริหารจัดการของผูร้ บั จ้างฯ

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ รทส. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-21
1)
2)
3)
4)
5)

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
ฝ่ ายผูเ้ ชีย่ วชาญ
ฝ่ ายบัญชี การเงิน
สานักผูจ้ ดั การ
ส่วนบริหาร (โดยบริษทั ผูร้ บั จ้าง UH Group)
a. Resident Manager
b. Financial Controller
c. Director of Engineering
d. Director of Human Resources
e. Director of Food & Beverage
f. Director of Sales & Marketing
g. Executive Chef
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ภาพที่ 2-21 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากัด

ทีม่ า: บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ จากัด

บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อสุ เซาท์อีสต์ เอเชีย จากัด (ทอส.)
วิ สยั ทัศน์
 เป็ นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบสารองที่นัง่ และระบบสนับสนุ นธุรกิจเกี่ยวกับการ
สารองทีน่ งั ่ การเดินทางทีต่ วั แทนจาหน่ ายบัตรโดยสารเลือกใช้เป็ นอันดับแรก ด้วย
ระบบทีท่ นั สมัย
 บริษทั ฯ ได้สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ท่เี อื้อประโยชน์ต่อการทาธุรกิจของบริษัท
ตัวแทนจาหน่ าย และเพื่อให้ธุรกิจของบริษทั ตัวแทนจาหน่ าย เติบโตอย่างยังยื
่ นและ
มีคุณภาพ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2-131

ภารกิ จหลัก






สนับสนุนกิจการของการบินไทย และสมาชิกอื่น
พัฒนาบริษทั ฯ สายการบิน ตัวแทนจาหน่าย รองรับการเปลีย่ นแปลง
หาช่องทางการเพิม่ รายได้ ให้มากขึน้
ใช้ทรัพยากร เงินทุน ทีม่ อี ยูเ่ ต็มประสิทธิภาพ
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (เปิ ดเผย เป็ นธรรม โปร่งใส)

ทิ ศทางและบทบาทการดาเนิ นงานในอนาคต
ขยายบทบาทจากการเป็ นเพียงผูท้ าตลาด ติดตัง้ ระบบสารองทีน่ งั ่ ให้กบั ตัวแทนจาหน่ าย
เป็ นผู้นาเสนอสินค้าด้านระบบ Travel IT Solutions ที่เชื่อมโยงการเดินทางให้กบั ผู้ประกอบการ
ท่องเทีย่ วในส่วนอื่นๆ
1) เพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย ณ สิน้ ปี ท่ี 71.52% โดยเด้นทีก่ ลุ่มตัวแทน
จาหน่ายขนาดเล็กซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ ยี อดการสารองทีน่ งมาก
ั่
2) คงความเป็ นผู้นาในส่วนแบ่งทางการตลาดในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
เพิ่ม ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดในประเทศกัม พู ช าและสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว
3) พัฒนาและสรรหา Product หรือ Content เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบสารองที่
นัง่
4) พัฒนาและสรรหา Product, Local Product หรือ Solution ใหม่ รวมทัง้ เน้นให้ความรู้
เกี่ยวกับ Product หรือ Solution ของบริษัทแก่ ต ัวแทนจาหน่ ายเพื่อ ความสะดวก
รวดเร็วในการเขาถึงระบบและเป็ นเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั
5) นาเสนอการใช้ระบบ Mid Office ให้กบั ตัวแทนจาหน่ ายรายใหม่และรายเดิมแทน
การให้ Incentive เพียงอย่างเดียว
6) เตรียมพร้อมสาหรับธุรกิจทีก่ าลังเปลีย่ นไป
7) ใช้ประโยชน์จากการที่ม ี Terminals จานวนมาก ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือ
เพื่อเพิม่ รายได้ให้กบั บริษทั ฯ
8) เพิ่มช่อ งทางการสื่อ สารรูป แบบใหม่เ พื่อ การเชื่อ มต่ อ ระหว่ างกันสูงเพิ่มขึ้น เกิด
การบูรณาการระหว่างช่องทางออนไลน์และการบริการด้านอื่นๆ
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กรของ ทอส. มีดงั ต่อไปนี้ และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดังภาพที่ 2-22
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Office Managing Director
Internal Audit
Commercial Management
Customer Service
Finance & Accounting
Technology & Product Development
Human Resource & Administration
Customer Training

ภาพที่ 2-22 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ไทย-อะมาดิ อสุ เซาท์อีสต์ เอเชีย จากัด

ทีม่ า: บริษทั ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อสี ต์ เอเชีย จากัด
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บทที่ 3
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับกรณี ศึกษา
การศึกษาในบทนี้ เป็ นการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและ
ประเทศที่เป็ นกรณีศึกษา (Best Practice) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อนาบทเรีย นหรือ
แนวทางการพัฒนาจากประเทศกรณีศกึ ษามาประยุกต์ใช้สาหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งไทย

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทย
3.1.1 หน่ วยงานผู้เกี่ยวข้องและผูร้ บั บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย
กระทรวงคมนาคม (คค.) มีบ ทบาทและหน้ า ที่ห ลัก ในการพัฒ นาระบบ กลไก และ
บุคลากร รวมทัง้ วางแผนนโยบายการพัฒนา กากับดูแล และบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่ง
และโลจิสติกส์ของประเทศให้มปี ระสิทธิภาพ ทัวถึ
่ ง และยังยื
่ น กระทรวงคมนาคมยังรับผิดชอบ
ดูแ ลในส่ ว นของการพัฒ นาบริก ารของระบบขนส่ ง สาธารณะที่นอกเหนือ จากระบบโลจิส ติก ส์
รวมถึงการจัดสรรและบริหารจัดการการขนส่งและการจราจรของประเทศ
ทัง้ นี้ หน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (ซึง่ รวมไปถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง)
ทีด่ าเนินการและมีส่ว นเกี่ยวข้อ งโดยตรงกับการให้บ ริก ารด้า นคมนาคมขนส่ง แก่ผูร้ บั บริก าร
ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครัฐ (ทัง้ หน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมด้วยกัน และ
หน่ วยงานรัฐอื่น) มีดงั ต่อไปนี้
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1) หน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
 สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) – เป็ นหน่วยงานกลางซึง่ มีบทบาท
หน้ าที่ใ นการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงคมนาคม ตลอดจน
กากับ ดูแล ติดตาม และประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง นอกจากนี้
สปค. ยังมีบทบาทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการภายในกระทรวงและเพื่อให้บริการแก่หน่ วยงานสังกัด
กระทรวง
 กรมเจ้าท่ า (จท.) – เป็ นกรมซึง่ มีบทบาทกากับดูแลระบบการขนส่งทางน้ าและ
การพาณิชยนาวีของประเทศ รวมถึงระบบเดินทางสัญจรทางน้ าของประชาชน
ทัง้ นี้ นอกจากการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการขนส่งทางน้ า
และเกิดความสะดวกและความปลอดภัยทางการสัญจรทางน้ า จท. ยังมีบทบาท
ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และทรัพยากรบุคคลด้านการพาณิชยนาวีดว้ ย
 กรมการขนส่ งทางบก (ขบ.) – เป็ นกรมซึ่งมีบทบาทกากับดูแล และบริหาร
จัดการระบบขนส่งทางบก (ซึ่งหมายรวมถึงการออกกฎหมาย และกฎระเบียบ
เพื่อการจัดระเบียบของระบบการขนส่งทางบก) นอกจากนี้ ขบ. ยังมีบทบาทใน
การประสานงานกับหน่ ว ยงานต่ างๆ ด้านคมนาคม เพื่อ พัฒนาและเชื่อ มต่ อ
เครือข่ายระบบขนส่งทางบกในประเทศให้เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว
ทัวถึ
่ ง และปลอดภัย แก่ผรู้ บั บริการทุกภาคส่วน
 กรมท่ าอากาศยาน (เดิ มคื อกรมการบิ นพลเรือ น) (ทย.) – เป็ นกรมซึ่ง มี
บทบาทกากับดูแลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบินของประเทศ โดยเฉพาะ
ท่าอากาศยาน และยังมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาแผน ระเบียบ มาตรฐาน
การบิน มาตรฐานการบริการ และมาตรฐานสิง่ แวดล้อมด้านการบินของประเทศ
 กรมทางหลวง (ทล.) – เป็ นกรมซึง่ มีอานาจหน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบโครงข่าย
ทางหลวง เพื่อสนับสนุนการขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการกากับดูแล
ของ ทล. ครอบคลุ ม ในด้า นการดู แ ล รัก ษาเส้น ทางหลวงทัว่ ประเทศ การ
เชื่อมโยงเส้นทางหลวงเข้ากับเส้นทางต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการการ
ขนส่ ง และโลจิส ติ ก ส์ ตลอดจนการจราจรบนเส้ น ทางหลวงที่อ ยู่ ภ ายใต้
ความรับผิดชอบของกรม
 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) – เป็ นกรมซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการพัฒนาระบบ
โครงข่ายทางหลวง เฉพาะในส่ ว นทางหลวงชนบท เพื่อ สนับสนุ นการขนส่ ง
และโลจิสติกส์ของประเทศ โดยการกากับดูแลของ ทช. ครอบคลุมในด้านการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3-3

ดูแล รักษาเส้นทางหลวงทัวประเทศ
่
การเชื่อมโยงเส้นทางหลวงทีร่ บั ผิดชอบเข้า
กับเส้นทางต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจน
การจราจรบนเส้นทางหลวงทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบของกรม
 สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) – เป็ นหน่วยงานที่
มีบทบาทในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ มาตรฐาน ตลอดจน
บูรณาการการจัดทาแผนด้านการขนส่งและจราจรของประเทศ
2) รัฐวิ สาหกิ จในสังกัดกระทรวงคมนาคม
 การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.) – เป็ นรัฐวิสาหกิจทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการ
จัดสรร วางแผน ควบคุม และบริหารจัดการด้านระบบรางของประเทศ
 การท่ าเรือแห่ งประเทศ (กทท.) – เป็ นรัฐวิสาหกิจที่มบี ทบาทกากับดูแลและ
ให้บริการด้านการท่าเรือและธุรกิจเกีย่ วเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน้าของประเทศ
 การรถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.) – เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ถูก
จัดตัง้ ขึ้นเพื่อ ทาหน้ าที่ด าเนิ นธุ ร กิจกิจการรถไฟฟ้ าในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับกิจการรถไฟฟ้ าดังกล่าว
 การทางพิ เศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.) – เป็ นรัฐวิสาหกิจที่ทาหน้าที่พฒ
ั นา
จัดสร้าง และปรับปรุงโครงข่า ยทางพิเ ศษของประเทศ พร้อ มทัง้ ดาเนิ น การ
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางพิเศษของประเทศ
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) – เป็ นรัฐวิสาหกิจทีท่ าหน้าที่พฒ
ั นา
ระบบการให้บริการและการเดินรถขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าถึงและได้รบั ความสะดวกจากบริการ
ขนส่งสาธารณะ
 บริ ษทั การบิ นไทย จากัด (มหาชน) – เป็ นรัฐวิสาหกิจทีด่ าเนินกิจการในด้าน
การบินพาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ
 บริ ษัท ขนส่ ง จากัด (บขส.) – เป็ นรัฐวิส าหกิจที่ดาเนินการให้บริการขนส่ง
ผูโ้ ดยสารโดยรถประจาทางระหว่างกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่างๆ รวมถึงระหว่าง
จังหวัด และ/หรือภายในจังหวัด โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนดาเนินการในรูปของ
รถร่วมเอกชนวิง่ ในเส้นที่ บขส. ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนี้
บขส. ยังทาหน้าทีจ่ ดั ระเบียบการเดินรถทัง้ ของบริษทั เองและรถร่วม
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 บริ ษัท ท่ าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) – เป็ น รัฐ วิส าหกิจ ที่
ดาเนินกิจการท่าอากาศยานใน 6 ท่าอากาศยาน1 อาทิ การบริการลานจอดรถ
การจัดตัง้ เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการช่างอากาศ
ฯลฯ
นอกเหนือจากหน่ วยงานข้างต้น ยังมีหน่ วยงานอื่น ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนทีม่ สี ่วนใน
การให้บ ริก ารด้า นคมนาคมขนส่ ง แก่ ผู้ร บั บริก ารต่ า งๆ ได้แ ก่ หน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงที่
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น (เช่น สถาบันการบินพลเรือน) กรุงเทพมหานคร กองบังคับการ
ตารวจจราจรและกองบังคับการตารวจทางหลวง ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่ งชาติ (NECTEC) มูล นิธ ิศูนย์ข้อ มูล จราจรอัจฉริยะไทย (iTIC) และสมาคมระบบขนส่ งและ
จราจรอัจฉริยะไทย (ITS Thailand)
ภาพที่ 3-1 หน่ วยงานผูเ้ กี่ยวข้องและผูร้ บั บริ การระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (Stakeholders)

1

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (จังหวัดเชียงราย)
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3.1.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย
ปั จ จุ บ ัน กระทรวงคมนาคมและหน่ ว ยงานในสัง กัด (ทัง้ หน่ ว ยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ) ได้มกี ารนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้เพื่อการอานวยความสะดวกแก่
ผูร้ บั บริการ รวมไปถึงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานภายในองค์กร หรืองานบริการ
ต่างๆ เหล่านัน้ ทัง้ ในรูปแบบการให้บริการออนไลน์ การประมวลผลฐานข้อมูลด้านการจราจร
ขนาดใหญ่ ไปจนถึง การพัฒ นาระบบบริห ารจัด การ ติด ตาม และประเมิน ผลการด าเนิ น งาน
โครงการต่ างๆ ของกระทรวง/หน่ ว ยงาน และการดาเนินงานของบุค ลากรในองค์กร (ในบาง
หน่วยงาน)
ภาพที่ 3-2 สรุประบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารที่กระทรวงคมนาคมและ
หน่ ว ยงานในสัง กัด พัฒ นาขึ้น เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ร ับ บริก าร และสอดรับ กับ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่งที่เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั โดยอาจแบ่ง
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม ออกเป็ น 3 ส่วน
ดังนี้
ภาพที่ 3-2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
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1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริ การ
ในปั จจุบนั มีระบบ IT เป็ นจานวนมากที่ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยแบ่งประเภทระบบตาม
วัต ถุ ประสงค์ของการพัฒนา ออกเป็ น (1) ระบบการให้บริการเพื่อ อ านวยความสะดวก/ความ
ปลอดภัยแก่ผรู้ บั บริการ (เช่น ระบบบริหารจราจรแบบ real-time เพื่ออานวยการจราจร (Decision
Support System) ระบบบัต รโดยสารอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ระบบจ าหน่ า ยตัว๋ โดยสาร (e-Ticketing)
เป็ นต้น) (2) ระบบการให้บริก ารที่มาทดแทนการใช้เอกสาร (เช่น ระบบชาระภาษีรถประจ าปี
ระบบเปลีย่ นใบอนุญาตขับขีแ่ บบใหม่ เป็ นต้น) และ (3) ระบบการให้บริการด้านข้อมูล (เช่น ระบบ
ตรวจจับและวิเคราะห์เพื่อรายงานสภาพการณ์และอุบตั เิ หตุบนเส้นทาง ระบบรายงานสภาพจราจร
อัจฉริยะ ระบบรายงานข้อ มูล ต าแหน่ งและเส้นทางเดินรถของรถโดยสารประจาทาง เป็ นต้น)
โดยหน่ วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม ทีร่ บั ผิดชอบดูแลในส่วนของการคมนาคมทางบก ทางราง
ทางน้ า และทางอากาศ อันได้แ ก่ กรมการขนส่ งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจต่างๆ ถือเป็ นหน่ วยงานที่มบี ทบาทสาคัญกับ
การพัฒนาระบบ IT งานบริการของกระทรวง เนื่องด้วยขอบเขตงานที่ต้องมีการปฏิสมั พันธ์กบั
ผูร้ บั บริการทีเ่ ป็ นภาคประชาชน และภาคธุรกิจ ค่อนข้างมาก
อย่า งไรก็ดี ก็ม ิไ ด้ห มายว่ า หน่ ว ยงานอื่น ๆ ในสัง กัด เช่ น ส านัก งานปลัด กระทรวง
คมนาคม สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็ นต้น จะมิได้มกี ารพัฒนาระบบงาน
บริก ารอยู่เ ลย หากแต่ ระบบ IT งานบริการของหน่ ว ยงานเหล่ า นี้ อ าจจะเป็ นการให้บริก ารกับ
หน่ วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัด เสียมากกว่าการให้บริการโดยตรงกับภาคประชาชน และ
ภาคธุรกิจ
ทัง้ นี้ ตัวอย่างงานบริการทีห่ ยิบยกขึน้ มาและปรากฏอยู่ในภาพข้างต้น อาจมิครอบคลุม
งานบริการทัง้ หมดของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ซึง่ ได้มกี ารนาเสนอไว้ในบทที่ 2
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริ หารองค์กร
ในส่ ว นของการพัฒนาระบบ IT เพื่อ การบริหารราชการให้เ กิดความราบรื่นและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานในสังกัด อาจแบ่งระบบ IT ด้านงานบริหาร
องค์กรออกเป็ น (1) ระบบงานบริหารเพื่อผู้บริหาร (เช่น ระบบงานวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อสนับสนุ น
การตัดสินใจของผู้บริห าร (Business Intelligence) ระบบติดตามสถานการณ์ ดาเนิ นโครงการ
เป็ นต้น) (2) ระบบงานบริหารทัวไปภายในกระทรวง
่
(เช่น ระบบสารบรรณ ระบบจองห้องประชุม/
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งานยานยนต์ เป็ นต้น) และ (3) ระบบงานบริหารอื่นๆ (เช่น ระบบพัฒนาบุค ลากรผ่ านระบบ
ออนไลน์ (e-Learning) ระบบ National Single Windows (หรือ ระบบ NSW) (พัฒ นาร่ ว มกับ
กรมศุลกากร) เป็ นต้น)
ทัง้ นี้ ระบบ IT ที่ก ล่ า วมาข้า งต้น หลายระบบเป็ น ระบบงานทัว่ ไปที่แ ต่ ล ะหน่ ว ยงาน
พัฒ นาขึ้น เพื่อ มาช่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานบริห ารทัว่ ไปขององค์ก รอยู่แ ล้ว เช่ น ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม/งานยานยนต์ ระบบเว็บไซต์และอินทราเน็ตของ
หน่ วยงาน เป็ นต้น แต่ ในบางระบบ เป็ นการใช้ระบบกลางของหน่ วยงานรัฐอื่นทีม่ กี ารพัฒนาขึน้ ไว้
อยู่แ ล้ว เช่น ระบบ DPIS ของส านัก งาน ก.พ. ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลังที่ร่ว มกับ
กรมบัญชีกลาง เป็ นต้น
3) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลของกระทรวง
นอกเหนือจากการพัฒนาระบบ IT งานบริหารองค์กรและระบบ IT งานบริการ กระทรวง
คมนาคมและหน่ ว ยงานในสังกัด ยังได้มกี ารพัฒนาระบบฐานข้อ มูล ของกระทรวงทัง้ เพื่อ การ
สนับสนุ นงานบริหารขององค์กร และสนับสนุ นงานบริการของกระทรวง โดยตัวอย่างงานระบบ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงและหน่ วยงานในสังกัด ได้แก่
 ระบบจัดเก็บข้อ มูล จราจรและการขนส่ ง ผ่ านกล้อ ง CCTV GPS RFID เซ็นเซอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ
 ฐานข้อมูลผูใ้ ช้ / ผูร้ บั บริหารงานบริการของกระทรวง
 ฐานข้อมูลเส้นทาง GIS ของกระทรวง
 ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ
 ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารคมนาคม (MOTOC)
 ศูนย์บรู ณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC)
3.1.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งที่สาคัญของไทย
จากภาพรวมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่ง
ของไทยทีน่ าเสนอไปในหัวข้อ 4.1.2 และระบบ IT ต่างๆ ทีน่ าเสนอไว้ในบทที่ 2 ได้หยิบยกระบบ
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เทคโนโลยีส ารสนเทศด้า นการคมนาคมขนส่ ง ที่ส าคัญ ของกระทรวงคมนาคมขึ้น มาด้ว ยกัน
2 ระบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ศูนย์บูรณาการขนส่ งต่ อเนื่ องหลายรูปแบบแห่ งชาติ (National Multi-Modal
Transport Integration Center: NMTIC)
ความเป็ นมาของจัดตัง้ ศูนย์
ในปี 2553-2555 กระทรวงคมนาคมได้ศกึ ษาแนวทางและกาหนดมาตรการในการนา
เทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยีระบบกาหนดตาแหน่ งบนโลก (GPS) มาปรับใช้กบั การคมนาคมขนส่ง
ของรถสาธารณะ โดยมอบหมายให้บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด (บวท.) ดาเนินการ
ออกแบบสถาปั ต ยกรรมศูนย์บูรณาการขนส่ งต่ อ เนื่อ งหลายรูปแบบแห่ง ชาติ (National MultiModal Transport Integration Center: NMTIC) ขึ้น เพื่อ ให้ ศู น ย์ ด ัง กล่ า วเป็ นศู น ย์ บู ร ณาการ
กระบวนการในการขนส่ งต่อ เนื่องหลายรูปแบบอย่างครบวงจร อันจะช่ว ยลดต้นทุนการขนส่ง
ภายในประเทศ ยกระดับความปลอดภัย และเพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่ง
ภายหลังจากแบบสถาปั ตยกรรมศูนย์ฯ สาเร็จลง กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้
กรมการขนส่งทางบกเริม่ ศึกษาแนวทางเพิม่ เติม และขยายผลของโครงการไปสู่โครงการทดลอง
นาเทคโนโลยี GPS มาติดใช้กบั รถสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารประจาทาง ทัง้ นี้ แม้การ
ดาเนินการในระยะแรกจะเพิง่ แล้วเสร็จในช่วงปี 2558 และยังอยู่ระหว่างการประเมินผลสาเร็จจาก
การดาเนินโครงการ
อย่างไรก็ดี กระทรวงคมนาคมก็คาดหวังให้การดาเนินการดังกล่าวในระยะถัดไปจะเป็ น
การต่อยอดจากในระยะแรก (การติดตัง้ ระบบ GPS ในรถสาธารณะ) สู่การรวมศูนย์ของข้อมูลการ
ขนส่ ง โลจิส ติ ก ส์ ท างบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศเข้ า ไว้ ท่ีค ลัง ข้ อ มู ล กลาง (Data
Warehouse) เพื่อที่กระทรวง หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้าน
ขนส่งและโลจิสติกส์ จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ อันจะช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการกากับดูแลและบริหารของหน่ วยงานภาครัฐ และเพิม่ ประสิทธิภาพด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ
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ภาพรวมของระบบ
ศูนย์ NMTIC มีภารกิจหลักในการอานวยความสะดวกด้านข้อมูลระบบขนส่งทัง้ ทางบก
ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง โดยนาข้อ มูล พื้นฐานจากหน่ ว ยงานต่ างๆ เช่น ข้อ มูล แผนที่
เส้นทางคมนาคม ข้อมูลตาแหน่ งโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ข้อมูลพิกดั ตาแหน่ งของรถโดยสาร
ประจาทางและยานพาหนะต่างๆ ข้อมูลสภาพการจราจร ข้อมูลสภาพอากาศ เป็ นต้น เพื่อมาเก็บ
รวบรวมข้อ มูล ไว้ท่ศี ู น ย์ข้อ มูล กลาง และทาการวิเ คราะห์ เพื่อ หาต้นเหตุ ของปั ญ หา ประเมิน
สภาพการณ์ และประสิทธิภาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ อันจะนาไปสู่การจัดทาแนว
ทางแก้ไขปั ญหาในระยะสัน้ และระยะยาว
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีป่ ระกอบอยู่ในโครงสร้างสถาปั ตยกรรมของ
ศูนย์ NMTIC ได้แก่
 ศูนย์ควบคุมการเดิ นรถด้วยระบบ GPS (GPS Control Center) – เป็ นศูนย์ท่ที า
หน้าทีก่ ากับควบคุมการขับรถโดยสารสาธารณะ (รถตูโ้ ดยสาร รถบัส บขส. รถขนส่ง
วัตถุอนั ตราย ฯลฯ) แบบ real-time โดยสามารถระบุตาแหน่ งรถ ความเร็ว ลักษณะ
การขับขีท่ ผ่ี ดิ ปกติ เช่น การเบรกแบบกะทันหัน การเปลีย่ นเลนกะทันหัน
 ระบบเชื่ อมโยงข้อมูลและการใช้ ประโยชน์ จากข้อมูลระบบ GPS – เนื่องจาก
ข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบ GPS บนรถสาธารณะ รถไฟ เรือ และอากาศยาน มิได้มาจาก
หน่ ว ยงานใดหน่ ว ยงานหนึ่ ง ท าให้ต้ อ งมีก ารพัฒ นาระบบเชื่อ มโยงข้อ มู ล จาก
หน่ วยงานต่างๆ ไปยังศูนย์ NMTIC เพื่อการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ ทัง้ นี้ ระบบ
ดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่ วยงานสังกัดกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้องกับการคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลระบบ GPS ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
 ระบบป้ ายรถโดยสารอัจฉริ ยะ – ป้ ายโดยสารที่สามารถแจ้งสถานะการเดินรถที่
เป็ นปั จจุบนั ทัง้ ตาแหน่ ง ระยะเวลาที่เหลือ และความเร็วที่ใช้ในการเดินรถ อย่าง
แม่นยา
 ระบบรายงานข้อมูลการเดิ นทาง รายงานสภาพการจราจรอัฉจริ ยะ และระบบ
เผยแพร่ข้อมูลอื่นๆ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ภาพที่ 3-3 ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่ องหลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC)

ทีม่ า: สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2) ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริ ยะ (Intelligent Transport System: ITS)
ความเป็ นมาของการพัฒนาระบบ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาและนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่งมาปรับใช้
และบริหารการจราจรและการขนส่งภายในประเทศเป็ นแนวคิดที่เกิดขึน้ มาหลายปี แล้ว โดยในปี
2547 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มอบหมายให้สานักงานนโยบายและ
แผนการขนส่ ง และจราจร (สนข.) ด าเนิ น การศึก ษาและจัด ท าแผนแม่ บ ทการพัฒ นาระบบ
การจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ขึน้ เพื่อใช้เป็ นกรอบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในช่วงเวลา 10 ปี นบั จากนี้ (2548-2557)
การดาเนินงานพัฒนาระบบ ITS ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS พ.ศ. 2548-2557
ได้เป็ นไปอย่างรวดเร็วในหลายๆ โครงการ โดยพบว่า มีการดาเนินโครงการแล้วเสร็จ ไปทัง้ สิ้น
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19 โครงการ จากโครงการทีเ่ สนอแนะไว้ในแผนแม่บทฯ จานวน 33 โครงการ (คิดเป็ นร้อยละ 58) 2
ดังนี้
 โครงการในกลุ่มการแนะนาข้อมูลแก่ผเู้ ดินทาง ดาเนินการเสร็จสิน้ 5 โครงการ จาก
ทัง้ หมด 7 โครงการในแผนแม่บทฯ
 โครงการในกลุ่มการจัดการจราจรและขนส่ง ดาเนินการเสร็จสิ้น 4 โครงการ จาก
ทัง้ หมด 5 โครงการในแผนแม่บทฯ
 โครงการในกลุ่มการดาเนินการรถขนสินค้า ดาเนินการเสร็จสิ้น 3 โครงการ จาก
ทัง้ หมด 5 โครงการในแผนแม่บทฯ
 โครงการในกลุ่มจัดการขนส่งสาธารณะ ดาเนินการเสร็จสิน้ 4 โครงการ จากทัง้ หมด
7 โครงการในแผนแม่บทฯ
 โครงการในกลุ่ ม ความปลอดภัย และความมัน่ คงและการจัด การเหตุ ฉุ ก เฉิ น
ดาเนินการเสร็จสิน้ 3 โครงการ จากทัง้ หมด 7 โครงการในแผนแม่บทฯ
 โครงการในกลุ่มการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการเสร็จสิ้น 2 โครงการ จาก
ทัง้ หมด 2 โครงการในแผนแม่บทฯ
ตารางที่ 3-1 สรุปโครงการที่มีการดาเนิ นการแล้วเสร็จ
ภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริ ยะ พ.ศ. 2548-2557
โครงการตามแผนแม่บทฯ

ดาเนิ นการ
แล้วเสร็จ

สถานะการดาเนิ นการ
ดาเนิ นการ
ยังไม่ได้ดาเนิ นการ
เพียงบางส่วน

1) กลุ่มการแนะนาข้อมูลแก่ผเู้ ดิ นทาง
โครงการข้อมูลการเดินทางอัจฉริยะ (ITS
Mobility and Incident Management Centre)
โครงการบริการข้อมูลแนะนาเส้นทางเพือ่
หลีกเลีย่ งงานซ่อมบารุงทางหลวง (Regional
Road Closure and Condition Advisory
Service)
โครงการป้ ายแนะนาทีจ่ อดรถอัจฉริยะ
โครงการระบบนาทางภายในยานพาหนะ
โครงการ Locational-Based Service (LBS)
โครงการป้ ายจราจรอัจฉริยะ

2









ทองโต, สรนันท์ (2555). การศึกษาเพือ่ พัฒนาจัดทาร่างแผนแม่บทการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
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โครงการตามแผนแม่บทฯ
โครงการพัฒนาการรายงานสภาพจราจรแบบ
real-time

ดาเนิ นการ
แล้วเสร็จ


สถานะการดาเนิ นการ
ดาเนิ นการ
ยังไม่ได้ดาเนิ นการ
เพียงบางส่วน

2) กลุ่มการจัดการจราจรและขนส่ง
โครงการระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ
เป็ นโครงข่ายในพืน้ ที่ กทม. ระยะที่ 3 (ATC 3)
โครงการระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบ
เป็ นพืน้ ที่ (ATC) ในเมืองภูมภิ าค
โครงการการใช้กล้องตรวจจับการฝ่ าฝืน
สัญญาณไฟแดง (Red Light Cameras) และ
กล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera)
โครงการระบบการเก็บค่าธรรมเนียมเข้าพืน้ ที่
ชัน้ ใน
โครงการสัญญาไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ







3) กลุ่มการดาเนิ นการรถขนสิ นค้า
โครงการควบคุมน้าหนักรถบรรทุก (Selective
Mass Regulation for Trucks: SMART)
โครงการส่งเสริมการแลกเปลีย่ นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ใน
อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า (Fostering
Electronic Data Interchange and ecommerce in the Freight Industry)
โครงการติดตามรถขนส่งวัตถุอนั ตราย
โครงการด่านชังน
่ ้าหนักรถบรรทุก ทัง้ แบบด่าน
ชังน
่ ้าหนักแบบถาวร และด่านชังน
่ ้าหนักขณะรถ
วิง่ (Weight In Motion: WIM)
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ควบคุมเครือข่ายทัวประเทศ
่
เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลจากด่านชังน
่ ้าหนักถาวรและ
ด่านชังน
่ ้าหนักแบบ WIM








4) กลุ่มจัดการขนส่งสาธารณะ
โครงการติดตามรถโดยสารประจาทางและให้
ข้อมูลแบบเป็ นปั จจุบนั แก่ผโู้ ดยสารรถเมล์เร็ว
พิเศษ (BRT) ในกรุงเทพฯ
โครงการติดตามรถโดยสารระหว่างเมือง
โครงการทีจ่ อดรถแท็กซีอ่ จั ฉริยะ
โครงการป้ ายรถเมล์อจั ฉริยะ
โครงการติดตามรถโดยสารไปสนามบินและให้
ข้อมูลแบบเป็ นปั จจุบนั แก่ผโู้ ดยสารระหว่างท่า
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โครงการตามแผนแม่บทฯ

ดาเนิ นการ
แล้วเสร็จ

อากาศยานสุวรรณภูมแิ ละสถานีท่าอากาศยาน
ในเมือง (Airport-City Terminal)
โครงการระบบเช่าช่วงเวลาใช้รถส่วนบุคคล
(Car Sharing)
โครงการติดตามรถรับส่งนักเรียน

สถานะการดาเนิ นการ
ดาเนิ นการ
ยังไม่ได้ดาเนิ นการ
เพียงบางส่วน



5) กลุ่มความปลอดภัยและความมันคง
่
และการจัดการเหตุฉุกเฉิ น
โครงการติดตัง้ กล้อง CCTV ทีส่ ถานีรถเมล์เร็ว
พิเศษ (BRT)
โครงการติดตัง้ กล้อง CCTV ระยะที่ 3
โครงการระบบเครือ่ งกัน้ ถนนอัตโนมัตบิ ริเวณ
ทางตัดรถไฟเสมอระดับ
โครงการทดลองการตรวจจับอุบตั กิ ารณ์โดยใช้
กล้องอัจฉริยะ (Trial of Advance Incident
Detection using Intelligent Cameras)
โครงการระบบความปลอดภัยยานพาหนะขัน้
ก้าวหน้า
โครงการเทคโนโลยี ITS ในการเตือนอุปสรรค
บนถนน (Roadside ITS for Advanced
Warning)
โครงการอินเตอร์เน็ตเคลือ่ นทีใ่ นรถตารวจและ
รถบริการฉุกเฉิน









6) กลุ่มการจ่ายเงิ นอิ เล็กทรอนิ กส์
โครงการตั ๋วร่วม

โครงการระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ทีม่ า: ทองโต, สรนันท์ (2555). การศึกษาเพือ่ พัฒนาจัดทาร่างแผนแม่บทการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ทัง้ นี้ จากตารางข้างต้น จะเห็นว่ายังมีโครงการอีกจานวนมาก (17 โครงการ) ทีย่ งั ไม่ได้
รับการพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมา ส่งผลทาให้ในปี
2554-2555 สนข. ได้ท าการทบทวนแผนแม่บ ทฯ ฉบับ เดิม และปรับ ปรุง ขึ้น เป็ น แผนแม่บท
ฉบับใหม่ คือ แผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560
ซึ่ง มีก รอบระยะเวลาการพัฒนา 6 ปี และประกอบด้ว ยแผนการด าเนิน งานใน 6 ยุทธศาสตร์
ทัง้ หมด 38 โครงการ (จะกล่าวรายละเอียดต่อไปในหัวข้อถัดไป)
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แผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริ ยะ ปี พ.ศ. 2555-2560
 วิ สยั ทัศน์
เพิม่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสาหรับการจราจรด้วยระบบ ITS
 เป้ าประสงค์
 เพิม่ ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้ นลดความล่าช้าของการเดินทางใน
สภาพจราจร
 อานวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
 ลดปั ญหาอุบตั เิ หตุการจราจร
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริการในระบบขนส่งสินค้า
 ยุทธศาสตร์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการและควบคุมการจราจรอัตโนมัติ
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงระดับการบริการของระบบขนส่งสาธารณะ
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การปรับปรุงเพิม่ ความปลอดภัยในระบบการจราจรและจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการขนส่งสินค้าโดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการการขนส่ง
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การชาระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดทาข้อมูลและข้อแนะนาการเดินทางและสภาพจราจร
 โครงการดาเนิ นงานสาคัญ
โครงการพัฒนาสาคัญภายใต้แผนแม่บทฯ สรุปไว้ดงั ภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3-4 โครงการพัฒนาสาคัญภายใต้ แผนแม่บทการพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริ ยะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560

ภาพรวมของระบบ
ระบบ ITS เป็ นระบบทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีด้าน
การคานวณมาใช้กบั การจัดการจราจร และการขนส่งทีส่ อดคล้องกับเวลาจริง (real-time) เพื่อเป็ น
การเพิม่ ความปลอดภัยในการเดินทาง เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการจราจร สร้างความสะดวก
รวดเร็ว ในการเดิน ทาง และก่ อ ให้ เ กิด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่สุ ด ซึ่ง เป็ นระบบที่
ประกอบด้วยระบบหลัก 6 ระบบประกอบกัน ได้แก่ (1) ระบบการจัดการจราจร (2) ระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง (3) ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะและการจัดการเหตุฉุ กเฉิ น
(4) ระบบการบริหารจัดการรถสินค้า (5) ระบบการจัดการรถขนส่งสาธารณะ และ (6) ระบบชาระ
ค่าโดยสาร ค่าผ่านทางอัตโนมัติ
ทัง้ นี้ โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทยในปั จจุบนั เป็ นดังตารางที่ 3-2
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ตารางที่ 3-2 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของระบบ ITS โดยทัวไป
่
ระบบ ITS โดยภาพรวม
(1) ระบบการจัดการจราจร

(2) ระบบการให้ขอ้ มูลข่าวสาร
การเดินทาง

(3) ระบบความปลอดภัยใน
ยานพาหนะและการจัดการเหตุ
ฉุกเฉิน
(4) ระบบการบริหารจัดการ
รถสินค้า
(5) ระบบการจัดการรถขนส่ง
สาธารณะ

(6) ระบบชาระค่าโดยสาร
ค่าผ่านทางอัตโนมัติ
ทีม่ า: รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
- ศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
- ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรแบบเป็ นโครงข่ายในพืน้ ที่ กทม. และในเมือง
ภูมภิ าค
- ระบบใช้กล้องตรวจจับการฝ่ าฝืนสัญญาณไฟแดง (Red Light Cameras)
- ระบบตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Automatic Speed Enforcement System)
- ระบบพยากรณ์สภาพการจราจรในช่วงเวลาอนาคตเป็ นช่วงเวลา
- ระบบนับเวลาสัญญาณไฟ
- ศูนย์ปฏิบตั กิ ารข้อมูลการจราจรอัจฉริยะไทย
- ระบบป้ ายจราจรอัจฉริยะ
- ระบบนาทางภายในยานพาหนะ
- ระบบบริการ Locational-Based Service (LBS)
- ระบบตรวจสอบและรายงานสภาพจราจรแบบ real-time
- ระบบรายงานข้อมูลอุบตั เิ หตุผ่านระบบแนะนาข้อมูลจราจรแบบ real-time
- ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
- ระบบสัญญาไฟคนเดินข้ามถนนอัจฉริยะ
- ระบบกล้อง CCTV บนแยกถนนหลัก เส้น ทางหลวง ทางด่วน โทลเวย์ เส้นทาง
แม่น้าเจ้าพระยา
- ระบบเครือ่ งกัน้ ถนนอัตโนมัตบิ ริเวณทางตัดรถไฟเสมอระดับ
- ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม
การขนส่งสินค้า
- ระบบติดตามรถขนส่งวัตถุอนั ตราย
- ระบบ National Single Window (NSW)
- ระบบติดตามรถโดยสารประจาทางและให้ขอ้ มูลแบบเป็ นปั จจุบนั แก่ผโู้ ดยสาร
- ระบบติดตามรถโดยสารระหว่างเมือง
- ระบบติดตามและเรียกบริการรถแท็กซี่
- ระบบป้ ายรถเมล์อจั ฉริยะ
- ระบบทีจ่ อดรถแท็กซีอ่ จั ฉริยะ
- ระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
- ระบบตั ๋วร่วม
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3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของ
กรณี ศึกษา
ในหัวข้อนี้ ได้หยิบยกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งใน
ต่างประเทศเพื่อมาเป็ นกรณีศกึ ษาเปรียบเทียบกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย โดยทาการศึกษาในส่วนของระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ระบบ
ITS) ของประเทศเกาหลีใต้ และสิงคโปร์ ตามลาดับ
รายละเอียดของระบบ ITS ของประเทศกรณีศกึ ษาทัง้ สอง มีดงั ต่อไปนี้
3.2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเกาหลีใต้
 ความเป็ นมา
ระบบ Intelligent Transportation System (ระบบ ITS) ในประเทศเกาหลีใต้ เป็ นแนวคิด
ที่เ กิดขึ้นในช่ว งปี 2534-2538 โดยแรกเริ่มนัน้ Korean National Police Agency (KNPA) และ
Korea Expressway Corporation (KEC) ได้ร่ว มมือ กัน จัด ท าระบบจัด การไฟจราจรในประเทศ
(Advance Traffic Signal System) ขึ้น และน ามาใช้ กับ การจัด การปั ญ หาจราจรในพื้น ที่เ ขต
Gangnam (เขตตอนใต้ของกรุงโซล) ในโครงการต้นแบบ (Pilot Project) โดยนอกเหนือจากระบบ
จัด การไฟจราจรในประเทศ KEC ยัง เริ่ม ท าโครงการต้น แบบ Freeway Traffic Management
System (FTMS) โดยนาระบบข้อมูลเส้นทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อบอกข้อมูลแก่ผเู้ ดินทางแบบ
real-time บนเส้นทางหลวง (Expressway) ของประเทศ
ผลจากความสาเร็จของโครงการต้นแบบ นาไปสู่การจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
ITS ของชาติ (National ITS Master Plan) ขึน้ เป็ นฉบับแรก ในช่วงปี 2540-2541 โดย Ministry of
Construction and Transport เป็ นผูจ้ ดั ทาขึน้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ การพัฒนาระบบ ITS ของ
ประเทศเริม่ ขยายไปสู่ระดับเมือง โดยมีการนาเอาระบบ ITS มาใช้กบั เมืองต้นแบบ (Pilot City) คือ
เมือง Gwacheon City
ในช่วงปี 2547-2551 มีการออกกฎหมาย National Transportation System Efficiency
Act เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ ITS อย่างเป็ นรูปธรรม โดยในช่วงเวลานี้ ยังมีการขยายโครงการ
เมืองต้นแบบออกไปอีก 3 เมือง ได้แก่ เมือง Daejeon เมือง Jeonju และเมือง Jeju

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตัง้ แต่ ปี 2552 เป็ น ต้น ได้ม ีก ารปรับ ปรุง กฎหมาย National Transportation System
Efficiency โดยเพิม่ เติมประเด็นเรื่องของการควบรวมหน่ วยงานด้านคมนาคมไว้เป็ นหน่ วยงาน
เดียว เพื่อจัดสรรการบริการ และมีการออกแผนแม่บทฉบับใหม่ขน้ึ คือ National ITS Master Plan
2020 ซึง่ เป็ นแผนแม่บทการพัฒนาและบริหารจัดการระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ในปั จจุบนั
และมีการขยายขอบเขตการให้บริการของระบบ ITS ออกไปในอีกหลายภาคส่วนของประเทศ
ภาพที่ 3-5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่ง
ของประเทศเกาหลีใต้

 แผนแม่บท ITS Master Plan 2020
ในปี 2554 หน่ ว ยงาน Intelligent Transport Society of Korea หรือ ITS Korea3 ได้
จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศขึน้ คือ “แผนแม่บท ITS Master Plan 2020”
3 ITS

Korea ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2542 เพือ่ เป็ นหน่วยงานกลางในการผลักดันการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ โดยในปี
2548 ITS Korea ยังได้รบั มอบหมายจาก MOLIT ในการให้เป็ นหน่วยงานกาหนดมาตรฐานระบบ ITS ของประเทศ รวมถึง
การศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ (Nation ITS Master Plan)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โดยมีเ ป้ าหมายหลัก เพื่อ เป็ นกรอบการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศไปจนถึงปี 2563 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เป้ าหมาย (Goals)
 การคมนาคมทีป่ ราศจากอุบตั เิ หตุ (Accident-free Safe Road)
 การคมนาคมทีส่ ะดวกสบาย (Easy and Convenient Road)
 การคมนาคมที่มปี ระสิทธิภาพสูง และตรงต่อเวลา (Punctual and Highly Efficient
Road)
การดาเนิ นการหลัก (Key Tasks)
 การขยายการใช้งานระบบบริหารจัดการการจราจรเพื่อให้พร้อมรองรับอุบตั ิการณ์
ต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
 การนาเอาระบบป้ องกันอุบตั เิ หตุเข้ามาใช้สาหรับการบริหารจัดการเส้นทางทีม่ คี วาม
เสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุสงู
 การพัฒนาระบบยานยนต์อจั ฉริยะ เพื่อสนับสนุ นผูข้ บั ขีแ่ ละลดการเกิดอุบตั เิ หตุทาง
ท้องถนน
 การขยายระบบรายงานข้อ มูล สภาพการจราจรแบบก าหนดได้ (Custom-made
Traffic Information)
 การขยายระบบการชาระค่าโดยสาร ให้ครอบคลุมรูปแบบการเดินทางทีห่ ลากหลาย
มากยิง่ ขึน้
 การปรับปรุงข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ให้มคี วามทันท่วงที และครอบคลุมพืน้ ทีอ่ ย่างเหมาะสม
 การขยายการควบคุมการจราจรแบบ real-time เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศอย่างสูงสุด
งบประมาณการลงทุน
การลงทุนภายใต้แผนแม่บทดังกล่าว แบ่งการลงทุนออกเป็ นการลงทุนระยะกลาง (การ
ลงทุนในช่วงปี 2554-2558) และระยะยาว (การลงทุนในช่วงปี 2559-2563) และยังแบ่งการลงทุน
ได้ออกเป็ น 4 บริการหลัก ดังแสดงในตารางที่ 3-3 ซึง่ สามารถสรุปงบประมาณทีใ่ ช้ในการพัฒนา
ระบบ ITS ของเกาหลีใต้ทม่ี ากถึง 2,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 91,000 ล้านบาท)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตารางที่ 3-3 งบประมาณการพัฒนาระบบ ITS ตามแผนแม่บท ITS Master Plan 2020 ของเกาหลีใต้
Service
Group
ATMS

APTS
ETCS
CVO

Service
Advance Tariff Control
Incident Management
Tariff & Roads Information Services
Hazardous Sites Management
Public Transportation Management
Public Transportation Information Service
Electronic Toll Payment
Electronic Public Transport Payment
Hazardous Freight Vehicle Management
Total

Mid Term
(2011-2015)
1,070

Long Term
(2016-2020)
1,175

2,246

171

87

258

27

37

63

37
1,305

1,299

37
2,604

Total

ทีม่ า: ITS Master Plan 2020, ITS Korea

แผนการพัฒนาระบบ ITS
กรอบการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ ตามแผนแม่บทฉบับนี้ มุง่ เน้นไปที่
 การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของระบบ ITS
 การจัดทาระบบมาตรฐาน (Standardization System) ของประเทศ
 การตรา และ/หรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการพัฒนาระบบ ITS
ต่อไปในอนาคต
 การเชื่อมโยงระบบ ITS เข้าสู่การเป็ นเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) ของประเทศ
 การเตรียมการเพื่อพัฒนาไปสู่ C-ITS (ปี 2557-2560)
 ภาพรวมของระบบ ITS ของเกาหลีใต้ในปัจจุบนั
ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ในปั จจุบนั เป็ น ระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ท่อี านวยความ
สะดวกด้านการจัดการจราจร และให้ขอ้ มูลจราจรแก่ผเู้ ดินทาง ซึง่ ประกอบด้วยบริการหลัก 7 ด้าน
ได้แก่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 บริ ก าร Information Management – บู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นการขนส่ ง จากทุ ก
หน่วยงาน
 บริ การ Travel and Traffic Management – ให้ข้อ มูล ด้า นจราจรแบบ real-time
แก่ผขู้ บั ขี่
 บริ การ Electronic Payment – อานวยความสะดวกผ่าน ระบบชาระค่าผ่านทาง
อัต โนมัติ (Hi-pass) ระบบบัต รโดยสารอิเ ล็กทรอนิกส์ (SMART Card) และระบบ
จ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทางผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash)
 บริ ก าร Public Transport Management – เชื่อ มโยงการเดิน ทางขนส่ ง หลาย
รูปแบบ อาทิ ระบบตั ๋วร่วม ระบบบูรณาการเส้นทางการเดิ นทางด้วยระบบขนส่งที่
มากกว่าระบบเดียว
 บริ การ Commercial Vehicle Operations – อานวยความสะดวกรถบรรทุกขนส่ง
เชิงพาณิชย์
 บริ ก าร Advance Vehicle and Road – แจ้ ง พื้ น ที่ เ ส้ น ทางที่ เ กิ ด อุ บ ั ติ เ หตุ ไ ด้
นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจจับความเร็ว หรือการกระทาผิดกฎหมายจราจรผ่านกล้อง
และเซ็นเซอร์ต่างๆ
 บริ ก าร Traffic Services Information – เผยแพร่ ข้อ มู ล ด้ า นการขนส่ ง สภาพ
การจราจรของเส้ น ทางต่ า งๆ ต าแหน่ ง และเส้ น ทางเดิ น รถของรถโดยสาร
เวลาไป-กลับ การเดินทางในแต่ละป้ าย/สถานีแก่ผรู้ บั บริการแบบ real-time
โดยเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนาระบบดังกล่ าวขึ้นมาก็เพื่อ แก้ไขปั ญหาการจราจร
ติดขัด ปั ญหาอุบตั เิ หตุบนท้องถนน รวมถึงปั ญหามลพิษทางอากาศทีเ่ กิดขึน้ จากปั ญหาการจราจร
ติดขัด โดยอาศัยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาวิเคราะห์และประมวลผล ก่อนอาศัย
ผลลัพธ์ท่ไี ด้มาใช้ประโยชน์ ในมิติต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการสภาพการจราจร การเผยแพร่
ข้อมูลแก่ผใู้ ช้บริการ การประเมินความเสีย่ งและการบริหารความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ฯลฯ
ทัง้ นี้ ตัวอย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง ภายใต้ระบบ ITS ของ
เกาหลีใต้ทส่ี าคัญ มีดงั นี้
1) ระบบ Advance Tariff Management System (ATMS)
เป็ นระบบรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อประมวลผล และส่งข้อมูลต่างๆ
ให้กบั ผูข้ บั ขี่ เช่น ข้อมูลสภาพการจราจร สภาพการก่อสร้างงานทาง สภาพอุบตั เิ หตุ หรือการจัด
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งาน (Events) ที่เกิดขึ้นในเส้นทางต่ างๆ เป็ นต้น โดยผู้ขบั ขี่สามารถรับข้อ มูลเหล่ านี้ได้ผ่ า นใน
หลายช่องทาง อาทิ ข้อความ SMS ป้ ายจราจรบนเส้นทางสายหลัก อุปกรณ์นาทางรถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้
(Navigation Device) สมาร์ทโฟน (แอปพลิเคชัน) และเว็บไซต์
2) ระบบ Advance Traffic Signal Control System (ATSCS)
เป็ น ระบบรวบรวมข้อ มูล จากอุ ป กรณ์ เ ซ็น เซอร์ต่ า งๆ ส่ ง ไปยัง ศู น ย์บ ัญ ชาการ เพื่อ
ประมวลผลสภาพการจราจรบนเส้นทางต่างๆ และดาเนินการควบคุมสัญญาไฟจราจรในเส้นทาง
ต่างๆ ให้เกิดความสอดคล้องกัน และเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารสภาพการจราจร
3) ระบบ Bus Information System (BIS)
เป็ นระบบทีร่ วบรวมข้อมูลการเดินรถ เส้นทางเดินรถ ตาแหน่งรถ ความเร็วรถ และข้อมูล
อื่นๆ แบบ real-time ผ่านระบบ GPS Location Tracking และระบบ Wireless Communication เพื่อใช้
ประมวลผลและสามารถคาดการณ์เวลาเดินรถ และเวลาเทียบป้ ายโดยสาร ของรถบัสโดยสาร
ประจาทาง อย่างแม่นยา
4) ระบบ Bus Information Terminal (BIT)
เป็ นระบบที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ระบบ BIS โดยระบบ BIT จะน าข้ อ มู ล จากระบบ BIS
มาประมวลผลและคาดการณ์ เ วลาเดิน รถของ และเวลาจอดป้ ายโดยสาร ของรถบัส โดยสาร
ประจาทาง และเผยแพร่ข้อ มูลดังกล่ าวผ่ านช่องทางต่างๆ แก่ ผู้โดยสาร อาทิ ป้ ายรถโดยสาร
อัจฉริยะ สมาร์ทโฟน (แอปพลิเคชัน) และเว็บไซต์
5) ระบบ Automatic Traffic Enforcement System (ATES)
เป็ นระบบโครงข่ายกล้องวงจรปิ ด CCTV อัจฉริยะทีส่ ามารถตรวจจับการกระทาผิดของ
ผูข้ บั ขีใ่ นรูปแบบต่างๆ อาทิ การจอดรถในทีห่ า้ มจอด การขับรถเข้ามาในเลนรถโดยสารประจาทาง
การฝ่ าสัญญาณไฟแดง การขับขีเ่ กินความเร็วที่กาหนด การละเมิดป้ ายสัญญาณจราจร ฯลฯ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาระบบดังกล่าว ก็เพื่อลดปั ญหาอุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ จากการกระทาผิด
ของผูข้ บั ขี่ รวมไปถึงสร้างระเบียบวินยั อย่างเคร่งครัดให้กบั ผูข้ บั ขีใ่ นประเทศ
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6) ระบบ Electronic Toll Collection System (ETCS) หรือระบบ Hi-Pass
เป็ นระบบให้ บ ริก ารจัด เก็ บ และช าระค่ า ผ่ า นทางบนทางด่ ว น ( Expressway) และ
เส้นทางหลวง (National Highway) สาหรับรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ โดยอาศัยการตรวจจับ
ของเซ็นเซอร์ และเครื่องรับส่งสัญญาที่ตดิ กับยานพาหนะที่ลงทะเบียนในระบบ ช่วยให้การชาระ
ค่าผ่านทาง สามารถดาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อานวยความสะดวกแก่ผขู้ บั ขี่ รวมไปถึง
ลดระยะเวลาในการหยุดรถ ณ จุดเก็บเงินค่าผ่านทาง
7) ระบบ Smart Highway
เป็ นระบบตรวจจับข้อมูลการขับขีข่ องรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ บนเส้นทางหลวง
แบบ real-time เพื่อประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ หรืออาจเกิดขึน้ เช่น อุบตั เิ หตุบน
ท้องถนน สภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆ สภาพแวดล้อมโดยรอบเส้นทาง เป็ นต้น พร้อมทัง้
นาเสนอข้อมูลแก่ผขู้ บั ขี่ ผ่านอุปกรณ์นาทาง (Navigation Device) หรือแอปพลิเคชันของระบบ
8) ระบบชาระค่ าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Electronic Face Collection System
(ECFS) หรือระบบ SMART Card)
เป็ นระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผูเ้ ดินทาง ในการ
ชาระค่าเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้ร่วมกันกับการเดินทางในหลายรูปแบบ
(Multi-mode of Transportation) ทัง้ การโดยสารโดยรถบัสประจาทาง รถแท็กซี่ รถไฟ/รถไฟฟ้ า/
รถไฟใต้ดนิ และเรือโดยสาร ด้วยบัตรเพียงบัตรเดียว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้บตั รดังกล่าวในการ
ชาระค่าสินค้าและบริการอื่นๆ จากร้านค้าทีเ่ ป็ นพันธมิตร
9) ระบบ Lane Control System (LCS)
เป็ นระบบควบคุมสัญญาณเปิ ดช่องทางการจราจรอัตโนมัติ เพื่อควบคุมและบริหารสภาพ
การจราจรให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ตัวอย่างเช่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ระบบสามารถกาหนดจานวน
ช่องการเดินรถขาเข้า-ขาออกเมืองให้มคี วามสอดคล้องกับปริมาณรถทีส่ ญ
ั จรเข้า-ออกเมืองได้
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10) ระบบ Parking Information Systems
เป็ นระบบแจ้งข้อ มู ล จุดจอดรถที่มที ่วี ่าง เพื่อ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ขบั ขี่ใ นการหา
ทีจ่ อดรถ
11) ระบบ Logistic Information System
เป็ นระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ผู้ใช้บริการ (ประชาชน ภาคธุรกิจ
หรือหน่ วยงานรัฐ) สามารถเข้ามาดึงข้อมูล อาทิ จานวนตู้สนิ ค้า จานวนรถขนส่ง เส้นทางขนส่ง
และสภาพการจราจรบนเส้นทางขนส่ง กฎระเบียบด้านการขนส่งสินค้า ฯลฯ มาใช้ประโยชน์ โดย
ไม่มคี ่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
 ตัวอย่างความสาเร็จและปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ
เกาหลีใต้
ทัง้ นี้ ข้อมูลจาก ITS Korea ณ ปี 2557 แสดงให้เห็นว่า
 มีก ารติ ด ตั ง้ ระบบ ITS บนเส้ น ทางด่ ว น (Express Way) ทัง้ 4,044 กิ โ ลเมตร
ทัว่ ประเทศเกาหลีใ ต้ เป็ นที่เ รีย บร้อ ยแล้ ว และยัง มีก ารติด ตัง้ ระบบ ITS บน
เส้นทางหลวง (National Highway) กว่า 2,607 กิโลมตร (หรือราวร้อยละ 20 ของ
ความยาวของเส้นทางหลวงทัง้ ประเทศเกาหลีใต้)
 จานวนอุปกรณ์และเซ็นเซอร์ต่างๆ ของระบบ ITS มีดงั ต่อไปนี้
1) บนเส้นทางด่วน (Express Way)
- VDS 3,331 หน่วย
- DSRC 917 หน่วย
- CCTV 2,152 หน่วย
- AVC 245 หน่วย
- VMS 1,175 หน่วย
2) บนเส้นทางหลวง (National Highway)
- VDS 2,048 หน่วย
- DSRC 237 หน่วย
- CCTV 1,165 หน่วย
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- AVC 611 หน่วย
- VMS 601 หน่วย
 ระบบ ATMS ครอบคลุมการบริหารจัดการถนนสายต่างๆ กว่า 5,488 กิโลเมตร
 ระบบ BIS/BMS ครอบคลุ ม สายการเดิ น รถโดยสารสาธารณะ 5,210 สาย
(ราวร้อยละ 76 ของจานวนสายเดินรถโดยสารทัง้ หมด)
โดยกรณีต ัว อย่างความส าเร็จ ที่ส าคัญ ของการพัฒ นาระบบ ITS ในเกาหลีใ ต้ ได้แ ก่
กรุงโซล (Seoul) และเมืองอันยาง (Anyang) ดังสรุปไว้ในภาพที่ 3-6
ทัง้ นี้ ปั จจัยสู่ความสาเร็จของรัฐบาลเกาหลีใต้ และหน่ วยงาน ITS Korea ซึง่ ช่วยให้การ
พัฒนาระบบ ITS ของประเทศที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างมากก็เนื่องด้ว ย
ปั จจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 การแก้ปัญหาที่ตรงจุด – เพิม่ คุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจาทาง (รถ
บัส และรถไฟใต้ดนิ ) ส่งผลทาให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะทางมากขึน้
 การบูรณาการให้ เกิ ดการเดิ นทาง-ขนส่ งหลายรูปแบบ – นาเอาระบบตั ๋วร่ว ม
และระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สนั บสนุ นการเดินทางในหลายรูปแบบ (MultiMode of Transportation)
 การบังคับใช้กฎจราจรที่เข้มงวด – ใช้ระบบ IT เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบังคับ
ใช้ก ฎจราจร สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ ลดอุ บตั ิเ หตุหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ จากการละเมิดกฎจราจร
 ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน – หน่ วยงานรัฐร่วมมือกับภาคเอกชน และ
ไม่เป็ นปฏิปักษ์กบั การดาเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดยพยายามหาแนวทางที่จะ
ช่วยพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไปด้วยกันทัง้ สองฝ่ าย
 การวางแผนในระยะยาว – มีการจัดตัง้ ITS Korea ขึ้นมาเป็ นหน่ วยงานหลัก มี
การปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ อีกทัง้ มีการ
จัดทาแผนแม่บท ITS เพื่อการพัฒนาระยะยาว
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ภาพที่ 3-6 ตัวอย่างความสาเร็จและปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริ ยะ (ITS) ของประเทศเกาหลีใต้

3.2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศสิ งคโปร์
 ความเป็ นมา
กรมการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ (Land Transport Authority: LTA) ได้รเิ ริม่ ดาเนินการ
โครงการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transportation System: ITS) ขึน้
ในปี 2538 โดยมีเป้ าหมายหลักคือการบริหารจัดการระบบเครือข่ายการคมนาคมทางถนนให้ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อทีจ่ ะสร้างประสบการณ์ทด่ี ใี ห้แก่ผใู้ ช้บริการคมนาคมทางบกในสิงคโปร์
อย่างไรก็ต าม ถึงแม้ว่าการพัฒนาระบบ ITS ของสิงคโปร์เ ป็ นไปอย่างราบรื่น และมี
ความก้าวหน้ าอย่างมาก แต่เนื่องจากความท้าทายด้านการคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์ม ี ความ
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็ น ความก้าวหน้ าของเทคโนโลยียานยนต์อจั ฉริยะ (Smart Vehicles)
จานวนผู้ใช้งานอุปกรณ์อจั ฉริยะเคลื่อนที่ (Smart Mobile Devices) ที่สูงขึ้นอย่างมาก ข้อจากัด
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ทางด้านพื้นที่ของสิงคโปร์ท่ไี ม่สามารถสร้างถนนเพิม่ ขึ้น ความต้องการโดยสารรถส่วนตัวของ
ประชากรที่สูงขึน้ และจานวนประชากรผู้สูงอายุของสิงคโปร์ยงั เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนัน้ การวาง
ระบบเพื่อรองรับแนวโน้มต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ เป็ นปั จจัยสาคัญให้สงิ คโปร์ยงั คงเดินหน้าพัฒนาระบบ
คมนาคมของประเทศต่ อ ไป โดยนาข้อ มูล ที่เ กี่ยวข้อ งมาใช้ป รับ ปรุงระบบคมนาคมให้ม ีค วาม
แม่นยาและตรงตามความต้องการของประชากรอย่างแท้จริง
 แผน Smart Mobility 2030
จากปั จ จัย ที่ก ล่ า วมาข้า งต้ น สิง คโปร์จ ึง ได้ร ิเ ริ่ม โครงการ Smart Mobility หรือ การ
เดินทางอัจฉริยะขึน้ เป็ นแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ทพ่ี ฒ
ั นามาจากแผนแม่บทการพัฒนา ITS ฉบับ
แรก โดยแผน Smart Mobility ถูกพัฒนาร่วมกันระหว่างกรมการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ และ
Intelligent Transportation Society Singapore (ITSS)4 โดยวางเป้ าหมายระยะยาวจนถึงปี 2573
(2030) เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้สามารถรองรับประชากรทีม่ จี านวนมากขึน้ ดังนี้
ภาพที่ 3-7 แผน Smart Mobility 2030

4

ITSS ถูกจัดตัง้ ขึน้ ในปี 2544 เพือ่ เป็ นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสิงคโปร์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เครือข่ายระบบ ITS ของประเทศ
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วิ สยั ทัศน์ ของแผน ITS
“พัฒนาสังคมการขนส่งทางบกให้เชือ่ มต่อกันมากขึน้ และมีการปฏิสมั พันธ์กนั มากขึน้ ”
“Moving Towards a more connected and interactive land transport community”
เป้ าหมายในปี 2573 (2030)
 ทาให้ 75% ของประชากรหันไปใช้รถโดยสารสาธารณะในชัวโมงเร่
่
งด่วนให้ได้ โดย
ในปี 2557 นัน้ มีอตั ราการใช้งานอยูท่ ่ี 66%
 85% ของการเดินทางในระยะ 20 กิโลเมตรด้วยรถโดยสารสาธารณะนัน้ จะต้องไป
ถึงทีห่ มายให้ได้ภายในเวลา 60 นาที จากในปี 2557 นัน้ มีเพียง 77%
 มีบา้ น 8 ใน 10 หลังทีอ่ ยู่ในระยะเดิน 10 นาทีจากสถานีรถไฟ โดยในปี 2557 นัน้ มี
เพียง 5.85 หลังเท่านัน้
ประเด็นทางยุทธศาสตร์หลัก (Key Focal Area)
 Information – มีขอ้ มูลเกีย่ วกับการจราจรและการคมนาคมทัง้ หมด สามารถนาเสนอ
หรือนาไปใช้งานได้หลากหลาย
 Interactive – มีระบบสาหรับให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ เน้น
อานวยความสะดวกในการท่องเทีย่ วเป็ นหลัก
 Assistive – ถนนทัง้ หมดต้องมีความปลอดภัยสูงขึน้
 Green Mobility – โครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมจะต้องเริม่ ใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์หลัก
1) ยุท ธศาสตร์ที่ 1 – ด าเนิ น การใช้ง านโซลูช ัน อัจ ฉริย ะด้า นการคมนาคม (Smart
Mobility Solutions) ทีม่ คี วามสร้างสรรค์และยังยื
่ น
ด าเนิ น การใช้ง านโซลูช ัน ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพด้า นต้ น ทุ น เพื่อ กระจายตัว ผู้ใ ช้ง านการ
คมนาคมทางถนน และใช้ระบบการวิเ คราะห์ฐานข้อ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อ
สังเคราะห์ขอ้ มูลการคมนาคมทีร่ วดเร็วและแม่นยายิง่ ขึน้ ซึง่ ทาให้การวางแผนการเดินทางและการ
บริหารจัดการการคมนาคมดีขน้ึ
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2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 – พัฒนาและประยุกต์ใช้มาตรฐาน ITS
การแบ่งปั นข้อมูลคมนาคมทีแ่ ม่นยา และการส่งต่อข้อมูลทีม่ คี วามทันสมัยและน่ าเชื่อถือ
คือ ปั จ จัย ส าคัญ ของระบบ ITS ดัง นัน้ การสร้า งมาตรฐานข้อ มูล ที่เ ป็ น มาตรฐานเดีย วกัน เป็ น
สิง่ จาเป็ น เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าระบบ ITS ทัง้ หมดสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 – จัดตัง้ หุ้นส่วนที่มคี วามใกล้ชดิ กันและมีการสร้างสรรค์ร่ว มกัน
(Co-Creation)
การจัดตัง้ หุ้นส่วนและการประสานการทางานร่วมกัน (Partnerships and Collaborations)
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นปั จจัยสาคัญสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึง่ การดาเนินการ
ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็งของแต่ละฝ่ ายให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ทัง้ นี้ ทัง้ สองฝ่ ายจะช่วยสนับสนุ นให้ภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐเกิดความ
ตระหนักรูถ้ งึ ประโยชน์ของระบบ ITS
โดยแผน Smart Mobility มีแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
คมนาคมทางถนนต่างๆ จานวนมาก เช่น
 เพิม่ จานวนกล้องและป้ ายบอกทางที่ติดตัง้ ตามถนนต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงเพิม่
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแผนทีแ่ ละการจราจรให้ได้มากขึน้ โดยเฉพาะบนอุปกรณ์
Smart Device
 ใช้ Beacon เพื่อติดตามเส้นทางการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ และรถฉุกเฉิน
อย่างเช่นรถพยาบาลหรือรถดับเพลิง เพื่อนาข้อมูลตาแหน่ งของรถเหล่านี้ไปใช้ใน
การคิดคานวณการเปิ ดสัญญาณไฟเขียวและไฟแดงตามสีแ่ ยก อานวยความสะดวก
ให้รถเหล่านี้เป็ นพิเศษ
 นาเทคโนโลยี Data Analytics มาใช้ปรับปรุงการจราจรและตอบสนองกับเหตุต่างๆ
ที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้การทานายการจราจรและปั ญหาต่ างๆ ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้ า
เพื่อหลีกเลีย่ งปั ญหาเหล่านัน้
 ทาระบบควบคุมรถโดยสารสาธารณะแบบอัจฉริยะ เพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างทุ ก
ฝ่ าย และทาให้คนขับรถสามารถทางานได้อย่ามีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
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 ระบบ Smart Junction ใช้ 3D Laser Scanner เพื่อตรวจจับรถยนต์ท่ตี ดิ อยู่ตรงสี่แยก
และใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบ Vehicle-to-Infrastructure (V2I) เพื่อเชื่อมต่อรถยนต์
ทุกคันเข้ากับระบบของสี่แยก จากนั น้ จึงใช้อลั กอริธมึ คานวณว่ารถจะชนกันหรือไม่
ก่อนจะส่งคาสังให้
่ รถเหล่านัน้ หยุดหรือเปลีย่ นทิศทางก่อนจะเกิดอุบตั เิ หตุ
 รองรับรถยนต์ไ ร้ค นขับอย่า งเต็มตัว ในอนาคต ทัง้ รถยนต์ส่ ว นตัว แบบไร้ค นขับ ,
รถโดยสารไร้คนขับแบบ On-Demand, รถโดยสารสาธารณะแบบไร้คนขับ, รถขนส่ง
สินค้าแบบไร้คนขับ
 ภาพรวมของระบบ ITS ของสิ งคโปร์ในปัจจุบนั
โครงข่ า ยระบบ ITS Network ในสิง คโปร์ เกิด จากการพัฒ นาในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านคมนาคมขนส่งต่างๆ โดยประกอบไปด้วยระบบดังต่อไปนี้
1) ITS Centre
ศูนย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ หรือ ITS Centre (ITSC) ทาหน้าทีเ่ ป็ นศูนย์กลางการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลการจราจร โดยศูนย์ ITSC จะทาการควบคุมการจราจรด้วยระบบ ITS พร้อมทัง้
มีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินคอยสนับสนุ นผู้ควบคุมระบบฯ ที่ศูนย์ ITSC นอกจากนี้ ข้อมูลการจราจร
แบบเรียลไทม์จะถูกส่งต่อไปยังผูค้ วบคุมระบบฯ และแสดงผลผ่านแผนผังรายการภาพรวมสภาพ
จราจรอิเล็กทรอนิกส์
2) i-Transport
ระบบ i-Transport จะเป็ นแพลตฟอร์มที่ควบคุมและจัดการระบบ ITS ทัง้ หมดแบบรวม
ศูนย์ โดยควบคุมสัญญาณจราจร ตรวจสอบดูแลการจราจร บริหารจัดการเหตุต่างๆ ตรวจสอบ
ดูแลอุโมงค์และทางด่วน และส่งข้อมูลสนับสนุนการจราจรแบบเรียลไทม์
3) Expressway Monitoring & Advisory System (EMAS)
ระบบตรวจสอบดูแ ลการจราจรบนทางด่ว น (Expressways) ทัง้ นี้ ยังมีระบบการแจ้ง
เตือนผูค้ วบคุมการตรวจสอบดูแลเหตุต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที
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4) EMAS Arterial
ระบบติดตามสภาพการจราจรบนท้อ งถนน และเส้นทางหลวงสายหลักของประเทศ
สิงคโปร์ โดยครอบคลุมเส้นทางยาวกว่า 142 กิโลเมตร ใน 10 เส้นทางหลวง และมีแผนทีจ่ ะขยาย
ระบบการติดตามสภาพการจราจรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
5) Junction Electronic Eyes (J-Eyes)
ระบบกล้องวงจรปิ ดทีส่ ามารถติดตามตรวจสอบสภาพการจราจรตามสีแ่ ยกหลัก
6) Green Link Determining (GLIDE) System
ระบบตรวจสอบดูแล ปรับปรุง และเพิม่ ประสิทธิภาพระยะเวลาการปล่อยรถยนต์บนถนน
ด้วยระบบอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดสภาพการจราจรทีด่ ตี ลอดเส้นทางสายหลัก และสามารถตอบสนอง
ต่อการสภาพการจราจรทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
7) e-TrafficScan
รถแท็ก ซี่จ ะถู ก ติ ด ตัง้ ระบบติด ตาม GPS เพื่อ เชื่อ มโยงกับ ระบบเครือ ข่ า ยข้ อ มู ล
การจราจรทางถนน ซึง่ จะทาให้ผตู้ รวจสอบดูแลสภาพการจราจรมีขอ้ มูลการจราจรทีค่ รบถ้วน
8) Green Man+
ขยายระยะเวลาสัญญาณการข้ามถนนสาหรับผูพ้ กิ ารทีส่ ญ
ั จรทางเท้าและผูส้ งู อายุ
9) Your Speed Sign
เป็ นระบบแสดงผลความเร็วของยานยนต์แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนผูต้ รวจสอบดูแล
การจราจรว่ามีการใช้ความเร็วเกินกาหนด
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10) Parking Guidance System
เป็ น ระบบที่ใ ห้ข้อ มูล ของพื้น ที่จ อดรถในห้า งสรรพสิน ค้า ที่ต ัง้ อยู่บ นถนนสายหลัก
(Marina Centre, Orchard และ Harbourfront) แบบเรี ย ลไทม์ มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ลดปั ญหา
การจราจรในพืน้ ทีแ่ ถบห้างสรรพสินค้า
 ตัวอย่างความสาเร็จและปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ
สิ งคโปร์
ปั จ จัย สู่ ค วามส าเร็จ ของรัฐ บาลสิง คโปร์ ในการพัฒ นาระบบ ITS (ระบบ Smart
Transportation) ของประเทศทีเ่ ป็ นอยู่ในปั จจุบนั เป็ นผลจากการประสานความร่วมมือระหว่างทุก
ภาคส่วน ทัง้ หน่ วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการวิจยั และวิชาการ เพื่อสร้างสรรค์
ทางแก้ไ ขปั ญ หาร่ว มกันอย่างมีป ระสิทธิภาพ การวางแผนอย่างต่ อ เนื่อ ง และวางแผนรองรับ
แนวโน้มเทคโนโลยี และการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมา
พัฒนาการให้บริการการขนส่งสาธารณะ และการคมนาคมทางถนนอย่างต่อเนื่อง
โดยสาหรับตัวอย่างความสาเร็จของการพัฒนาระบบ ITS (ระบบ Smart Transportation)
ของสิงคโปร์ เป็ นดังแสดงในภาพที่ 3-8

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

3-33

ภาพที่ 3-8 ตัวอย่างความสาเร็จและปัจจัยสู่ความสาเร็จของการพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริ ยะ (ITS) ของประเทศสิ งคโปร์

3.3 บทเรียนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน
คมนาคมขนส่งจากกรณี ศึกษา
3.3.1 บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคม
ขนส่งของประเทศเกาหลีใต้ แสดงให้เห็นถึงการให้ความสาคัญของรัฐบาลเกาหลีใต้ และหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนาและปรับใช้ระบบ ITS เพื่อการบริหารจัดการระบบคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ ซึง่ เคยต้องเผชิญปั ญหาการจราจรทีต่ ดิ ขัดอย่างมาก หรือขาดความปลอดภัย และความ
มันคงในชี
่
วติ และทรัพย์สนิ ของผู้ขบั ขีแ่ ละผูส้ ญ
ั จร และหลังจากที่ปัญหาต่างๆ บรรเทาลง รัฐบาล
เกาหลีใต้ จึงหันมามุ่งพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ เพื่ออานวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ง
แก่ผรู้ บั บริการ ทัง้ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
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ทัง้ นี้ หากพิจารณาการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย จะพบว่า
ยังคงมีช่องว่างการพัฒนาที่ประเทศไทย อาจนามาใช้เป็ นบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบ ITS ของ
ประเทศเพื่อยกระดับของระบบไปสู่ระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
 ช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้
ผลการเปรีย บเทีย บระหว่ า งระบบ ITS ของประเทศไทยกับ ระบบ ITS ของประเทศ
เกาหลีใต้ เป็ นดังตารางที่ 3-4
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ตารางที่ 3-4 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับระบบ ITS ของเกาหลีใต้
ภาพรวมระบบ ITS
ระบบ ITS ของประเทศไทย
(1) ระบบการจัดการ - มีศนู ย์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้สาหรับการบริหารจัดการจราจร
(ศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ) และ
จราจร

-

-

(2) ระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารการ
เดินทาง

-

-

(3) ระบบความ
ปลอดภัยใน
ยานพาหนะและการ
จัดการเหตุฉุกเฉิน

-

ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้

ช่องว่างการพัฒนา

- มีศนู ย์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้สาหรับการบริหารจัดการจราจร โดยบูรณา - การบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วน และการ
การข้อมูลจากหลายส่วน/หลายหน่วยงาน (ITS Center) และมี
พัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรให้ม ี
ระบบวิเคราะห์ และแสดงสภาพการจราจรบนเส้นทางต่างๆ
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อาทิ มีความทันท่วงที
แบบ real-time (ระบบ Advance Tariff Management System
(real-time) มากยิง่ ขึน้ สามารถประเมินและ
และระบบ Lane Control System)
แก้ไขสภาพการจราจรอย่างอัจฉริยะและมีความ
- มีระบบบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร (ระบบ Advance
เป็ นอัตโนมัตมิ ากยิง่ ขึน้
Traffic Signal Control System)
- ระบบตรวจวัดการกระทาผิดกฎจราจรอัตโนมัติ
- มีระบบตรวจวัดการกระทาผิดกฎจราจรอัตโนมัติ (ระบบ
ยังไม่ครอบคลุมเส้นทางในหลายเส้นทาง และยัง
Automatic Traffic Enforcement System)
มีการประยุกต์ใช้เฉพาะในส่วนของการฝ่ าฝืน
สัญญาณไฟจราจร และการตรวจจับความเร็ว

มีระบบวิเคราะห์ และแสดงสภาพการจราจรบนเส้นทางต่างๆ
แบบ real-time (ระบบพยากรณ์สภาพการจราจรในช่วงเวลา
อนาคตเป็ นช่วงเวลา)
มีระบบบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร (ระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรแบบเป็ นโครงข่ายในพืน้ ที่ กทม. และใน
เมืองภูมภิ าค และระบบนับเวลาสัญญาณไฟ)
ระบบตรวจวัดการกระทาผิดกฎจราจรอัตโนมัติ (ระบบใช้กล้อง
ตรวจจับการฝ่ าฝืนสัญญาณไฟแดง (Red Light Cameras)
และกล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera))
มีระบบให้ขอ้ มูลข่าวสารการเดินทางแก่ผขู้ บั ขี่ ผ่านช่องทาง
- มีระบบให้ขอ้ มูลข่าวสารการเดินทางแก่ผขู้ บั ขี่ ผ่านช่องทาง
- การพัฒนาระบบให้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (ระบบ Road Information
เส้นทางต่างๆ ทัวประเทศ
่
ระบบต่างๆ สามารถให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
System)
- การพัฒนาระบบให้ขอ้ มูลทีม่ คี วามหลากหลาย
ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ช่องทางแอปพลิเคชัน - ระบบต่างๆ สามารถให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางทีห่ ลากหลาย
มากยิง่ ขึน้ อาทิ ระบบข้อมูลทีจ่ อดรถอัจฉริยะ
ช่องทางป้ ายจราจรอัจฉริยะ
ได้แก่ ช่องทาง SMS ช่องทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต
ข้อมูลมีความทันท่วงที (real-time) และมีความเป็ นอัจฉริยะ
ช่องทางแอปพลิเคชัน ช่องทางป้ ายรถบัสหรือป้ ายจราจร
(สามารถประมวลผลและแนะนาข้อเสนอแก่ผูข้ บั ขี)่
- ข้อมูลมีความทันท่วงที (real-time) มีความเป็ นอัจฉริยะ
(สามารถประมวลผลและแนะนาข้อเสนอแก่ผูข้ บั ขี)่ และมีความ
ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ ห้บริการ (พืน้ ทีก่ รุงโซล และเมืองนาร่อง)
มีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากโครงสร้างพืน้ ฐาน (เซ็นเซอร์ GPS - มีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากโครงสร้างพืน้ ฐาน (เซ็นเซอร์ GPS - ประเทศไทยอาจพัฒนาระบบประเมินและ
และกล้อง CCTV) เพือ่ การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน
และกล้อง CCTV) เพือ่ การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพือ่ รองรับเหตุการณ์
และความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
และความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
หรืออุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ โดยประยุกต์นาเอา
- มีระบบประเมินและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพือ่ รองรับ
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ
เหตุการณ์หรืออุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ (ระบบ Smart Highway)
เข้ามาเพือ่ ประมวลผล เพือ่ เป็ นการป้ องกันและ
รองรับเหตุการณ์หรืออุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ ได้
ทันท่วงที
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ภาพรวมระบบ ITS
ระบบ ITS ของประเทศไทย
ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้
ช่องว่างการพัฒนา
(4) ระบบการบริหาร - มีระบบศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ (ระบบ - มีระบบศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ (ระบบ - การพัฒนาศูนย์บรู ณาการข้อมูลให้ม ี
แลกเปลีย่ นข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์)
Logistic Information System)
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ การเพิม่
จัดการรถสินค้า
ประสิทธิภาพด้านการขนส่งของประเทศ ลด
- ระบบสามารถให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจขนส่ง เพือ่ อานวย - ระบบสามารถให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจขนส่ง เพือ่ อานวย
(5) ระบบการจัดการ
รถขนส่งสาธารณะ

(6) ระบบชาระค่า
โดยสาร ค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ

ความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
ความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
- มีระบบติดตามและประเมินเวลาการเดินทางของรถโดยสาร
- มีระบบติดตามและประเมินเวลาการเดินทางของรถโดยสาร
สาธารณะ (รถโดยสารประจาทาง และรถโดยสารระหว่างเมือง)
สาธารณะ (รถโดยสารประจาทาง รถโดยสารระหว่างเมือง
- มีระบบแนะนาข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทางโดยระบบขนส่ง
รถไฟ และเรือ) ทีแ่ ม่นยา และครอบคลุมพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่ของ
สาธารณะ
ประเทศ
- มีระบบแนะนาข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ
- มีระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
- มีระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ระบบ Electronic Toll
- กาลังจะเริม่ ทดลองใช้งานระบบตั ๋วร่วม
Collection System (ETCS) หรือระบบ Hi-Pass)
- มีระบบตั ๋วร่วม (SMART Card) ทีใ่ ช้ร่วมกับการเดินทางใน
หลายรูปแบบ (Multi-mode of Transportation)

ต้นทุนค่าขนส่ง และเพิม่ ขีดความสามารถของ
ผูป้ ระกอบการไทย
- การพัฒนาระบบติดตามและประเมินเวลาการ
เดินทางของรถโดยสารสาธารณะให้มคี วาม
แม่นยา ครอบคลุมการเดินทางในหลายรูปแบบ
และครอบคลุมพืน้ ทีข่ องประเทศทีม่ ากขึน้

- การขยายขอบเขตการให้บริการระบบด่านเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นทุกเส้นทาง ทังทางด่
้
วน
และทางหลวง พร้อมกับการพัฒนาระบบชาระให้
อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมด
- การพัฒนาระบบตั ๋วร่วมเพือ่ การเดินทางในหลาย
รูปแบบ (Multi-mode of Transportation)

ทีม่ า: บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล
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 แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้จากเกาหลีใต้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย
 วางกรอบรากฐานเพื่อการพัฒนาระบบ ITS ในระยะยาว โดยจัดทากรอบการพัฒนา
ระบบ ITS ของประเทศในแต่ละลาดับขัน้ (ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว) พร้อม
ทัง้ ปรับปรุงกฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อเอื้ออานวยต่อการพัฒนาระบบ ดังเช่นที่
ประเทศเกาหลีใต้มกี ารจัดทาแผนแม่บทการพัฒนา ITS ในระยะยาว พร้อมกับมีการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
 กาหนด และ/หรือจัดตัง้ หน่ วยงานกลางเพื่อเข้ามาเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบ
ITS ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ดังเช่นทีป่ ระเทศเกาหลีใต้มกี ารกาหนดให้ ITS
Korea เป็ นหน่ วยงานกลางที่เ ข้ามากากับดูแลการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ
โดยตรง โดยอาจมอบหมายให้ห น่ ว ยงานกลางดัง กล่ า วเป็ น ผู้ป ระสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และจัดทากรอบการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ
 บูรณาการข้อ มูล จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง จัดทาฐานข้อ มูล กลาง และลงทุ น ใน
เทคโนโลยีดา้ น Big Data และ Data Analytic เพื่อการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มอี ยู่
ในการวางแผน ดังเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้ ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์บูรณาการข้อ มูล
กลางเพื่อการบริหารจัดการสภาพการจราจร การบริหารรถโดยสารสาธารณะ และ
การบริการให้ขอ้ มูลแก่ผรู้ บั บริการ
 สร้างความร่ว มมือ กับทุกภาคส่ ว น โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่ ว ยงานภาครัฐที่ม ีส่ ว น
เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเอกชนในภาคการขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งมีแรงจูงใจที่จะร่วมมือกับรัฐบาลในการพัฒนาระบบดังกล่าว เช่น
ลงทุนในลักษณะความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership)
 ส่ ง เสริม การสร้า งนวัต กรรมและการวิจ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยีท่ีเ กี่ย วข้อ ง อาทิ
เทคโนโลยีด้าน Sensor หรือ เทคโนโลยีด้าน AI / Cognitive Computing เพื่อ การ
ทางานของระบบทีม่ คี วามเป็ นอัตโนมัตแิ ละมีความอัจฉริยะ
3.3.2 บทเรียนจากประเทศสิ งคโปร์
จากการศึก ษาแนวทางการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารด้ า น
คมนาคมขนส่งของประเทศสิงคโปร์ แสดงให้เห็นถึงความตัง้ ใจในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
การคมนาคมทางถนนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ท่ดี ใี ห้แก่ผู้ใช้ บริการ
คมนาคมทางบกในสิงคโปร์ นอกจากนี้ รัฐบาลสิงคโปร์ และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้ า
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พัฒ นาระบบ ITS ของประเทศ เพื่อ อ านวยความสะดวกด้า นคมนาคมขนส่ ง แก่ ผู้ร ับ บริก าร
ทัง้ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจต่อไป เพื่อรองรับความ้ทาทายใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา
ทัง้ นี้ หากพิจารณาการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย จะพบว่า
ยังคงมีช่องว่างการพัฒนาที่ประเทศไทย อาจนามาใช้เป็ นบทเรียนเพื่อการพัฒนาระบบ ITS ของ
ประเทศเพื่อยกระดับของระบบไปสู่ระดับทีส่ งู ขึน้ ได้ โดยสรุปรายละเอียดดังนี้
 ช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศไทยและสิ งคโปร์
ผลการเปรีย บเทีย บระหว่ า งระบบ ITS ของประเทศไทยกับ ระบบ ITS ของประเทศ
สิงคโปร์ เป็ นดังตารางที่ 3-5
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ตารางที่ 3-5 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เปรียบเทียบกับระบบ ITS ของสิ งคโปร์
ภาพรวมระบบ ITS
ระบบ ITS ของประเทศไทย
(1) ระบบการจัดการ - มีศนู ย์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้สาหรับการบริหารจัดการจราจร
(ศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ)
จราจร

และมีระบบวิเคราะห์ และแสดงสภาพการจราจรบน
เส้นทางต่างๆ แบบ real-time (ระบบพยากรณ์สภาพ
การจราจรในช่วงเวลาอนาคตเป็ นช่วงเวลา)
- มีระบบบริหารจัดการสัญญาณไฟจราจร (ระบบควบคุม
สัญญาณไฟจราจรแบบเป็ นโครงข่ายในพืน้ ที่ กทม. และ
ในเมืองภูมภิ าค และระบบนับเวลาสัญญาณไฟ)
- ระบบตรวจวัดการกระทาผิดกฎจราจรอัตโนมัติ (ระบบใช้
กล้องตรวจจับการฝ่ าฝืนสัญญาณไฟแดง (Red Light
Cameras) และกล้องตรวจจับความเร็ว (Speed
Camera))

(2) ระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารการ
เดินทาง

(3) ระบบความ
ปลอดภัยใน
ยานพาหนะและการ
จัดการเหตุฉุกเฉิน

ระบบ ITS ของประเทศสิ งคโปร์

ช่องว่างการพัฒนา

- มีศนู ย์ควบคุมระบบจราจรอัจฉริยะ หรือ ITS Centre (ITSC) ทาหน้าทีเ่ ป็ น
- การบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วน
ศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลการจราจร โดยศูนย์ ITSC จะควบคุม
และการพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจร
การจราจรด้วยระบบ ITS พร้อมทัง้ มีเจ้าหน้าทีภ่ าคพืน้ ดินคอยสนับสนุน
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ อาทิ มีความ
ผูค้ วบคุมระบบฯ ทีศ่ นู ย์ ITSC นอกจากนี้ ข้อมูลการจราจรแบบเรียลไทม์จะถูก
ทันท่วงที (real-time) มากยิง่ ขึน้ สามารถ
ส่งต่อไปยังผูค้ วบคุมระบบฯ และแสดงผลผ่านแผนผังรายการภาพรวมสภาพ
ประเมินและแก้ไขสภาพการจราจรอย่าง
จราจรอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะและมีความเป็ นอัตโนมัตมิ าก
- มีระบบ i-Transport เป็ นแพลตฟอร์มทีค่ วบคุมจัดการระบบ ITS ทัง้ หมด โดย
ยิง่ ขึน้
ควบคุมสัญญาณจราจร ตรวจสอบดูแลการจราจร บริหารจัดการเหตุต่างๆ ดูแล - ระบบแสดงผลความเร็วของยานยนต์แบบ
อุโมงค์และทางด่วน และส่งข้อมูลสนับสนุนการจราจรแบบเรียลไทม์
เรียลไทม์ และแจ้งเตือนผูต้ รวจสอบดูแล
- มีระบบแสดงผลความเร็วของยานยนต์แบบเรียลไทม์ และแจ้งเตือนผูต้ รวจสอบ
การจราจรจะต้องขยายไปยังพืน้ ที่
ดูแลการจราจรว่ามีการใช้ความเร็วเกินกาหนด (ระบบ Your Speed Sign)
การจราจรให้กว้างขึน้ ครอบคลุมพืน้ ทีท่ ม่ี ี
- มีระบบทีใ่ ห้ขอ้ มูลของพืน้ ทีจ่ อดรถในห้างสรรพสินค้าทีต่ งั ้ อยู่บนถนนสายหลัก
ความเสีย่ ง เพือ่ ลดอัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ
แบบเรียลไทม์
- มีระบบให้ขอ้ มูลข่าวสารการเดินทางแก่ผขู้ บั ขี่ ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ - พัฒนาระบบให้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่
แอปพลิเคชัน (ระบบ Road Information System)
เส้นทางต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางหลวง
- มีระบบ EMAS Arterial ซึง่ เป็ นระบบติดตามสภาพการจราจรบนท้องถนน และ
สายหลักของประเทศ
เส้นทางหลวงสายหลักของประเทศสิงคโปร์ โดยครอบคลุมเส้นทางยาวกว่า
142 กิโลเมตร ใน 10 เส้นทางหลวง
- มีระบบกล้องวงจรปิ ดสามารถติดตามตรวจสอบสภาพการจราจรตามสีแ่ ยกหลัก

- มีระบบให้ขอ้ มูลข่าวสารการเดินทางแก่ผขู้ บั ขี่ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
- ระบบต่างๆ สามารถให้บริการข้อมูลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย ได้แก่ ช่องทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต
ช่องทางแอปพลิเคชัน ช่องทางป้ ายจราจรอัจฉริยะ
- ข้อมูลมีความทันท่วงที (real-time) และมีความเป็ น
อัจฉริยะ (ประมวลผลและแนะนาข้อเสนอแก่ผขู้ บั ขี)่
- มีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากโครงสร้างพืน้ ฐาน (เซ็นเซอร์ - มีการประยุกต์ใช้ขอ้ มูลจากโครงสร้างพืน้ ฐาน (เซ็นเซอร์ GPS และกล้อง
GPS และกล้อง CCTV) เพือ่ การรักษาความปลอดภัยบน
CCTV) เพือ่ การรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และความปลอดภัยของ
ท้องถนน และความปลอดภัยของประชาชนในชุมชน
ประชาชนในชุมชน เช่น e-TrafficScan ระบบ Green Man+
- มีระบบตรวจสอบดูแลการจราจรบนทางด่วน (Expressways) ทัง้ นี้ ยังมีระบบ
การแจ้งเตือนผูค้ วบคุมการตรวจสอบดูแลเหตุต่างๆ เพือ่ ให้ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างทันท่วงที (ระบบ Expressway Monitoring & Advisory
System (EMAS))

- พัฒนาระบบประเมินและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม เพือ่ รองรับเหตุการณ์หรือ
อุบตั เิ หตุทอ่ี าจเกิดขึน้ โดยประยุกต์นาเอา
ข้อมูลจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ตรวจวัด
ต่างๆ เข้ามาเพือ่ ประมวลผล
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ภาพรวมระบบ ITS
ระบบ ITS ของประเทศไทย
(4) ระบบการบริหาร - มีระบบศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ
(ระบบแลกเปลีย่ นข้อมูลด้านการขนส่งและโลจิสติกส์)
จัดการรถสินค้า
- ระบบสามารถให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจขนส่ง เพือ่
(5) ระบบการจัดการ
รถขนส่งสาธารณะ

(6) ระบบชาระค่า
โดยสาร ค่าผ่านทาง
อัตโนมัติ

อานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
- มีระบบติดตามและประเมินเวลาการเดินทางของรถ
โดยสารสาธารณะ (รถโดยสารประจาทาง และรถโดยสาร
ระหว่างเมือง)
- มีระบบแนะนาข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ

- มีระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (Easy Pass)
- กาลังจะเริม่ ทดลองใช้งานระบบตั ๋วร่วม

ระบบ ITS ของประเทศสิ งคโปร์
- มีระบบศูนย์บรู ณาการข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ (ระบบ Logistic
Information System)
- ระบบสามารถให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจขนส่ง เพือ่ อานวยความสะดวกใน
การขนส่งสินค้า ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
- มีระบบติดตามและประเมินเวลาการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ
(รถโดยสารประจาทาง รถโดยสารระหว่างเมือง รถไฟ และเรือ) ทีแ่ ม่นยา และ
ครอบคลุมพืน้ ทีส่ ่วนใหญ่ของประเทศ โดยมี Beacon เพือ่ ติดตามเส้นทางการ
เดินทางของรถโดยสารสาธารณะ และรถฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาลหรือ
รถดับเพลิง เพือ่ นาข้อมูลตาแหน่งของรถเหล่านี้ไปใช้ในการคิดคานวนการเปิ ด
สัญญาณไฟเขียวและไฟแดงตามสีแ่ ยก อานวยความสะดวกให้รถเหล่านี้
เป็ นพิเศษ
- มีระบบแนะนาข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ
- มีระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ (ระบบ Electronic Road Pricing (ERP)
หรือระบบชาระค่าผ่านทางแบบใหม่) ทีร่ องรับการตัดบัตรเครดิตของผูข้ บั ขี่
- มีระบบตั ๋วร่วม (EZ-Link Card) ทีใ่ ช้รว่ มกับการเดินทางในหลายรูปแบบ
(Multi-mode of Transportation)

ช่องว่างการพัฒนา
- การพัฒนาศูนย์บรู ณาการข้อมูลให้ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพือ่ การเพิม่
ประสิทธิภาพด้านการขนส่งของประเทศ
ลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิม่ ขีด
ความสามารถของผูป้ ระกอบการ
- การพัฒนาระบบติดตามและประเมินเวลา
การเดินทางของรถโดยสารสาธารณะ และ
รถฉุกเฉินให้เพือ่ อานวยความสะดวกให้
รถเหล่านี้

- การขยายขอบเขตการให้บริการระบบ
ด่านเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัตใิ นทุก
เส้นทาง ทัง้ ทางด่วน และทางหลวง
พร้อมกับการพัฒนาระบบชาระให้อยู่ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมด
- การพัฒนาระบบตั ๋วร่วมเพือ่ การเดินทาง
ในหลายรูปแบบ (Multi-mode of
Transportation)

ทีม่ า: บริษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมูล
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 แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้จากสิ งคโปร์เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย
 สนับสนุ นและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รัฐบาลสิงคโปร์พยายามดึงดูดบริษทั
ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในระดับโลกมาตัง้ กิจการในประเทศสิงคโปร์ ทัง้ นี้ การที่
บริษทั ข้ามชาติมาจัดตัง้ ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในสิงคโปร์จะช่วยดึงดูดนักวิจยั ชัน้ นามา
ยังสิงคโปร์ดว้ ย ซึง่ จะช่วยพัฒนานวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ขณะเดียวกัน
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสิงคโปร์ในด้านนี้
 ส่ ง เสริม การสร้า งนวัต กรรมและการวิจ ยั และพัฒ นาเทคโนโลยีท่ีเ กี่ย วข้อ ง อาทิ
เทคโนโลยีด้ า น Sensor หรือ เทคโนโลยีด้ า น AI / Cognitive Computing และ
Internet of Things (IoT) เพื่อการทางานของระบบทีม่ คี วามเป็ นอัตโนมัตแิ ละมีความ
อัจฉริยะ
 กาหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสม่าเสมอ
เนื่องจากสิงคโปร์มองเห็นแนวโน้มเทคโนโลยีท่กี ้าวหน้า และสภาพภูมปิ ระชากรที่
เปลีย่ นไป ทาให้สงิ คโปร์มกี ารวางแผนการพัฒนาเพื่อรองรับล่วงหน้าเสมอ
 กาหนด และ/หรือจัดตัง้ หน่ วยงานกลางเพื่อเข้ามาเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบ
ITS ของประเทศ ประเทศสิง คโปร์ม ีก ารก าหนดให้ Intelligent Transportation
Society Singapore (ITSS) เป็ นหน่ ว ยงานกลางที่สนับสนุ นการใช้เ ทคโนโลยีการ
ขนส่ง และส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ
เพื่อการพัฒนาการขนส่ง
 สร้างความร่ว มมือ กับทุกภาคส่ ว น โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่ ว ยงานภาครัฐที่ม ีส่ ว น
เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเอกชนในภาคการขนส่ง
และโลจิส ติก ส์ รวมทัง้ ภาควิช าการและสถาบัน วิจ ัย ต่ า งๆ เพื่อ ร่ ว มกัน คิด ค้น
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมของสิงคโปร์
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับสมบูรณ์
4.1 วิ สยั ทัศน์ ยทุ ธศาสตร์
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพร้อมขับเคลือ่ นคมนาคมดิจทิ ลั

4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1: ยกระดั บ ศั ก ยภาพบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มในการก้ า วเข้ า สู่
การเป็ นคมนาคมดิจทิ ลั (Literacy & Development)
 ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรให้เป็ นบุคลากรคมนาคมดิจทิ ลั
เพื่อสร้างและใช้ดจิ ทิ ลั ให้เกิดนวัตกรรมอย่างมีคุณค่า (Utilization & Management)
 ยุทธศาสตร์ที่ 3: ปลูก ฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั และจริยธรรมการใช้ดิจทิ ลั ในองค์กร
(Culture & Mindset)
 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4: ประเมิน ผลศัก ยภาพบุ ค ลากรในการสร้ า งคมนาคมดิ จ ิท ัล
(Evaluation)
ทัง้ นี้ สรุปภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับสมบูรณ์ เป็ นดังแสดงในภาพที่ 10-1
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. เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) . มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากร
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์
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ภายในกระทรวงคมนาคม และมีการใช้ กระทรวง ทั้งก่อนและหลังการเข้ารับ
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่ 10-1 แผนยุ
ธศาสตร์
การพั
ฒนาบุคจลากรดิ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ5 5ปปี(พ.ศ.
(พ.ศ. 2560-2564)
บสมบู
รณ์ รณ์
แผนยุ
ทธศาสตร์
กทารพั
ฒนาบุ
คลากรดิ
ิทัลของกระทรวงคมนาคม
ระยะ
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ั
ดิจิทัลในที่ทางาน (Digital Workplace) การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
เทค น ลยีที่เปลี่ยนแปลง ป
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. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดิจิทัล พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
1. บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร
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เปนผู้นาดิจิทัล
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. บุคลากรมีความตั้งใจและความ . มีการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดของงานด้าน
1. มีการสร้างปจจัยเกื้อหนุนการยกระดับ
Gr
o
up
พยายามในการให้บริการ (Service Mind) คมนาคมดิจิทัล เพื่อสะท้อนคุณค่า และ
ศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อน
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. กระทรวงคมนาคมมุง่ สู่การเปนองค์กร ความสาคั ของงานดิจิทัล
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
และบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง เปดตามแนวทางรั เปด (Open
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล Government)
1. . การพัฒนาศกั ยภาพด้านดิจิทัลของ . . การปรับปรุงอัตรากาลังคนให้มีความ . . การป ิรูปวัฒนธร มของกระทรวงสู่ . . การประเมินวัดระดับศักยภาพด้าน
บุคลากร ที่ตรงกับสายงานและภาคส่วน เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจิทัล วัฒนธรรมดิจิทัล
ดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
1. . การพัฒนาศกั ยภาพดิจิทัลแก่บุคลากรที่ ขององค์กร
. . การปลูกฝงวัฒนธร มดิจิทัลให้แก่บคุ ลากร . . การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
วิสัยทัศน์

ยุวิทสธศาสตร์
ัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

เปาประสงค์

เปาประสงค์

เปาประสงค์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพรอมขับเคล่อนคมนาคมดิจิทัล

ยกระดับศักยภาพบุคลากร
พรอม นการกาวเขาสู
การเปนคมนาคมดิจิทัล
(Literacy
Development)
ยกระดับศั&กยภาพบุ
คลากร
พรอม นการกาวเขศาสู
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1. มีการสร้างปจจัยเกื้อหนุนการยกระดับ
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1. . การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
. . การบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรู้
ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ปลูก งวัฒนธรรมดิจิทัล
พัฒนาและบริ ารจัดการบุคลากร
ประเมินผลศักยภาพบุคลากร
และจริยธรรม
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บรู้ และสร้างแรงจู
ให้
ดประสิาทงการรั
ธิภาพและประสิ
ทธิผลงใจ
เข้ามาท
างาน
่อดงดูบดปรุ
บุคงลากรรุ
. . เพื
การปรั
อัตราก่นาลัใหม่
งคนให้
มีความ
กับกระทรวงคมนาคม
เหมาะสมและเพี
ยงพอต่องานดิจิทัล
. . ขององค์
การสร้ากงนวั
ร ตกรรม และปรับปรุงการ
ดิจิทงัลใจมา
ด
าเนิ
น
งาน
ดยน
. . การสร้างการรั
บรูาเทค
้ และสร้นาลยี
งแรงจู
สนั่อบดสนุ
ทดแทนและแก้
ป หา
เพื
งดูนดบุเพืค่อลากรรุ
่นใหม่เข้ามาท
างาน
ม่เพียงพอในอัตรากาลังพลด้าน
กัความ
บกระทรวงคมนาคม
จิทัล างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
. . ดิการสร้
การยกระดั
. . ดการพั
ฒนาระบบสนั
บสนุนนลยี
าเนินงาน
ดยนาเทค
ดิจิทัลมาบ
ศัสนักบยภาพบุ
ค
ลากรกระทรวง
สนุน เพื่อทดแทนและแก้ป หา
. . ความ
การพัม่ฒเนาระบบสนั
การบริ
พียงพอในอับตสนุ
รากนาลั
งพลด้หาารน
สนุ
น
การวาง
จัดิจดิทการบุ
ค
ลากร
และสนั
บ
ัล
ยบายของผู
้บริหารกระทรวง
. . นการพั
ฒนาระบบสนั
บสนุนการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง
. . การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการบุคลากร และสนับสนุนการวาง
น ยบายของผู้บริหารกระทรวง

. และเกิ
เกิดวัดฒความรั
นธรรมดิ
จิทัลก(Digital
Culture)
กและผู
พันกับองค์
กร
และมีการใช้
. ภายในกระทรวงคมนาคม
บุคลากรมีความตั้งใจและความ
ดิพยายามในการให้
จิทัลในที่ทางาน บ(Digital
Workplace)
ริการ (Service
Mind)
. บุกระทรวงคมนาคมมุ
คลากรมีคุณธรรม จริ
จิทัลกร
ง่ สูย่กธรรมดิ
ารเปนองค์
และเกิ
ดความรักและผู
นกับองค์กร
เปดตามแนวทางรั
เปดกพั(Open
. Government)
บุคลากรมีความตั้งใจและความ
บริการ (Service่ Mind)
. .พยายามในการให้
การป ิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู
. วักระทรวงคมนาคมมุ
ฒนธรรมดิจิทัล ง่ สู่การเปนองค์กร
ดตามแนวทางรั
เปดจ(Open
. .เปการปลู
กฝงวัฒนธรรมดิ
ิทัลให้แก่บคุ ลากร
. .Government)
การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใช้งาน
จิทัลในที
. . ดิการป
ิรูป่ทวัฒางาน
นธรรมของกระทรวงสู่
. . วัการปลู
กฝงธรรมาภิ
ฒนธรรมดิ
จิทัล บาล คุณธรรม และ
ยธรรมดิ
จทิ ฒัลนธรรมดิ
ในองค์กจริทัลให้แก่บคุ ลากร
. . จริ
การปลู
กฝงวั
การสร้าบงความรั
และความผู
บ
.. .. การสนั
สนุนบุคกลากรทุ
กระดักบพัใช้นกังาน
ดิองค์
จิทกัลรในที่ทางาน
การพัฒกนา
Service Mind
ร ดย
.. .. การปลู
ฝงธรรมาภิ
บาล คุขององค์
ณธรรม กและ
การน
านวัตจกรรมดิ
จิทัลกมาให้
จริ
ยธรรมดิ
ทิ ัลในองค์
ร บริการ
. . ประชาชน
การสร้างความรักและความผูกพันกับ
. . องค์
การปลู
กร กฝงแนวคิดการเปนองค์กรเปดตาม
ด (Open
Government)
. . แนวทางรั
การพัฒนาเปService
Mind
ขององค์กรแก่ดย
บุคลากรกระทรวงคมนาคม
การน
านวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการ
ประชาชน
. . การปลูกฝงแนวคิดการเปนองค์กรเปดตาม
แนวทางรั เปด (Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
. เปมีนระบบ
การประเมินผลศักยภาพบุคลากร
้งก่อชนและหลั
ารับาน
. กระทรวง
มีการพัฒทันาดั
นีตัวชี้วัดงการเข้
ของงานด้
การพัฒนาศัจิทกัลยภาพ
เพื่ออเตรี
คมนาคมดิ
เพื่อสะท้
นคุยณมความ
ค่า และ
พร้อมและวางแผนพั
ความส
าคั ของงานดิฒจนาบุ
ิทัล คลากรอย่าง
เปนระบบ
. มีการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดของงานด้าน
. .คมนาคมดิ
การประเมิ
ดระดั
บศัอกนคุ
ยภาพด้
น
จิทนัลวัเพื
่อสะท้
ณค่าาและ
ดิจิทัลาคั
ของบุของงานดิ
คลากรกระทรวงคมนาคม
ความส
จิทัล
. . การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวง
างการพั
ฒนาที่ยาังนมีอยู่
. . คมนาคมในช่
การประเมินอวังว่
ดระดั
บศักยภาพด้
. . ดิการพั
ฒนาดัคลากรกระทรวงคมนาคม
ชนีตัวชี้วัดของงานด้าน
จิทัลของบุ
จิทัล และการก
าหนดให้
ผูก่อกับ
. . คมนาคมดิ
การออกแบบและพั
ฒนาหลั
กสูตรเพื
การประเมิ
ผลของการด
าเนินงาน
ยกระดับศักนยภาพบุ
คลากรกระทรวง
คมนาคมในช่องว่างการพัฒนาที่ยังมีอยู่
. . การพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดของงานด้าน
คมนาคมดิจิทัล และการกาหนดให้ผูกกับ
การประเมินผลของการดาเนินงาน

1

1
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4.3 เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และเปา มาย
เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และเปา มาย ภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1) เปาประสงค์ 1.1: บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีศกั ยภาพด้านดิจทิ ลั ที่ตรงกับงาน
และทัน ต่ อ เทค น ลยีท่ีเ ปลี่ย นแปลง ป เพื่อ ให้พ ร้อ มในการก้ า วเข้า สู่ ก ารเป็ น
คมนาคมดิจทิ ลั
 ตัว ชี้ว ัด .1.1 ร้อ ยละของบุ ค ลากรที่เ ข้า รับ การฝ กอบรมด้ า นดิจ ิท ัล ที่ต รงกับ
สมรร นะหรือทักษะทีจ่ าเป็ น
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุค ลากรที่เ ข้า รับการฝ กอบรมฯ ที่ต รงกับสมรร นะหรือ ทัก ษะที่
จาเป็ น = จานวนบุค ลากรที่เ ข้ารับการฝ กอบรมฯ ในปี งบประมาณ ที่ต รงกับ
สมรร นะหรือทักษะที่จาเป็ น / จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการฝกอบรมฯ ทัง้ หมด
ตามแผนในปี งบประมาณ
 ตัวชีว้ ดั .1.2 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั ทีต่ รงกับสมรร นะ
หรือทักษะทีจ่ าเป็ น
o การคานวณ
ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการฝกอบรมฯ ทีต่ รงกับสมรร นะหรือทักษะทีจ่ าเป็ น
= จานวนบุคลากรทีผ่ ่านการฝกอบรมฯ ในปี งบประมาณ ทีต่ รงกับสมรร นะหรือ
ทักษะทีจ่ าเป็ น ดย ด้คะแนน ม่ต่ากว่าร้อยละ 70 / จานวนบุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝกอบรมฯ ทัง้ หมดตามแผนในปี งบประมาณ
 ตัว ชี้ว ดั .1. ร้อ ยละของบุคลากรที่ผ่ านการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั และ ด้ค ะแนน
ประเมินผลเพิม่ ขน้ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการฝกอบรม
ประจาปี งบประมาณ
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุค ลากรที่ผ่ านการฝ กอบรมด้านดิจทิ ลั และ ด้ค ะแนนประเมินผล
เพิ่ม ข้ น = จ านวนบุ ค ลากรที่ผ่ า นการฝ กอบรมด้ า นดิ จ ิท ัล และ ด้ ค ะแนน
ประเมินผลเพิม่ ขน้ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 เมือ่ เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อน
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และหลังการฝกอบรม / จานวนบุคลากรที่ทาการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั ประจาปี
งบประมาณนัน้
 ตัวชีว้ ดั .1. ร้อยละของบุคลากรบรรจุเข้าใหม่ท่ี ด้รบั การฝกอบรมด้านดิจทิ ลั
o การคานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุ เ ข้าใหม่ท่ี ด้รบั การฝกอบรมด้านดิจทิ ลั = จานวน
บุ ค ลากรที่บ รรจุ เ ข้า ใหม่ท่ี ด้ร บั การฝ กอบรมด้า นดิจ ิท ัล ในปี ง บประมาณ /
จานวนบุคลากรทีบ่ รรจุเข้าใหม่ทงั ้ หมด ตามแผนในปี งบประมาณ
 ตัวชีว้ ดั .1.5 ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรนาร่องหรือบุคลากรทีส่ ามาร เป็ น
แกนนาขององค์กรสาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงานต่อ ป
o การคานวณ
ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรนาร่องหรือบุคลากรที่สามาร เป็ นแกนนา
ขององค์กรสาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่ ว ยงานต่อ ป วัดจากจานวน
บุคลากรที่ ด้รบั การพัฒนา เพื่อเป็ น บุคลากรนาร่องหรือบุคลากรแกนนาของ
องค์กรสาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงาน (In-house Training) ต่อ ป
 ตัวชีว้ ดั .1.6 จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน
(Sector) (บก ราง น้า และอากาศ)
o การคานวณ
จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector)
(บก ราง น้ า และอากาศ) วัด จากจ านวนบุ ค ลากรที่ม ีค วามรู้ล กซ้ง มี ค วาม
เชีย่ วชา และประสบการณ์ ในระดับสูง สาหรับภาคส่วน (Sector) นัน้ ๆ ดยยัง
ต้องมีทกั ษะและความสามาร ในการ ่ายทอดความรูค้ วามสามาร หรือทักษะ
ของตนให้แก่บุคลากรภายในองค์กรต่อ ป ด้
 ตัวชี้วดั .1.7 จานวนผู้เชี่ยวชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ล ะด้าน
(Topic/Issues)
o การคานวณ
จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละด้าน (Topic/Issues)
วัดจากจานวนบุคลากรที่ม ีความรู้ลกซ้ง มีความเชี่ยวชา และประสบการณ์
ในระดับสูง สาหรับด้าน (Topic/Issues) นัน้ ๆ ดยยังต้องมีทกั ษะและความสามาร
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ในการ ่ายทอดความรูค้ วามสามาร หรือทักษะของตนให้แก่บุคลากรภายใน
องค์กรต่อ ป ด้
2) เปาประสงค์ 1. : บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร เป็ นผูน้ าดิจทิ ลั
 ตัวชี้วดั . . ระดับความสาเร็จของการจัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group)
ดยประกอบด้วยบุคลากรดีเด่นจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o การคานวณ
ระดับ ความส าเร็จ ของการจัด ตัง้ กลุ่ ม บุ ค ลากรดีเ ด่ น (Talent Group) วัด จาก
ความก้าวหน้าการจัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเ ด่น คิดเป็ นร้อยละของแผนการจัดตัง้ ที่
กาหนด ว้
 ตัวชีว้ ดั . . ร้อยละของบุคลากรดีเด่น (Talent) ทีเ่ ข้ารับและผ่านการฝกอบรมด้าน
ดิจทิ ลั เพื่อการเป็ นผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวง
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุค ลากรดีเด่น (Talent) ที่เ ข้ารับและผ่ านการฝ กอบรมด้านดิจทิ ลั
เพื่อการเป็ นผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวง = จานวนบุคลากรดีเด่น (Talent) ทีเ่ ข้ารับ
และผ่านการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั เพื่อการเป็ นผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวง / จานวน
บุคลากรดีเด่นทัง้ หมดของกระทรวงคมนาคม
 ตัวชีว้ ดั . . ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่น
รุ่ น ใหม่ข องกระทรวงคมนาคม ดยมีก ลุ่ ม บุ ค ลากรดีเ ด่ น ปั จ จุบ ัน เป็ น ผู้แ นะแนว
(Mentor)
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรสู่การเป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่นรุ่นใหม่
ของกระทรวงคมนาคม ดยมีกลุ่มบุคลากรดีเด่นปั จจุบนั เป็ นผูแ้ นะแนว (Mentor)
วัดจากจานวนบุคลากรที่มผี ลสัมฤทธิ ์สูง ซ่ง ด้รบั การพัฒนาศักยภาพในด้าน
ต่างๆ ที่จาเป็ น เพื่อกลายเป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่นที่แท้จริงรุ่นใหม่ ดยจะต้อง
ด้รบั การแนะแนว ติดตาม และประเมินอย่างใกล้ชดิ ดยกลุ่มบุคลากรดีเด่น
ปั จจุบนั ใน านะผูแ้ นะแนว (Mentor)
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3) เปาประสงค์ 1.3: มีการสร้างปั จจัยเกื้อหนุ นการยกระดับศักยภาพบุคลากร เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจทิ ลั
 ตัวชีว้ ดั . .1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงสายงานของกระทรวง
รวม งการจัดทาเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ที่สนับสนุ นความก้าวหน้ าและ
การเติบ ตของบุคลากรสายงานดิจทิ ลั
o การคานวณ
ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงสายงานของกระทรวง = จานวน
สายงานที่ ด้รบั การปรับปรุง และจัดทา Career Path ทีส่ นับสนุ นความก้าวหน้า
และการเติบ ตของบุ ค ลากรสายงานดิจ ิท ัล / จ านวนสายงานทัง้ หมดของ
กระทรวงคมนาคม
 ตัวชี้วดั . . การปรับปรุงและกาหนดตัวชี้วดั (KPIs) ด้านการพัฒนาและเรียนรู้
ด้วยตนเองของบุคลากร เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรด้านดิจทิ ลั ต่างๆ การเข้าสอบ
ประเมินวัดผลด้านดิจทิ ลั เป็ นต้น และผูกกับการประเมินผลของการดาเนินงานของ
บุคลากร
o การคานวณ
การปรับปรุงและกาหนดตัวชี้วดั (KPIs) ด้านการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของบุคลากร เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรด้านดิจทิ ลั ต่างๆ การเข้าสอบประเมิน
วัดผลด้านดิจทิ ลั เป็ นต้น และผูกกับการประเมินผลของการดาเนินงานของ
บุคลากร พิจารณาจากว่าหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีการปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั
(KPIs) ด้านการพัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร เช่น การเข้ าอบรม
ห ลั ก สู ต ร ด้ า น ดิ จ ิ ท ั ล ต่ า ง ๆ ก า ร เ ข้ า ส อ บ ป ร ะ เ มิ น วั ด ผ ล ด้ า น ดิ จ ิ ท ั ล
เป็ น ต้น และผูก กับ การประเมิน ผลของการด าเนิ น งานของบุ ค ลากรหรือ ม่
ในปี งบประมาณนัน้
 ตัวชี้วดั . . ระดับความสาเร็จของการแบ่งปั นและบูรณาการทรัพยากรและองค์
ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ระหว่างหน่วยงานของกระทรวง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของการแบ่งปั นและบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรูด้ ้าน
ดิจทิ ลั ระหว่างหน่ วยงานของกระทรวง เพื่อสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของ
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บุคลากร วัดจากจานวนหน่ วยงานที่เข้าร่วมแบ่งปั นทรัพยากรและองค์ความรู้
ด้านดิจทิ ลั ต่างๆ ทีเ่ ป็ นประ ยชน์ต่อการพัฒนาหรือเกี่ยวข้องกับการป บิ ตั ิงาน
ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
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ตารางที่ 4-1 เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และคาเปา มายภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
เปาประสงค์

ตัว ี้วดั

เปาประสงค์ 1.1 บุคลากรกระทรวง
คมนาคมมีศกั ยภาพด้านดิจทิ ลั ที่
ตรงกับงานและทันต่อเทค น ลยีท่ี
เปลีย่ นแปลง ป เพื่อให้พร้อมในการ
ก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นคมนาคมดิจทิ ลั

ตัวชีว้ ดั 1.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝกอบรมด้านดิจทิ ลั ทีต่ รงกับสมรร นะหรือทักษะที่
จาเป็ น

50
-

ตัวชีว้ ดั . . ร้อยละของบุคลากรทีผ่ า่ นการฝกอบรม
ด้านดิจทิ ลั ทีต่ รงกับสมรร นะหรือทักษะทีจ่ าเป็ น

-

ตัวชีว้ ดั 1.1. ร้อยละของบุคลากรทีผ่ า่ นการฝกอบรม
ด้านดิจทิ ลั และ ด้คะแนนประเมินผลเพิม่ ขน้ เมือ่
เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการ
ฝกอบรมประจาปี งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั 1.1.4 ร้อยละของบุคลากรบรรจุเข้าใหม่ท่ี
ด้รบั การฝกอบรมด้านดิจทิ ลั
ตัวชีว้ ดั 1.1.5 ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรนา
ร่องหรือบุคลากรทีส่ ามาร เป็ นแกนนาขององค์กร
สาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงานต่อ ป
ตัวชีว้ ดั 1.1.6 จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของ
กระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector) (บก
ราง น้า และอากาศ)
ตัวชีว้ ดั 1.1.7 จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของ
กระทรวงคมนาคมในแต่ละด้าน (Topic/Issues) (เช่น
ITS, Big Data เป็ นต้น)

-

-

-

-

51
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผู้
เข้ารับการฝกอบรม
ตามแผนประจาปี
ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรทีเ่ ข้ารับ
การฝกอบรมด้าน
ดิจทิ ลั
ม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ม่น้อยกว่าร้อยละ
50
จานวน ม่น้อยกว่า
4 คน ต่อองค์กรต่อ
ปี งบประมาณ
ม่น้อยกว่า
1 คน ต่อภาคส่วน
(Sector)
ม่น้อยกว่า
1 คน ต่อด้าน
(Topic/Issues)

คาเปา มาย
5
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผูเ้ ข้า
รับการฝกอบรมตาม
แผนประจาปี
ร้อยละ 85 ของ
บุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝกอบรมด้านดิจทิ ลั

53
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผูเ้ ข้า
รับการฝกอบรมตาม
แผนประจาปี
ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝกอบรมด้านดิจทิ ลั

54
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนผูเ้ ข้า
รับการฝกอบรมตาม
แผนประจาปี
ร้อยละ 95 ของ
บุคลากรทีเ่ ข้ารับการ
ฝกอบรมด้านดิจทิ ลั

ม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ม่น้อยกว่าร้อยละ
70

ม่น้อยกว่าร้อยละ
60
จานวน ม่น้อยกว่า
6 คน ต่อองค์กรต่อ
ปี งบประมาณ
ม่น้อยกว่า
2 คน ต่อภาคส่วน
(Sector)
ม่น้อยกว่า
2 คน ต่อด้าน
(Topic/Issues)

ม่น้อยกว่าร้อยละ
70
จานวน ม่น้อยกว่า
8 คน ต่อองค์กรต่อ
ปี งบประมาณ
ม่น้อยกว่า
3 คน ต่อภาคส่วน
(Sector)
ม่น้อยกว่า
3 คน ต่อด้าน
(Topic/Issues)

ม่น้อยกว่าร้อยละ
80
จานวน ม่น้อยกว่า
10 คน ต่อองค์กรต่อ
ปี งบประมาณ
ม่น้อยกว่า
5 คน ต่อภาคส่วน
(Sector)
ม่น้อยกว่า
5 คน ต่อด้าน
(Topic/Issues)
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เปาประสงค์

ตัว ี้วดั

53
-

54
-

ม่น้อยกว่า 90% ของ
จานวนบุคลากรดีเด่น
(Talent) ทัง้ หมดของ
กระทรวง
-

บุคลากรดีเด่น
(Talent) ทุกคนของ
กระทรวงต้องเข้ารับ
การฝกอบรม
จานวน ม่น้อยกว่า
10 คน

50
-

51
00% (จัดตัง้ ฯ
เสร็จ)

-

-

ตัวชีว้ ดั 1.2.3 ระดับความสาเร็จของการพัฒนา
บุคลากรสู่การเป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่นรุ่นใหม่ของ
กระทรวงคมนาคม ดยมีกลุ่มบุคลากรดีเด่นปั จจุบนั
เป็ นผูแ้ นะแนว (Mentor)
ตัวชีว้ ดั 1.3.1 ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและ
ปรับปรุงสายงานของกระทรวง รวม งการจัดทา
เส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ทีส่ นับสนุน
ความก้าวหน้าและการเติบ ตของบุคลากรสายงาน
ดิจทิ ลั
ตัวชีว้ ดั 1.3. การปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั (KPIs)
ด้านการพัฒนาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของบุคลากร
เช่น การเข้าอบรมหลักสูตรด้านดิจทิ ลั ต่างๆ การเข้า
สอบประเมินวัดผลด้านดิจทิ ลั เป็ นต้น และผูกกับการ
ประเมินผลของการดาเนินงานของบุคลากร

-

-

ม่น้อยกว่า 80% ของ
จานวนบุคลากรดีเด่น
(Talent) ทัง้ หมดของ
กระทรวง
-

-

ร้อยละ 70 ของสาย
งานทัง้ หมด

ร้อยละ 80 ของสาย
งานทัง้ หมด

ร้อยละ 90 ของสาย
งานทัง้ หมด

ทุกสายงานของ
กระทรวงคมนาคม

-

มีการปรับปรุงและ
กาหนด KPIsฯ ทีผ่ กู
กับการประเมินผล
ของการดาเนินงาน
สาหรับบุคลากรสาย
งาน IT

-

-

ตัวชีว้ ดั 1. . ระดับความสาเร็จของการแบ่งปั นและ
บูรณาการทรัพยากรและองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวง เพือ่ สนับสนุ นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

-

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปั นทรัพยากร
และองค์ความรู้
ม่น้อยกว่า 2
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปั นทรัพยากร
และองค์ความรู้
ม่น้อยกว่า 4
หน่วยงาน

มีการทบทวนKPIsฯ
ของบุคลากรสายงาน
IT และปรับปรุงและ
ผูก KPIs เข้ากับการ
ประเมินผลสาหรับ
บุคลากรสายงาน
non-IT
มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปั นทรัพยากร
และองค์ความรู้
ม่น้อยกว่า 6
หน่วยงาน

เปาประสงค์ 1.2 บุคลากรกระทรวง ตัวชีว้ ดั 1.2.1 ระดับความสาเร็จของการจัดตัง้ กลุ่ม
บุคลากรดีเด่น (Talent Group) ดยประกอบด้วย
คมนาคมสามาร เป็ นผูน้ าดิจทิ ลั

บุคลากรดีเด่นจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม
ตัวชีว้ ดั 1.2.2 ร้อยละของบุคลากรดีเด่น (Talent) ที่
เข้ารับและผ่านการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั เพือ่ การเป็ น
ผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวง

เปาประสงค์ 1.3 มีการสร้างปั จจัย
เกือ้ หนุนการยกระดับศักยภาพ
บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คมนาคมดิจทิ ลั

คาเปา มาย
5
-

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปั นทรัพยากร
และองค์ความรู้
ม่น้อยกว่า 8
หน่วยงาน
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เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และเปา มาย ภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
1) เปาประสงค์ 2.1: มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง เพื่อรองรับงาน
ด้านคมนาคมดิจทิ ลั
 ตัวชีว้ ดั . .1 ร้อยละของการบรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ระดับต่างๆ เพื่อ
รองรับงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขน้
o การคานวณ
ร้อยละของการบรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ระดับต่างๆ เพื่อรองรับงาน
ด้านคมนาคมดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขน้ = จานวนข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ระดับต่างๆ ที่
ด้รบั การบรรจุในปี งบประมาณ / อัตราข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ทุกระดับที่ม ี
ความต้องการอยูจ่ ริง
 ตัวชี้วดั 2. .2 จานวนกิจกรรม/ ครงการ เพื่อสร้างการรับรู้ และดงดูดบุคลากรรุ่น
ใหม่ทม่ี คี วามสามาร ด้านดิจทิ ลั เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม
o การคานวณ
จ านวนกิจ กรรม/ ครงการ เพื่อ สร้า งการรับ รู้ และด งดูด บุ ค ลากรรุ่น ใหม่ท่มี ี
ความสามาร ด้านดิจทิ ลั เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม = จานวนจานวน
กิจกรรม/ ครงการ เพื่อสร้างการรับรู้ และดงดูดบุคลากรรุน่ ใหม่ทม่ี คี วามสามาร
ด้านดิจทิ ลั เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม ในปี งบประมาณนัน้
 ตัวชีว้ ดั 2. . ระดับความสาเร็จของการสร้างนวัตกรรม/บริการด้านคมนาคมดิจทิ ลั
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานต่างๆ ของกระทรวงทีจ่ ะตอบ จทย์ความต้องการของผูม้ ี
ส่ ว น ด้ส่ ว นเสีย ของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ที่เ ป็ น ภาครั ภาคธุ ร กิจ และภาค
ประชาชน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ดยรวมของฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อันจะช่วยแก้ปั หาความ ม่เพียงพอในอัตรากาลังพลด้านดิจทิ ลั
o การคานวณ
ระดับ ความส าเร็จ ของการสร้า งนวัต กรรม/บริก ารด้า นคมนาคมดิจ ิท ัล เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานต่างๆ ของกระทรวงทีจ่ ะตอบ จทย์ความต้องการของผูม้ ี
ส่วน ด้ส่วนเสียของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ที่เป็ นภาครั ภาคธุรกิ จ และภาค
ประชาชน และเพิ่ม ประสิท ธิภ าพการท างาน ดยรวมของฝ่ ายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อันจะช่วยแก้ปั หาความ ม่เพียงพอในอัตรากาลัง
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พลด้านดิจทิ ลั วัดจากจานวนแนวคิดที่เ ป็ น นวัต กรรม ที่ค ิดค้น พัฒนา หรือ
น ามาใช้ ป รับ ปรุ ง การด าเนิ น งานต่ า งๆ ของกระทรวงที่จ ะตอบ จทย์ค วาม
ต้องการของผู้มสี ่วน ด้ส่วนเสียของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ที่เป็ นภาครั ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน และเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ดยรวมของฝ่ าย
เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อช่วยแก้ปั หาความ ม่เพียงพอใน
อัตรากาลังพลด้านดิจทิ ลั
2) เปาประสงค์ 2.2: มีการใช้ดิจทิ ลั เพื่อ สนับสนุ นการพัฒนาและการบริหารจัด การ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ตัว ชี้ว ดั 2. .1 ระดับความส าเร็จ ของระบบสารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ นการบริห าร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
o การคานวณ
ระดับ ความส าเร็จ ของระบบสารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ น การบริห ารจัด ก าร
ทรัพ ยากรบุค คลของกระทรวง วัด จากความก้า วหน้า การใช้ง านระบบ
สารสนเทศฯ ดยวัดจากจานวนหน่ วยงานที่เข้าร่วมใช้ระบบเปรียบเทียบกับ
จานวนหน่ วยงานเป้ าหมายในแต่ละปี งบประมาณ
 ตัวชีว้ ดั 2. .2 ระดับความสาเร็จของระบบการจัดการ านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
วัดจากร้อ ยละของข้อ มูล ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการที่มกี าร
บันทกในระบบสารสนเทศทรัพ ยากรบุค คลที่มคี วาม ู กต้อ ง ครบ ้ว น และเป็ น
ปั จจุบนั
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของระบบการจัดการ านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล = จานวน
ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการที่มกี ารบันทกในระบบ
สารสนเทศ / จ านวนข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจ า และพนั ก งานราชการของ
กระทรวงทัง้ หมดในปี งบประมาณนัน้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4-12

 ตัว ชี้ว ัด 2. .3 ระดับ ความส าเร็จ ของระบบสารสนเทศการรายงานสรุป ส าหรับ
ผู้บริหารมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวางน ยบายและยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง
o การคานวณ
ระดับ ความส าเร็จ ของระบบสารสนเทศการรายงานสรุป ส าหรับ ผู้บ ริห าร =
จานวนผู้บริห ารที่เ ข้าใช้ระบบฯ มากกว่า 12 ครัง้ ต่ อ ปี งบประมาณ / จานวน
ผูบ้ ริหารทีม่ สี ทิ ธิเข้าใช้ระบบฯ ในปี งบประมาณนัน้
 ตัว ชี้ว ัด 2. .4 ระดับ ความส าเร็จ ของระบบสารสนเทศเพื่อ สนับ สนุ น การพัฒ นา
บุคลากรของกระทรวง
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง วัดจากความก้าวหน้าการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ดยวัดจากจานวน
หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมใช้ระบบเปรียบเทียบกับจานวนหน่วยงานเป้ าหมายในแต่ละ
ปี งบประมาณ
 ตัวชี้วดั 2. .5 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุ ค ลากรที่เ ข้า ใช้ง านระบบสารสนเทศเพื่อ สนั บ สนุ น การพัฒ นา
บุคลากรของกระทรวง = จานวนบุคลากรที่เ ข้าใช้ระบบฯ มากกว่า 6 ครัง้ ต่อ
ปี งบประมาณ / จานวนบุคลากรทีม่ สี ทิ ธิเข้าใช้ระบบฯ ในปี งบประมาณนัน้
 ตัวชีว้ ดั 2. .6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการประเมินผลหลังเข้ารับการฝกอบรมผ่าน
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุคลากรที่ผ่ านการประเมินผลหลังเข้ารับการฝ กอบรมผ่ านระบบ
สารสนเทศ = จ านวนบุ ค ลากรที่ผ่ า นการฝ กอบรม ดย ด้ค ะแนน ม่ต่ า กว่ า
ร้อ ยละ 70 ในปี ง บประมาณ / จ านวนบุ ค ลากรที่ท าการฝ กอบรมด้า นดิจทิ ลั
ประจาปี งบประมาณนัน้
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ตารางที่ 4-2 เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และคาเปา มายภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
เปาประสงค์

เปาประสงค์ 2.1 มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรับงานด้าน
คมนาคมดิจทิ ลั

ตัว ี้วดั

50

ตัวชีว้ ดั 2. . ร้อยละของการบรรจุแต่งตัง้
ข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ระดับต่างๆ เพื่อ
รองรับงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขน้

-

ตัวชีว้ ดั 2. . จานวนกิจกรรม/ ครงการ เพื่อ
สร้างการรับรู้ และดงดูดบุคลากรรุ่นใหม่ทม่ี ี
ความสามาร ด้านดิจทิ ลั เข้ามาทางานกับ
กระทรวงคมนาคม
ตัวชีว้ ดั 2. . ระดับความสาเร็จของการสร้าง
นวัตกรรม/บริการด้านคมนาคมดิจทิ ลั เพื่อ
ปรับปรุงการดาเนินงานต่างๆ ของกระทรวงที่
จะตอบ จทย์ความต้องการของผูม้ สี ว่ น ด้สว่ น
เสียของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ทีเ่ ป็ นภาครั
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน และเพิม่
ประสิทธิภาพการทางาน ดยรวมของฝ่ าย
เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อันจะ
ช่วยแก้ปั หาความ ม่เพียงพอในอัตรากาลัง
พลด้านดิจทิ ลั

-

-

2561

คาเปา มาย
5

53

54

ม่น้อยกว่า
ม่น้อยกว่า
ม่น้อยกว่า
ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 0 ของ ร้อยละ 0 ของ
ร้อยละ 0 ของ
ร้อยละ 0 ของ
อัตรากาลังพลที่ อัตรากาลังพลทีม่ ี อัตรากาลังพลทีม่ ี อัตรากาลังพลทีม่ ี
มีความต้องการ ความต้องการอยู่ ความต้องการอยู่ ความต้องการอยู่
อยู่จริง
จริง
จริง
จริง
ม่น้อยกว่า 1
ม่น้อยกว่า 1
ม่น้อยกว่า 2
ม่น้อยกว่า 2
กิจกรรม/
กิจกรรม/ ครงการ กิจกรรม/ ครงการ กิจกรรม/ ครงการ
ครงการ
แนวคิด
นวัตกรรม
ม่น้อยกว่า 1
แนวคิด

แนวคิดนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรม แนวคิดนวัตกรรม
ม่น้อยกว่า 2
ม่น้อยกว่า 3
ม่น้อยกว่า 4
แนวคิด
แนวคิด
แนวคิด
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เปาประสงค์

ตัว ี้วดั

เปาประสงค์ 2.2 มีการใช้ดจิ ทิ ลั
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการ
บริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง
คมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตัวชีว้ ดั 2. . ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง
ตัวชีว้ ดั 2. . ระดับความสาเร็จของระบบการจัดการ
านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล วัดจากร้อยละของ
ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ
ทีม่ กี ารบันทกในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลทีม่ ี
ความ ูกต้อง ครบ ว้ น และเป็ นปั จจุบนั
ตัวชีว้ ดั 2. . ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศ
การรายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหารมาใช้ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและการวางน ยบายและยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง
ตัวชีว้ ดั 2. .4 ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศ
เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

ตัวชีว้ ดั 2. .5 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง
ตัวชีว้ ดั 2. .6 ร้อยละของบุคลากรทีผ่ า่ นการ
ประเมินผลหลังเข้ารับการฝกอบรมผ่านระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง

50
มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 1
หน่วยงาน
-

-

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 1
หน่วยงาน
-

-

คาเปา มาย
2561
5
มีหน่วยงานเข้าร่วม มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 2
ม่น้อยกว่า 4
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ม่น้อยกว่าร้อยละ
ม่น้อยกว่าร้อยละ
60
70

53
มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 6
หน่วยงาน
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80

54
มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 8
หน่วยงาน
ร้อยละ 90

ม่น้อยกว่าร้อยละ
ม่น้อยกว่าร้อยละ
ม่น้อยกว่าร้อยละ
50 (ของผูบ้ ริหาร 65 (ของผูบ้ ริหารของ 80 (ของผูบ้ ริหารของ
ของกระทรวงเข้าใช้ กระทรวงเข้าใช้งาน กระทรวงเข้าใช้งาน
งานระบบฯ)
ระบบฯ)
ระบบฯ)

ร้อยละ 100 (ของ
ผูบ้ ริหารของ
กระทรวงเข้าใช้งาน
ระบบฯ)

มีหน่วยงานเข้าร่วม มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 2
ม่น้อยกว่า 4
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ม่น้อยกว่าร้อยละ
ม่น้อยกว่าร้อยละ
50 (ของจานวน
65 (ของจานวน
บุคลากรทีเ่ ข้าใช้ บุคลากรทีเ่ ข้าใช้งาน
งานระบบฯ)
ระบบฯ)
ม่น้อยกว่าร้อยละ
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (ของจานวนผู้ 80 (ของจานวนผูเ้ ข้า
เข้ารับการฝกอบรม รับการฝกอบรมผ่าน
ผ่านระบบ)
ระบบ)

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 8
หน่วยงาน
ร้อยละ 100
(ของจานวนบุคลากร
ทีเ่ ข้าใช้งานระบบฯ)

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบสารสนเทศฯ
ม่น้อยกว่า 6
หน่วยงาน
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (ของจานวน
บุคลากรทีเ่ ข้าใช้งาน
ระบบฯ)
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (ของจานวนผูเ้ ข้า
รับการฝกอบรมผ่าน
ระบบ)

ร้อยละ 80
(ของจานวนผูเ้ ข้ารับ
การฝกอบรมผ่าน
ระบบ)
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เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และเปา มาย ภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
1) เปาประสงค์ 3.1: เกิดวัฒนธรรมดิจทิ ลั (Digital Culture) ภายในกระทรวงคมนาคม
และมีการใช้ดจิ ทิ ลั ในทีท่ างาน (Digital Workplace)
 ตัวชีว้ ดั 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีส่ ามาร ใช้ระบบดิจทิ ลั หลักของหน่วยงาน ด้
o การคานวณ
ร้อยละของบุคลากรที่สามาร ใช้ระบบดิจทิ ลั หลักของหน่ วยงาน ด้ = จานวน
บุคลากรทีส่ ามาร ใช้ระบบดิจทิ ลั หลักของหน่ วยงาน ด้ ม่น้อยกว่า 12 ครัง้ ต่อปี
ในปี งบประมาณ / จานวนบุคลากรทัง้ หมดของหน่วยงานในปี งบประมาณนัน้
 ตัวชี้วดั 3.1. ร้อยละของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุ ปกรณ์ดิจทิ ลั อื่นในการ
ป บิ ตั งิ าน
o การคานวณ
ร้อยละของบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่นในการป บิ ตั งิ าน =
จานวนบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่นในการป บิ ตั งิ าน ม่น้อย
กว่า 12 ครัง้ ต่อปี ในปี งบประมาณ / จานวนบุคลากรทัง้ หมดของหน่ วยงานใน
ปี งบประมาณนัน้
2) เปาประสงค์ 3. : บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดิจทิ ลั และเกิดความรักและผูกพัน
กับองค์กร
 ตัว ชี้ว ัด 3.2.1 จ านวนกิจ กรรมที่ส่ ง เสริม ให้บุ ค ลากรมีจ ิต ส าน กที่ดี มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในการป บิ ตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ดยใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ เป็ นเครื่องมือ
สนับสนุนกิจกรรม
o การคานวณ
จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรมีจติ สานกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ป บิ ตั งิ านในยุคดิจทิ ลั วัดจากจานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรมีจติ สานกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรมในการป บิ ตั งิ านในยุคดิจทิ ลั ดยใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ
เป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนกิจกรรม ในปี งบประมาณนัน้
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 ตัวชีว้ ดั 3.2.2 จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรรักและผูกพันกับองค์กร ดยใช้
เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ เป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนกิจกรรม
o การคานวณ
จ านวนกิจ กรรมที่ส่ ง เสริม ให้บุ ค ลากรรัก และผูก พัน กับ องค์ก ร ประเมิน จาก
จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรรักและผูกพันกับองค์กร ดยใช้เทค น ลยี
ดิจทิ ลั ต่างๆ เป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนกิจกรรม ในปี งบประมาณ
3) เปาประสงค์ 3.3: บุค ลากรมีค วามตัง้ ใจและความพยายามในการให้บ ริก ารแก่
ผูใ้ ช้บริการ (Service Mind) ดยการนานวัตกรรมดิจทิ ลั มาให้บริการประชาชน
 ตัว ชี้ว ดั . .1 ระดับความสาเร็จของการนานวัต กรรมดิจทิ ลั มาใช้ใ ห้บริการภาค
ประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครั ทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการ
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของการนานวัตกรรมดิจทิ ลั มาใช้ให้บริการภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจ และภาครั ทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการ วัดจากจานวน ครงการทีน่ านวัตกรรมดิจทิ ลั
มาใช้ให้บริการภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาครั ทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการ
 ตัวชี้วดั . . ความพงพอใจของผู้มสี ่วน ด้ส่วนเสีย ที่รบั บริการ/นวัตกรรมดิจทิ ลั
ของกระทรวง
o การคานวณ
ความพงพอใจของผูม้ สี ่วน ด้ส่วนเสีย ทีร่ บั บริการ/นวัตกรรมดิจทิ ลั ของกระทรวง
วัดจากคะแนนที่ ด้จากการทาแบบสอบ ามความพงพอใจของผู้รบั บริการของ
กระทรวงคมนาคม ดยบริการดังกล่าวเป็ นบริการที่ใช้นวัตกรรมดิจทิ ลั ในการ
ให้บริการ
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4) เปาประสงค์ 3.4: กระทรวงคมนาคมมุ่งสู่การเป็ นองค์กรเปิ ดตามแนวทางรั เปิ ด
(Open Government) ดยเปิ ด เผยข้อ มูล การท างานอย่ า ง ปร่ ง ใส และสามาร
ติดตามตรวจสอบการทางานของกระทรวง ด้
 ตัวชีว้ ดั . .1 ระดับความสาเร็จของการมุ่งสู่การเป็ นองค์กรเปิ ดตามแนวทางรั เปิ ด
(Open Government) ของกระทรวงคมนาคม
o การคานวณ
ระดับความสาเร็จของการมุ่งสู่การเป็ นองค์กรเปิ ดตามแนวทางรั เปิ ด (Open
Government) ของกระทรวงคมนาคม วัดจากคะแนนจากการสารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนารั บาลดิจทิ ลั สาหรับหน่ วยงานภาครั ระดับกรมและกระทรวง
ในด้าน Open Government ซง่ จัดทาการสารวจ ดยสานักงานรั บาลอิเล็กทรอนิกส์
(สรอ.)
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ตารางที่ 4-3 เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และคาเปา มายภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เปาประสงค์

ตัว ี้วดั

เปาประสงค์ 3.1 เกิดวัฒนธรรม
ดิจทิ ลั (Digital Culture) ภายใน
กระทรวงคมนาคม และมีการใช้ดจิ ทิ ลั
ในทีท่ างาน (Digital Workplace)
เปาประสงค์ 3.2 บุคลากรมี
คุณธรรม จริยธรรมดิจทิ ลั และเกิด
ความรักและผูกพันกับองค์กร

ตัวชีว้ ดั 3.1.1 ร้อยละของบุคลากรทีส่ ามาร ใช้ระบบ
ดิจทิ ลั หลักของหน่วยงาน ด้
ตัวชีว้ ดั 3.1.2 ร้อยละของบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่นในการป บิ ตั งิ าน

เปาประสงค์ 3.3 บุคลากรมีความ
ตัง้ ใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ (Service
Mind) ดยการนานวัตกรรมดิจทิ ลั
มาให้บริการประชาชน
เปาประสงค์ 3.4 กระทรวง
คมนาคมมุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรเปิ ด
ตามแนวทางรั เปิ ด (Open
Government) ดยเปิ ดเผยข้อมูล
การทางานอย่าง ปร่งใส และ
สามาร ติดตามตรวจสอบการ
ทางานของกระทรวง ด้

คาเปา มาย
5
ม่น้อยกว่าร้อยละ
0
ม่น้อยกว่าร้อยละ
0

53
ม่น้อยกว่าร้อยละ
60
ม่น้อยกว่าร้อยละ
60

54
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80
ม่น้อยกว่าร้อยละ
80

50
-

51
ม่น้อยกว่าร้อยละ 20

-

ม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชีว้ ดั 3.2. จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรมี
จิตสานกทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรมในการป บิ ตั งิ าน
ในยุคดิจทิ ลั ดยใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ต่างๆ เป็ น
เครือ่ งมือสนับสนุนกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั 3.2. จานวนกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้บุคลากร
รักและผูกพันกับองค์กร ดยใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั
ต่างๆ เป็ นเครือ่ งมือสนับสนุนกิจกรรม
ตัวชีว้ ดั 3.3.1 ระดับความสาเร็จของการนานวัตกรรม
ดิจทิ ลั มาใช้ให้บริการภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ภาครั ทีเ่ ป็ นผูร้ บั บริการ
ตัวชีว้ ดั 3.3.2 ความพงพอใจของผูม้ สี ว่ น ด้ส่วนเสีย
ทีร่ บั บริการ/นวัตกรรมดิจทิ ลั ของกระทรวง

-

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

-

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

อย่างน้อย 2 ครัง้

-

ม่น้อยกว่า 1
ครงการ

ม่น้อยกว่า 2
ครงการ

ม่น้อยกว่า 3
ครงการ

ม่น้อยกว่า 4
ครงการ

-

ตัวชีว้ ดั 3. . ระดับความสาเร็จของการมุง่ สู่การเป็ น
องค์กรเปิ ดตามแนวทางรั เปิ ด (Open Government)
ของกระทรวงคมนาคม

-

ม่น้อยกว่าระดับ
ความพงพอใจสูง เช่น
4.0 คะแนน
คะแนนจากการ
สารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนา
รั บาลดิจทิ ลั ฯ ของ
กระทรวง ดย สรอ.
ในด้าน Open
Government
ดยรวม ม่น้อยกว่า
65 คะแนน

ม่น้อยกว่าระดับ
ความพงพอใจสูง
เช่น 4.0 คะแนน
คะแนนจากการ
สารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนา
รั บาลดิจทิ ลั ฯ ของ
กระทรวง ดย สรอ.
ในด้าน Open
Government
ดยรวม ม่น้อยกว่า
70 คะแนน

ม่น้อยกว่าระดับ
ความพงพอใจสูง
เช่น 4.0 คะแนน
คะแนนจากการ
สารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนา
รั บาลดิจทิ ลั ฯ ของ
กระทรวง ดย สรอ.
ในด้าน Open
Government
ดยรวม ม่น้อยกว่า
75 คะแนน

ม่น้อยกว่าระดับ
ความพงพอใจสูง
เช่น 4.0 คะแนน
คะแนนจากการ
สารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนา
รั บาลดิจทิ ลั ฯ ของ
กระทรวง ดย สรอ.
ในด้าน Open
Government
ดยรวม ม่น้อยกว่า
80 คะแนน
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เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และเปา มาย ภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
1) เปาประสงค์ 4.1: มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ ก่อนและหลังการ
เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็ นระบบ
 ตัว ชี้ว ดั 4.1. การจัดให้มกี ารทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของ
บุคลากรกระทรวงคมนาคม ประจาปี งบประมาณ
o การคานวณ
การจัด ให้ม ีก ารทดสอบวัด ระดับ วิช าชีพ /สมรร นะด้า นดิจ ิท ัล ของบุ ค ลากร
กระทรวงคมนาคม ประจาปี งบประมาณ พิจารณาจากว่า หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
มีก ารจัดให้มกี ารทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุค ลากร
กระทรวงคมนาคม ในปี งบประมาณนัน้ หรือ ม่
 ตัวชีว้ ดั 4.1. ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าสอบการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะ
ด้า นดิจ ิท ัล เทีย บกับ จ านวนบุ ค ลากรในสายงานด้า นดิจ ิท ัล ที่ค วรต้อ ง ด้ร บั การ
ทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณ
o การคานวณ
ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าสอบการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั
เทียบกับจานวนบุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั ที่ควรต้อง ด้รบั การทดสอบวัด
ระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั = จานวนบุคลากรที่เข้าสอบการทดสอบวัด
ระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณ / จานวนบุคลากรใน
สายงานด้านดิจทิ ลั ที่ควรต้อง ด้รบั การทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้าน
ดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณนัน้
 ตัวชีว้ ดั 4.1. ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้าน
ดิจทิ ลั เทียบกับจานวนบุคลากรทีท่ าการทดสอบวัดระดับฯ ประจาปี งบประมาณ
o การคานวณ
ร้อ ยละของบุค ลากรที่ผ่ านการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั
เทียบกับจานวนบุคลากรที่ทาการทดสอบวัดระดับฯ = จานวนบุคลากรที่ผ่าน
การทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณ / จานวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวัดระดับฯ ประจาปี งบประมาณนัน้
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 ตัว ชี้ว ัด 4.1. การจัด ท าบทวิเ คราะห์ช่ อ งว่ า ง (Gap) ของความรู้ค วามสามาร
ทัก ษะ และสมรร นะด้านดิจทิ ลั เพื่อ สาหรับใช้เ ป็ นข้อ มูล ในการวางแผนพัฒ นา
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ
o การคานวณ
การจัดทาบทวิเ คราะห์ช่องว่าง (Gap) ของความรู้ค วามสามาร ทักษะ และ
สมรร นะด้านดิจทิ ลั เพื่อสาหรับใช้เป็ นข้อมู ลในการวางแผนพัฒนาบุค ลากร
อย่างเป็ นระบบ พิจารณาจากว่า หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทาบทวิเคราะห์
ช่องว่าง (Gap) ของความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะด้านดิจทิ ลั เพื่อ
ส าหรับ ใช้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในการวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งเป็ นระบบใน
ปี งบประมาณนัน้ หรือ ม่
 ตัวชี้วดั 4.1.5 จานวนหลักสูต รพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ที่มคี วามเหมาะสมและ
สามาร ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒนาทีม่ อี ยู่ใน
ปี นนั ้ ๆ
o การคานวณ
จ านวนหลัก สูต รพัฒ นาบุ ค ลากรด้า นดิจ ิท ัล ที่ม ีค วามเหมาะสมและสามาร
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒ นาที่มอี ยู่ใ นปี
นัน้ ๆ = จานวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ที่เปิ ดฝกอบรม ดยเนื้อหา
ของหลัก สู ต รจะต้ อ งเกี่ย วข้อ งกับ ด้า นดิจ ิท ัล และมุ่ ง เน้ น ปที่ก ารยกระดับ
ศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒนาทีม่ อี ยู่
2) เปาประสงค์ 4.2: มีการพัฒนาดัชนีตวั ชีว้ ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั เพื่อสะท้อน
คุณค่า และความสาคั ของงานดิจทิ ลั
 ตัวชีว้ ดั 4.2.1 การปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และผูก
กับการประเมินผลการดาเนินงาน
o การคานวณ
การปรับปรุงและก าหนดตัว ชี้ว ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และผูกกับการ
ประเมินผลการดาเนินงาน พิจารณาจากว่า หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องมีการปรับปรุง
และกาหนดตัวชี้ว ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และผูกกับการประเมินผลการ
ดาเนินงาน ในปี งบประมาณนัน้ หรือ ม่
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ตารางที่ 4-4 เปาประสงค์ ตัว ี้วดั และคาเปา มายภาย ตประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เปาประสงค์

เปาประสงค์ 4.1 มีการประเมินผล
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ ก่อน
และหลังการเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
และวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็ นระบบ

เปาประสงค์ 2.4 มีการพัฒนาดัชนี
ตัวชีว้ ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั
เพื่อสะท้อนคุณค่า และความสาคั
ของงานดิจทิ ลั

ตัว ี้วดั

50
-

ตัวชีว้ ดั 4. . การจัดให้มกี ารทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/
สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
ประจาปี งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั 4. . ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าสอบการ
ทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั เทียบ
กับจานวนบุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั ทีค่ วรต้อง
ด้รบั การทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้าน
ดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั . . ร้อยละของบุคลากรทีผ่ า่ นการทดสอบ
วัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั เทียบกับจานวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวัดระดับฯ ประจาปี
งบประมาณ
ตัวชีว้ ดั . . การจัดทาบทวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap)
ของความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะด้าน
ดิจทิ ลั เพือ่ สาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ
ตัวชีว้ ดั . .5 จานวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้าน
มีการออกแบบและ
ดิจทิ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสมและสามาร ยกระดับ
พัฒนาหลักสูตร ม่
ศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการ
น้อยกว่า 3 หลักสูตร
พัฒนาทีม่ อี ยู่ในปี นนั ้ ๆ
ตัวชีว้ ดั 4. . การปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั ของงาน
ด้านคมนาคมดิจทิ ลั และผูกกับการประเมินผลการ
ดาเนินงาน

51
มีการจัดทดสอบ

คาเปา มาย
5
มีการจัดทดสอบ

53
มีการจัดทดสอบ

54
มีการจัดทดสอบ

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70

ม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

มีการจัดทา
บทวิเคราะห์ฯ

มีการจัดทา
บทวิเคราะห์ฯ

มีการจัดทา
บทวิเคราะห์ฯ

มีการจัดทา
บทวิเคราะห์ฯ

มีการออกแบบและ มีการออกแบบและ มีการออกแบบและ มีการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร ม่ พัฒนาหลักสูตร ม่ พัฒนาหลักสูตร ม่ พัฒนาหลักสูตร ม่
น้อยกว่า 3 หลักสูตร น้อยกว่า 3 หลักสูตร น้อยกว่า 3 หลักสูตร น้อยกว่า 3 หลักสูตร
มีการปรับปรุงและ
กาหนด KPIsฯ ทีผ่ กู
กับการประเมินผล
การดาเนินงาน

-

-

-
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4.4 กลุมเปา มายเพ่อการพัฒนา
กลุ่มเป้ าหมายรวม งบุคลากรสายงานดิจทิ ลั และบุคลากรที่ ม่ ด้ป บิ ตั งิ านในสายงาน
ดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม
ทัง้ นี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับ ครงการพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
ก าลัง คนเพื่อ สร้า งระบบดิจ ิท ัล ภาครั ซ่ง จะมี ครงการน าร่อ งที่ก ระทรวงคมนาคม และการ
เตรียมการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครั ของสานักงาน ก.พ.
จง ด้แบ่งกลุ่มเป้ าหมายตามการจัดกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครั เพื่อการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจทิ ลั ของสานักงาน ก.พ. ดังนี้
1) ผูบริ ารระดับสูง (Executive) ด้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการ
กระทรวง กรม จัง หวัด ต่ า งประเทศ (บริห ารสูง /ต้น หรือ เทีย บเท่ า ) ที่ก าหนด
น ยบายและทิศทางองค์กร และกากับดูแลการดาเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุ
เป้ าหมายตามบทบาท ภารกิจทีก่ าหนด
2) ผูอานวยการกอง/สานัก (Management) ด้แก่ หัวหน้าหน่ วยงานระดับกองหรือ
สานัก (อานวยการต้น/สูง หรือเทียบเท่า) ในส่วนกลาง กลางในภูมภิ าค ภูมภิ าค และ
ต่างประเทศ ที่นาน ยบายจากฝ่ ายบริหาร ปป บิ ตั ิ ควบคุมกากับการทางานของ
หน่วยงานให้เป็ น ปตามน ยบายและยุทธศาสตร์
3) ผูทางานดานนโยบายและงานวิ าการ (Academic) ด้แก่ ผูท้ ต่ี ้องใช้ความรูท้ าง
วิชาการเพื่อป บิ ตั งิ าน ดังนี้ (1) งานจัดทาน ยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ มาตร าน
( ) งานศกษา ค้นคว้า วิจยั ตารา สิง่ ประดิษ ์ และ ( ) งานให้คาปรกษา ดยใช้
ความรูค้ วามเชีย่ วชา ในสายงาน
4) ผูท้ างานดานบริ การ (Service) ด้แก่ ผูป้ บิ ตั งิ านให้บริการซง่ มีวตั ุประสงค์เพื่อ
การให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรืออานวยความสะดวกแก่ผู้รบั บริการทัง้ ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน
5) ผูปฏิ บตั ิ งานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทลั (Technology) ด้แก่ ผูป้ บิ ตั งิ านด้าน
เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ซ่งดารงตาแหน่ ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่อ ง
คอมพิว เตอร์ หรือ ผู้ท่ี ด้ร บั มอบหมายให้ป ิบ ัติง านที่ต้อ งใช้ค วามรู้เ ชิง เทคนิ ค
เกีย่ วกับเทค น ลยีดจิ ทิ ลั
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4.5 กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์
ตารางที่ 4-5 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรดิ จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่
การเป็ นคมนาคมดิจทิ ลั

เปาประสงค์
กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
เปาประสงค์ 1.1 บุคลากรกระทรวง กลยุทธ์ท่ี . . การพัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ลั o เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม ดยครอบคลุมทัง้ การฝกอบรมในห้องเรียน
คมนาคมมีศกั ยภาพด้านดิจทิ ลั ทีต่ รง ของบุคลากร ทีต่ อ้ งตรงกับสายงานและภาค
(Classroom Training) และการฝกอบรมเชิงป บิ ตั กิ าร
ส่วน (Sector) ของบุคลากร
กับงานและทันต่อเทค น ลยีท่ี
(Workshop/On-the-job Training)
เปลีย่ นแปลง ป เพื่อให้พร้อมในการ
o เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรของกระทรวง
ก้าวเข้าสูก่ ารเป็ นคมนาคมดิจทิ ลั

คมนาคม ให้ตรงกับสายงานและภาคส่วน (Sector) ของ
บุคลากรทีส่ งั กัดอยู่
กลยุทธ์ท่ี 1. . การพัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ลั o เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวงคมนาคม มีศกั ยภาพ
ความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะด้านดิจทิ ลั ที่
แก่บุคลากรเข้าใหม่ให้พร้อมต่อการทางาน
พร้อมต่อการป บิ ตั งิ านของกระทรวง
และมีศกั ยภาพทีห่ ลากหลาย

กลยุทธ์ท่ี . . การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
นาร่อง (Pilot) เพื่อเป็ นแกนนามา ่ายทอด
ความรูภ้ ายในหน่วยงานต่อ

กลยุทธ์ท่ี 1.1.4 การสร้างผูเ้ ชีย่ วชา ด้าน
คมนาคมดิจทิ ลั ในงานของกระทรวงคมนาคม

o เพื่อพัฒนาบุคลากรทีเ่ ป็ นแกนนาหลัก (บุคลากรนาร่อง)
ของกระทรวงให้มคี วามรูค้ วามสามาร ทักษะ และ
สมรร นะด้านดิจทิ ลั ทีเ่ หมาะสม
o เพื่อให้บุคลากรนาร่องนาความรูค้ วามสามาร และทักษะ
ที่ ด้เรียนรู้ ปพัฒนาบุคลากรภายในของหน่ วยงานต่อ (InHouse Training)
o เพื่อพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามสามาร ของกระทรวง ให้มี
ความรูล้ กซง้ และกลายเป็ นผูเ้ ชีย่ วชา ด้านคมนาคม
ดิจทิ ลั ทีจ่ ะเป็ นกระบอกเสียงให้กบั หน่ วยงานและกระทรวง
คมนาคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ตอ)

เปาประสงค์
เปาประสงค์ 1.2 บุคลากรกระทรวง
คมนาคมสามาร เป็ นผูน้ าดิจทิ ลั

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี .2. การจัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเด่น
(Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม เพื่อ
เป็ นกลุ่มบุคลากรทีร่ ่วมขับเคลื่อนคมนาคม
ดิจทิ ลั

กลยุทธ์ท่ี 1.2. การพัฒนากลุ่มบุคลากรดีเด่น
(Talent Group) ให้เป็ นผูน้ าดิจทิ ลั ของ
กระทรวงคมนาคม

o

o
o

กลยุทธ์ท่ี 1.2. การพัฒนาบุคลากรทีส่ ามาร
o
เป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) ให้
เป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่นรุ่นใหม่ของกระทรวง
ดยมีกลุม่ บุคลากรดีเด่นปั จจุบนั เป็ นผูแ้ นะแนว
(Mentor)

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดตัง้ กลุ่มคนทีจ่ ะเข้ามาดาเนินการสร้าง
นวัตกรรม แก้ ขปั หา และบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ดยอาศัยการรวบรวมบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามาร ทักษะ ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์ดา้ น
ดิจทิ ลั ระดับดีเด่นหรือมีผลสัมฤทธิสู์ ง (Talent) มา
ป บิ ตั งิ านร่วมกัน
เพื่อพัฒนาบุคลากรดีเด่น (Talent) ให้กา้ วสูก่ ารเป็ น
ผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม
เพื่อกาหนดและสร้างบทบาทของกลุ่มบุคลากรดีเด่น
(Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม ให้เป็ นแกน
นาหรือกลุ่มผูข้ บั เคลื่อนกระทรวงสูก่ ารเป็ นคมนาคม
ดิจทิ ลั และสร้างนวัตกรรมแก่องค์กร
เพื่อสร้างกลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) รุ่นใหม่
ทีจ่ ะสืบทอดเจตนารมณ์ ความรูค้ วามสามาร ทักษะ
ความเชีย่ วชา ของกลุ่มบุคลากรดีเด่นปั จจุบนั และ
สร้างความยังยื
่ นทางคมนาคมดิจทิ ลั ให้กบั กระทรวง
คมนาคม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ตอ)

เปาประสงค์
เปาประสงค์ 1.3 มีการสร้างปั จจัย
เกือ้ หนุนการยกระดับศักยภาพ
บุคลากร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
คมนาคมดิจทิ ลั

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี . . การพัฒนาและปรับปรุงสาย
งานของกระทรวง รวม งการจัดทาเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) ทีส่ นับสนุน
ความก้าวหน้าและการเติบ ตของตัวบุคลากร

o
o

กลยุทธ์ท่ี 1. . การสร้างแรงจูงใจให้บคุ ลากร o
หมันพั
่ ฒนาและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทจ่ี ะเป็ น
ประ ยชน์ต่อการป บิ ตั งิ าน ผ่านการกาหนด
o
ในตัวชีว้ ดั (KPIs) ให้ผกู กับการประเมินผลของ
การดาเนินงานของบุคลากร
กลยุทธ์ท่ี 1. . การบูรณาการทรัพยากรและ
องค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการป บิ ตั งิ านแก่บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม
เพื่อจัดทาเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ที่
สนับสนุนความก้าวหน้าและการเติบ ตของตัว
บุคลากร
เพื่อกระตุน้ ให้บุคลากรของกระทรวงหมันพั
่ ฒนาและ
เรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทจ่ี ะเป็ นประ ยชน์ต่อการทางานของตน
เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวั กาลังใจให้แก่บุคลากรของ
กระทรวง

o เพื่อบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมขนส่งของ
กระทรวงคมนาคม และพัฒนาหลักสูตร ทัง้ หลักสูตรรู้
ทัว่ ป (Common) และหลักสูตรเฉพาะด้าน /เฉพาะ
ภาคส่วน (Sector)
o เพื่อนาองค์ความรูท้ ม่ี อี ยู่แล้ว มาใช้ประ ยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงแต่ละสายงาน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและบริหาร
จัดการบุคลากรให้เป็ นบุคลากร
คมนาคมดิจทิ ลั เพื่อสร้างและใช้
ดิจทิ ลั ให้เกิดนวัตกรรมอย่างมีคณ
ุ ค่า

เปาประสงค์
กลยุทธ์
เปาประสงค์ 2.1 มีการบริหารจัดการ กลยุทธ์ท่ี 2.1.1 การปรับปรุงอัตรากาลังพลให้มคี วาม
เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจทิ ลั ขององค์กร
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวง เพื่อ
รองรับงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั
กลยุทธ์ท่ี 2. .2 การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพือ่ ดงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาทางานกับกระทรวง
คมนาคม
กลยุทธ์ท่ี 2. . การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
ดาเนินงานของกระทรวง ดยนาเทค น ลยีและ
นวัตกรรมดิจทิ ลั มาสนับสนุน เพือ่ ทดแทนและ
แก้ปั หาความ ม่เพียงพอในอัตรากาลังพลด้านดิจทิ ลั

เปาประสงค์ 2. มีการใช้ดจิ ทิ ลั เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาและการบริหาร
จัดการบุคลากรของกระทรวง
คมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลยุทธ์ท่ี 2. . การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการยกระดับศักยภาพ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ์ท่ี 2. .2 การออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการบุคคลของ
กระทรวง รวม งสนับสนุนการวางแผนหรือน ยบาย
ของผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม ดยระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวต้องมีความ ูกต้อง ครบ ว้ น เป็ นปั จจุบนั และ
สามาร ปรับเปลีย่ น ปตามระบบสารสนเทศทรัพยากร
ระดับกรม (DPIS) ของสานักงาน ก.พ. ด้

วัตถุประสงค์
o เพือ่ รองรับเนื้องานด้านดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขน้ ในปั จจุบนั และใน
อนาคต และแก้ ขปั หาด้านกาลังพลของฝ่ ายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม
o เพือ่ ดงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม
o เพือ่ ลดอัตราการลาออกของกระทรวงคมนาคม อันจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
ในระยะยาว
o เพือ่ แก้ปั หาความ ม่เพียงพอในอัตรากาลังพลด้านดิจทิ ลั
o เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ดยรวมของฝ่ ายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม
o เพือ่ สร้างบริการและนวัตกรรมด้านคมนาคมดิจทิ ลั ทีต่ อบ จทย์
ความต้องการของผูม้ สี ว่ น ด้ส่วนเสียของกระทรวงคมนาคม ทัง้
ทีเ่ ป็ นภาครั ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน
o เพือ่ ใช้ประ ยชน์จากเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ในการประยุกต์ใช้กบั การ
สนับสนุนการเรียนรูแ้ ละเพิม่ พูนความรูค้ วามสามาร ทักษะ
และสมรร นะด้านต่างๆ ของบุคลากรของกระทรวง
o เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องบุคลากรของกระทรวง
o เพือ่ ใช้ประ ยชน์จากเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ในการประยุกต์ใช้กบั การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
o เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง
o เพือ่ นาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้กบั การวางน ยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝั งวัฒนธรรม
ดิจทิ ลั และจริยธรรมการใช้ดจิ ทิ ลั ใน
องค์กร

เปาประสงค์
เปาประสงค์ 3.1 เกิดวัฒนธรรม
ดิจทิ ลั (Digital Culture) ภายใน
กระทรวงคมนาคม และมีการใช้ดจิ ทิ ลั
ในทีท่ างาน (Digital Workplace)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 3.1.1 การป ริ ปู วัฒนธรรมของกระทรวงสู่
วัฒนธรรมดิจทิ ลั (Digital Culture) เพือ่ การเตรียมตัว
เข้าสู่การเป็ นรั บาลดิจทิ ลั

o เพือ่ สร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในกระทรวงคมนาคม
o เพือ่ การรองรับและเตรียมตัวสู่การเป็ นรั บาลดิจทิ ลั ของ
กระทรวงคมนาคม

กลยุทธ์ท่ี 3.1. การปลูกฝั งทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม
และมุมมองเชิงดิจทิ ลั แก่บุคลากรของกระทรวงทุก
ระดับให้มวี ฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั (Digital Culture)

o เพือ่ ปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั ให้แก่บุคลากรของกระทรวง

กลยุทธ์ท่ี 3.1. การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับใช้งาน
ดิจทิ ลั ในทีท่ างาน และใช้ประ ยชน์จากดิจทิ ลั

o เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานของบุคลากรของกระทรวง
ทุกระดับ ผ่านการใช้ประ ยชน์จากเทค น ลยีดจิ ทิ ลั

เปาประสงค์ 3.2 บุคลากรมีคุณธรรม กลยุทธ์ท่ี 3.2.1 การปลูกฝั งหลักธรรมาภิบาล
จริยธรรมดิจทิ ลั และเกิดความรักและ ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร
ผูกพันกับองค์กร

เปาประสงค์ 3.3 บุคลากรมีความ
ตัง้ ใจและความพยายามในการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ (Service
Mind) ดยการนานวัตกรรมดิจทิ ลั มา
ให้บริการประชาชน
เปาประสงค์ 3.4 กระทรวงคมนาคม
มุ่งสูก่ ารเป็ นองค์กรเปิ ดตามแนวทาง
รั เปิ ด (Open Government) ดย
เปิ ดเผยข้อมูลการทางานอย่าง
ปร่งใส และสามาร ติดตาม
ตรวจสอบการทางานของกระทรวง ด้

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์ท่ี 3.2.2 การสร้างความรัก และผูกผันกับ
องค์กร

o เพือ่ ปลูกฝั งหลักธรรมาภิบาลแก่องค์กรและบุคลากรของ
กระทรวง
o เพือ่ ส่งเสริมและสร้างคุณธรรม และจริยธรรม แก่องค์กรและ
บุคลากรของกระทรวง
o เพือ่ สร้างความรัก และผูกผันกับองค์กรแก่บุคลากรของ
กระทรวง

กลยุทธ์ท่ี 3.3.1 การพัฒนาความตัง้ ใจและความ
พยายามของบุคลากรกระทรวงคมนาคมในการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ (Service Mind) ดยการนา
นวัตกรรมดิจทิ ลั มาให้บริการประชาชน

o เพือ่ สร้างเสริมบุคลากรของกระทรวงให้มคี วามตัง้ ใจและความ
พยายามในการให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ (Service Mind)
o เพือ่ สร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ความเป็ นหน่วยงาน
รั บาลดิจทิ ลั ให้กบั กระทรวงคมนาคม

กลยุทธ์ท่ี 3.4.1 การปลูกฝั งแนวคิดการเป็ นองค์กรเปิ ด
ตามแนวทางรั เปิ ด (Open Government) แก่บุคลากร
กระทรวงคมนาคม

o เพือ่ ปลูกฝั งแนวคิดและสร้างกระบวนการในการเปิ ดเผยข้อมูล
เกีย่ วกับการทางานของกระทรวงคมนาคมอย่าง ปร่งใสให้แก่
บุคลากรของกระทรวง
o เพือ่ ให้ผมู้ สี ่วน ด้สว่ นเสียของกระทรวงสามาร มีสทิ ธิ ์เข้า ง
ข้อมูลเกีย่ วกับเอกสารและกระบวนการทางานต่างๆ ของ
กระทรวงคมนาคม และส่งเสริมภาพลักษณ์ความ ปร่งใสของ
องค์กรตามแนวทางรั เปิ ด
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ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเมินผล
ศักยภาพบุคลากรในการสร้าง
คมนาคมดิจทิ ลั

เปาประสงค์
เปาประสงค์ 4.1 มีการประเมินผล
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ ก่อน
และหลังการเข้ารับการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและ
วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ น
ระบบ

กลยุทธ์
วัตถุประสงค์
กลยุทธ์ท่ี 4.1. การประเมินวัดระดับศักยภาพ o เพื่อประเมินวัดระดับความรูค้ วามสามาร ทักษะ และ
ด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม เพื่อ
สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
เตรียมความพร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในปั จจุบนั และวัดระดับช่องว่างการพัฒนา (Gap) ที่
อย่างเป็ นระบบ
บุคลากรกระทรวงคมนาคมจะสามาร พัฒนาต่อ ป ด้
กลยุทธ์ท่ี 4.1.2 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั เพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคม
ในช่องว่างการพัฒนาทีย่ งั มีอยู่

o เพื่อพัฒนาและยกระดับความรูค้ วามสามาร ทักษะ
และสมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวง
คมนาคม ในด้านทีย่ งั ต้องการการพัฒนา (ช่องว่าง)
เพื่อสร้างความพร้อมรองรับการเข้าสูค่ มนาคมดิจทิ ลั

เปาประสงค์ 4.2 มีการพัฒนาดัชนี
ตัวชีว้ ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั
เพื่อสะท้อนคุณค่า และความสาคั
ของงานดิจทิ ลั

กลยุทธ์ท่ี 4.2.1 การพัฒนาดัชนีตวั ชีว้ ดั ของ
งานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และการกาหนดให้
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าวผูกกับการประเมินผลของการ
ดาเนินงาน

o เพื่อออกแบบและพัฒนาดัชนีตวั ชีว้ ดั ของงานด้าน
คมนาคมดิจทิ ลั ทีส่ ะท้อนคุณค่าและความสาคั ของ
งานด้านคมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม
o เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน ดยรวมของฝ่ าย
เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคม

ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด
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4.6 โครงการภาย ตแผนยุทธศาสตร์
แนวทางการคัดเลอกโครงการ
คณะผู้วจิ ยั ด้ศกษาแนวทางการคัดเลือก ครงการด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
จากกรณีศกษา ดยสรุป ด้ดงั นี้
 การก า นดล าดับ ความส าคัญ ของการลงทุ น ด านทรัพ ยากรบุ ค คล ของ
Deloitte (Prioritize HR Investments) (Deloitte, 2008): ควรมีการระบุ ครงการ
ใหม่และปั จจุบนั ทัง้ หมด และวิเคราะห์ต้นทุน ประ ยชน์ และความเสี่ยงที่อ าจจะ
เกิดขน้ และทาการพัฒนามาตรการการจัดลาดับความสาคั ทีเ่ ชื่อม ยงกับเป้ าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทัง้ จัดสรรเงินทุนในบริการด้านทรัพยากรบุค คล
ต่ างๆอย่างเหมาะสม ดยแบ่ง ปั จจัยที่ใ ช้ประเมินมูล ค่ า /ความเสี่ยงของ ครงการ
4 ประเภท ด้แก่ (1) การซ่อมบารุง (Maintenance) คือ การรักษาระบบและขัน้ ตอน
ทรัพ ยากรบุ ค คลพื้น านให้ใ ช้ง าน ด้ (2) ประสิท ธิภ าพ (Productivity) คือ การ
ปรับ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลด้า นทรัพ ยากรบุ ค คลและก าลัง แรงงาน
(3) นวัตกรรม (Innovation) คือ การสร้างแนวคิดใหม่และวัฒนธรรมของนวัต กรรม
และ (4) การเติบ ต (Growth) คือ การสนับสนุ นยุทธศาสตร์การเติบ ตขององค์กร
ดยตรง ทัง้ นี้ องค์กรควรจะเพิม่ ครงการด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการเติบ ต
ทีข่ นาน ปกับวัต ุประสงค์ขององค์กร
 Optimum Project Portfolio (OPP)1: การคัดเลือก ครงการที่เกิดประ ยชน์ สูง สุด
แบ่ ง เป็ น 5 ขัน้ ตอน ด้แ ก่ (1) การพัฒ นาเกณฑ์ก ารจัด ล าดับ ความส าคั ของ
ครงการ ที่มคี วามเชื่อม ยงกับกลยุทธ์ขององค์กร (2) การวิเคราะห์ความสามาร
ของทรัพยากร เช่น เวลาและความพร้อมของบุคลากร (3) การรวบรวมข้อมูลของ
ครงการปั จจุบนั และ ครงการที่กาลังวางแผน เช่น จานวน ครงการ ต้นทุนและ
ประ ยชน์ ระยะเวลาดาเนินการ เป็ นต้น (4) การประเมิน ครงการ ดยแบ่ง ครงการ
ตามล าดับ ที่ค วร ด้ร บั ความเห็น ชอบมาก ปน้ อ ยเป็ น (i) จ าเป็ น ส าหรับ ภารกิจ
(ii) สาคั (iii) สาคั รองลงมา และ (iv) พัก ว้ก่อน และ (5) การดาเนินการ ครงการ

1

“Which Initiatives Should You Implement”, Harvard Business Review, February 2009
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 การประเมิ นการลงทุ นทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Evaluating Information
Technology Investments)2: ทาการจัดลาดับความสาคั ของ ครงการของ Office
of Management and Budget ประเทศสหรั อเมริก า ดยใช้ห ลัก ความเสี่ย งและ
ผลตอบแทน (Risk and Return) ตัวอย่างเกณฑ์ทใ่ี ช้ ด้แก่ ขนาดเงินลงทุน ความเสีย่ ง
ทางเทคนิค และผลตอบแทนจากการลงทุน เป็ นต้น
 การคัดเลอกโครงการและวิ ธีการประเมิ น (Project Selection and Evaluation
Methods)3: รวบรวมการใช้ว ิธ ีการประเมิน เชิงประมาณต่ า งๆ จากการคัดเลือ ก
ครงการของรั บาลในแต่ละรั ของประเทศสหรั อเมริกา ด้แก่ (1) การวิเคราะห์
ต้น ทุ น ผลประ ยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (2) มูล ค่ า ปั จ จุบ ัน สุ ท ธิ (Net
Present Value: NPV) และอัต ราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return:
IRR) (3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) (4) ข้อจากัดด้านงบประมาณ (Budget
Constraint) (5) ความน่ าจ าเป็ นของความส าเร็ จ (Probability of Completion)
(6) ข้อกาหนดด้านกฎหมาย (Legal Requirement) เป็ นต้น
ทัง้ นี้ คณะผู้วจิ ยั ด้สรุปแนวทางการคัดเลือก ครงการ ซ่งประกอบด้วยเกณฑ์ก ารวัด
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนนาเอาเกณฑ์ความสอดคล้องของ ครงการกับยุทธศาสตร์
ของกระทรวงคมนาคม และน ยบายของรั บาล ดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ความสอดคลองของโครงการกับยุท ธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และ
นโยบายของรัฐบาล
ในการคัด เลือ กหรือ ออกแบบ ครงการใดเพื่อ ส าหรับ พัฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวง
คมนาคม จ าเป็ น จะต้อ งพิจ ารณาว่ า ครงการดัง กล่ า วมีค วามสอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์ข อง
กระทรวงคมนาคม และน ยบายของรั บาล
ทัง้ นี้ จากการศกษายุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และน ยบายของรั บาล จะพบว่า
การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับเศรษ กิจดิจทิ ลั และการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็ นรั บาลดิจทิ ลั อื เป็ น
ประเด็นส าคั ส าหรับทัง้ ในระดับชาติและระดับกระทรวง ดังนัน้ ครงการที่ค วรคัดเลือกหรือ
2
3

Evaluating Information Technology Investments, US Office of Management and Budget, 1996
An Empirical Assessment of IT Project Selection and Evaluation Methods in State Government, Project Management
Journal, 2008
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ออกแบบ ว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จงควรมีวตั ุประสงค์ และ/หรือผลลัพธ์ เพื่อการพัฒนา
บุคลากร ทัง้ IT และ non-IT ของกระทรวงคมนาคม ทัง้ ในด้านความรูค้ วามสามาร ทักษะ และ
สมรร นะ ที่จะส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวมีศกั ยภาพเพียงพอต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ การเป็ นรั บาล
ดิจทิ ลั และขับเคลื่อนเศรษ กิจดิจทิ ลั ของประเทศต่อ ป
2) งบประมาณการลงทุนของโครงการ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และบุคลากรของกระทรวง รวม ป งการ
สารวจความต้องการและความคาดหวังจากกลุ่มเป้ าหมายข้างต้น พบว่า งบประมาณด้านการ
พัฒนาบุคลากรในหน่ วยงานบางหน่ วยงานมีค่อนข้างจากัด ดยเฉพาะงบการพัฒนาบุคลากรใน
สายงานเทค น ลยีสารสนเทศ
อุปสรรคดังกล่าวเป็ นประเด็นที่คณะผู้วจิ ยั นามาพิจารณาในการคัดเลือกหรือออกแบบ
ครงการ ดย ครงการใดทีจ่ ะอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ อย่างน้อยควร ด้รบั การประเมินด้าน
ความจาเป็ นต่อการป บิ ตั งิ านของผูป้ บิ ตั งิ าน ทัง้ นี้ ครงการการพัฒนาบุคลากรด้าน IT ดังกล่าว
ควรมีเนื้อหาของกิจกรรม/หลักสูตร/การฝกอบรม ทีต่ รงกับการป บิ ตั งิ าน ด้จริง หรือตรงกับระบบ
สารสนเทศต่างๆ ทีจ่ ะต้องมีการใช้หรือดาเนินการพัฒนา สาหรับผูป้ บิ ตั งิ านของหน่วยงาน เพื่อที่
ผู้ ด้รบั การเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมใน ครงการจะ ด้รบั ประ ยชน์อย่างแท้จริง สามาร ใช้ในการ
ป บิ ตั งิ าน และเกิดความคุม้ ค่าของงบประมาณทีล่ งทุน ปกับ ครงการดังกล่าว
3) ความจาเป็ นของการดาเนิ นโครงการ
นอกเหนือจากความจาเป็ นในส่วนของผลลัพธ์การดาเนิน ครงการที่จะต้องนา ปใช้ ใน
การป บิ ตั ิ ด้จริง และเกิดความคุม้ ค่าของงบประมาณทีใ่ ช้จา่ ย ปดังทีก่ ล่าวมาข้างต้น ความจาเป็ น
ของการดาเนิน ครงการยังเป็ นอีกปั จจัยหน่งทีส่ าคั ต่อการคัดเลือกหรือออกแบบ ครงการที่จะอยู่
ในแผนยุทธศาสตร์ฯ
ในการดาเนิน ครงการของหน่ วยงานภาครั บางครัง้ เกิดข้นตามน ยบายของรั บาล
หรือ ผู้บ ริห ารของกระทรวง (Ad hoc/Agenda Based) หรือ เป็ น ครงการเพื่อ สนั บ สนุ น หรือ
เกี่ยวเนื่องกับการดาเนิน ครงการอื่นของหน่ วยงาน หรือเป็ น ปตามกฎหมาย พันธกิจ ข้อบังคับ
หรือภารกิจของหน่วยงานทีจ่ ะต้องดาเนินการใน ครงการดังกล่าว ด้วยเหตุน้ี หาก ครงการมีความ
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จาเป็ นอันเนื่องด้วยเหตุผลประการใดประการหน่งจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น คณะผูว้ จิ ยั ก็เห็นสมควรว่า
ครงการนัน้ ควรปราก อยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
อย่าง รก็ดี แนวทางการคัดเลือกด้วยเกณฑ์ “ความจาเป็ นของการดาเนิน ครงการ” นี้
อาจต้องคานง งเกณฑ์อ่นื ๆ ประกอบด้วย อาทิ งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิน ครงการ (ดังที่
กล่าวมาก่อนหน้า) ระยะเวลาการดาเนิน ครงการ ผลกระทบและผลลัพธ์ของการดาเนิน ครงการ
ความเสีย่ งของการดาเนินการ ฯลฯ (ดังทีจ่ ะกล่าวต่อ ป)
4) ระยะเวลาการดาเนิ นโครงการ
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และบุคลากรของกระทรวง รวม ป งการ
สารวจความต้องการและความคาดหวังจากกลุ่มเป้ าหมายข้างต้น พบว่า หน่ วยงานบางหน่ วยงาน
มีอตั รากาลังพลที่ ม่เพียงพอ ส่งผลทาให้การทีจ่ ะต้องส่งบุคลากร ปพัฒนาหรือฝกอบรมเป็ น ป ด้
ยาก เนื่องจาก ม่สามาร หาคนมาแทนทีบ่ ุคลากร ด้ และ/หรือเกิดการขาดช่วงของงานทีบ่ ุคลากร
ผูน้ นั ้ รับผิดชอบอยู่
ด้วยเหตุน้ี ระยะเวลาการดาเนิน ครงการจงเป็ นอีกปั จจัยหน่งในการพิจารณาคัดเลื อก
หรือออกแบบ ครงการทีจ่ ะอยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
5) ผลกระทบและผลลัพธ์ของการดาเนิ นโครงการ
ครงการทีจ่ ะ ูกคัดเลือกหรือออกแบบ ว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ ควรส่งผลกระทบ
หรือเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างประ ยชน์ ให้กบั บุคลากรของหน่ วยงาน/กระทรวง ตลอดจนหน่ วยงาน/
กระทรวง และประเทศชาติ ดังนัน้ ผลจากการประเมินผลกระทบหรือ ผลลัพธ์ของการดาเนิ น
ครงการ จงเป็ นปั จจัยหน่ งที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะคัดเลือกและใส่ ครงการดังกล่าว ว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ฯ หรือ ม่
6) ความเสี่ยงของโครงการ
การพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของกระทรวง อาจมีความเสี่ยง ทัง้ ที่คาดการณ์ ด้ และ ม่
สามาร คาดการณ์ ด้
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ยกตัว อย่า งความเสี่ย งที่ค าดการณ์ ด้ เช่ น การที่ผู้เ ข้า ร่ว มกิจ กรรมใน ครงการ ม่
สามาร ประยุกต์ใช้ในการนาองค์ความรู้ และทักษะที่ ด้รบั จากการพัฒนาตนเอง มาใช้กบั การ
ดาเนินงาน ด้เลย เนื่องจากเป็ นองค์ความรู้ และทักษะที่ ม่เกี่ยวเนื่องกับการดาเนินงาน หรือเป็ น
องค์ความรู้ และทักษะทีห่ น่วยงานมีการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ว้อยูแ่ ล้วในอดีต
ยกตัวอย่างความเสีย่ งที่ ม่สามาร คาดการณ์ ด้ เช่น ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมใน ครงการต้อง
ออกจากราชการ/หน่ วยงาน กะทันหัน เกิดการปรับเปลี่ยนขององค์ความรู้ และทักษะใหม่ ทาให้
องค์ความรู้ และทักษะที่ ด้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมใน ครงการ ม่สามาร ใช้ ด้อกี ต่อ ป
ด้วยเหตุน้ี ประเด็นด้านความเสี่ยงของ ครงการจงอาจเป็ นปั จจัยที่ต้องนามาพิจารณา
สาหรับการคัดเลือกหรือออกแบบ ครงการ ว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ เช่นเดียวกัน
7) การตอบโจทย์ผมีู สวนไดสวนเสีย
นอกจากการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มศี กั ยภาพ ความรูค้ วามสามาร
ทักษะ และสมรร นะด้าน IT ที่เพิม่ ขน้ เป้ าหมายอีกประการที่สาคั ยังอยู่ท่กี ารพัฒนาบุคลากร
เหล่ า นัน้ ให้ส ามาร ด าเนิ น งานให้บ ริก ารที่ต อบสนองต่ อ ผู้ม ีส่ ว น ด้ส่ ว นเสีย ของหน่ ว ยงาน/
กระทรวง ด้อย่างแท้จริง
ดังนัน้ ปั จจัย อาทิ ความต้อ งการและความคาดหวัง ของผู้ใ ช้บ ริก าร หรือ ผู้มสี ่ ว น ด้
ส่ ว นเสีย ของหน่ ว ยงาน/กระทรวง จ งเป็ น อีก ปั จ จัย หน่ ง ที่ค ณะผู้ว ิจ ยั จะน ามาพิจ ารณาในการ
คัดเลือกหรือออกแบบ ครงการทีจ่ ะอยูใ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้
โครงการการพัฒนาบุคลากรดิ จิทลั ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4)
ครงการการพัฒนาบุคลากรดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 56 )
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ แบ่ง ด้เป็ น 2 กลุ่ม ครงการ ด้แก่ (1) กลุ่ม ครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การพัฒ นาบุ ค ลากรดิจ ิท ัล ของหน่ ว ยงานในสัง กัด กระทรวงคมนาคม ซ่ง ปราก อยู่ใ นแผน
ยุทธศาสตร์ แผนป บิ ตั กิ าร หรือแผนงานต่างๆ ของหน่ วยงานเหล่านัน้ และ ด้มกี ารคัดเลือก )
ผ่านแนวทางการคัดเลือก ครงการทีจ่ ดั ทาขน้ ) เข้ามาบูรณาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ และ
(2) กลุ่ม ครงการทีค่ ณะผูว้ จิ ยั ออกแบบและร่างขน้ ใหม่เป็ นข้อเสนอแนะสาหรับกระทรวงคมนาคม
และหน่ ว ยงานในสังกัดกระทรวง ในการนา ครงการที่ค ณะผู้ว ิจยั จัดทาข้น ปใช้เ ป็ น ครงการ
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ส าหรับ พัฒ นาความรู้ค วามสามาร ทัก ษะ และสมรร นะด้า นดิจ ิท ัล ของบุ ค ลากรกระทรวง
ตลอดจนพัฒนาบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลากรของกระทรวง/หน่ วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ
หรือนา ปเป็ นตัวอย่าง ครงการทีจ่ ะสามาร ปรับปรุงและต่อยอดเพื่อดาเนินการต่อ ป
ทัง้ นี้ สาหรับ ครงการในกลุ่มแรก ( ครงการบูรณาการจากหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม) คณะผู้วจิ ยั ด้รบั ข้อมูลจากหน่ วยงานในสังกัด จานวน 42 ครงการ และ ด้คดั เลือก
ครงการทีเ่ หมาะสมภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ออกมา ดยท้ายทีส่ ุด ครงการในกลุ่มดังกล่าว
ประกอบด้วย ครงการทัง้ หมดจานวนทัง้ สิน้ 7 ครงการ4
ส่วนกลุ่ม ครงการข้อเสนอแนะ ดยคณะผูว้ จิ ยั มีจานวนทัง้ สิน้ 24 ครงการ5
ด้วยเหตุน้ี ครงการทัง้ หมดภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มจี านวนทัง้ สิน้ 95 ครงการ
คาดหมายว่าใช้งบประมาณราว 5 . 67 7 ล้านบาท (เฉพาะ ครงการที่มขี อ้ มูลงบดาเนินการ)
ดยแบ่งตามรายกลยุทธ์ ด้เป็ น
 ครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 1 จานวน 55 ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ
ราว 86.35747 ล้านบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ ขี อ้ มูลงบดาเนินการ)
 ครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 2 จานวน 22 ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ
ราว 45.04 ล้านบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ ขี อ้ มูลงบดาเนินการ)
 ครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ท่ี 3 จานวน 11 ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ
ราว 15.539 ล้านบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ ขี อ้ มูลงบดาเนินการ)
 ครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4 จานวน 7 ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณราว
6. ล้านบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ ขี อ้ มูลงบดาเนินการ)
ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ด้สรุป ว้ดงั ตารางที่ 1-6

4 รายละเอียด
5 รายละเอียด

ครงการในกลุ่ม ครงการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม นาเสนอ ว้ในหัวข้อ 2.6.3
ครงการในกลุ่ม ครงการข้อเสนอแนะ ดยคณะผูว้ จิ ยั นาเสนอ ว้ในหัวข้อ 2.6.4
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ตารางที่ 4-6 โครงการการพัฒนาบุคลากรดิ จิทลั ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4)
ลาดับ
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ราย ่อโครงการ
ครงการอบรมความรูด้ า้ น อซีที
ครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศ ด้าน Hard Skill
ครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศ ด้าน Soft Skill
ครงการฝกอบรมทาง กลผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ครงการฝกอบรมบุคลากรกรมเพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็ น
สาหรับการป บิ ตั งิ าน
ครงการอบรมการประยุกต์ใช้ ปรแกรมรหัสเปิ ดในระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การพัฒนา
ครงข่ายคมนาคม
ครงการอบรมการสร้าง Infographic สาหรับหน่วยงานภาครั
ครงการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเทค น ลยีสารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร
ครงการฝกอบรม Advance SQL
ครงการฝกอบรมการบริหาร ครงการ (Project Management)
ครงการฝกอบรมการจัดการบริหารคลังข้อมูล (Data Warehouse)
ครงการฝกอบรมการตรวจติดตามภายในระบบการจัดการความมันคงปลอดภั
่
ยของ
สารสนเทศ ISO 27001
ครงการฝกอบรมความรูค้ วามเข้าใจการใช้งานระบบคลาวด์ (Cloud Computing)
ครงการฝกอบรมการออกแบบสือ่ อิน ฟกราฟิ กเพือ่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลองค์กร
(Infographic)
ครงการฝกอบรมด้านความมันคงปลอดภั
่
ยทางสารสนเทศ (Information Technology Security)
ครงการฝกอบรมการบริหาร ครงการ และการทางานเป็ นทีมอย่างมีประสิทธิผล (Project
Management & Effective Teamwork)
ครงการฝกอบรมเสริมทักษะและสมรร นะเชิงดิจทิ ลั
ครงการฝกอบรมหลักสูตร IT Risk Management
ครงการฝกอบรมหลักสูตร Network Administrator and Monitoring Tools
ครงการฝกอบรมหลักสูตร แบบมาตรา านความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000
แผนฝกอบรมประจาปี 2561 และประจาปี 2562

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
.
N/A
0.92792
N/A
N/A

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

สปค.
ขบ.
ขบ.
ทล.
ทช.

2560-2564
560- 56
560- 56
2560
560- 56

สนข.

2561

สนข.
สนข.
บขส.
บขส.
บขส.
บขส.

2560
2561
560- 56
560- 56
560- 56
560- 56

N/A
N/A
0.26
0.162
0.0702
0.1926

บขส.
บขส.

560- 56
560- 56

0.1
0.15

บขส.
รฟม.

560- 56
56 - 56

0.15
2.092

รฟม.
รฟฟท.
รฟฟท.
รฟฟท.
ทอท.

56 - 56
560
560
560
56 - 56

19.92
N/A
N/A
N/A
3.629

N/A

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4-36

ลาดับ

โครงการ

ยุทธ
ศาสตร์

กลยุทธ์
1.1.1 (ต่อ)

(ต่อ)
5
6
7
8
9
0

กลุม
โครงการ*
()
()
()
()

5

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

6
7

()
()

8
9
0

()
()
()

ราย ่อโครงการ
ครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งน ยบายความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูล
ครงการอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการบริหาร ครงการเทค น ลยีสารสนเทศ
ครงการอบรมพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านการบริหารส าปั ตยกรรมองค์กร
ครงการอบรมความรูด้ า้ นการบริหารจัดการการให้บริการเทค น ลยีสารสนเทศตาม
แนวทาง COBIT5
งานการจัดการความรู้
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง System/Network Infrastructure (5 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง ICT Security (4 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง IT Management (9 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง Data Management (6 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง Software Engineering (4 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมด้านวิศวกรรม เรือ่ ง Web Design & Development (4 หลักสูตร)
ครงการฝกอบรมการใช้งานและบริหารจัดการเทค น ลยีสารสนเทศ (12 หลักสูตร)
ครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความตระหนักด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่บุคลากรทัว่ ป
ครงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความตระหนักด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่บุคลากรด้าน
ดิจทิ ลั
ครงการพัฒนาความรูด้ า้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศให้แก่บุคลากรด้านดิจทิ ลั
ครงการฝกอบรมและพัฒนาสือ่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศให้แก่
บุคลากรทัว่ ป
ครงการเพิม่ ทักษะด้าน ICT แก่บุคลากรทุกระดับ
ครงการพัฒนาความรูท้ าง Online กับบุคลากรด้าน อที
ครงการพัฒนาและส่งเสริมความรูด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กบั บุคลากร
ทัว่ ป

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
0.9
0.7
0.7
0.5

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

รฟท.
รฟท.
รฟท.
รฟท.
บวท.
บวท.
บวท.
บวท.
บวท.
บวท.
บวท.
ขสมก.
กทพ.
กทพ.

56 - 56
56 - 56
56 - 56
2561 และ
56
560- 56
56 - 56
56 - 56
56 - 56
56 - 56
56 - 56
56 - 56
560- 56
560- 56
560- 56

กทพ.
กทพ.

560- 56
56 - 56

N/A
5.0

กทท.
สบพ.
สบพ.

560- 56
560- 56
560- 56

3.0
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5.073
N/A
N/A
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ลาดับ

ยุทธ
ศาสตร์
(ต่อ)

5

6

โครงการ
กลยุทธ์
1.1.2 การพัฒนาศักยภาพด้าน
ดิจทิ ลั แก่บุคลากรเข้าใหม่ให้
พร้อมต่อการทางาน และมี
ศักยภาพทีห่ ลากหลาย
. . การฝกอบรมพัฒนา
บุคลากรนาร่อง (Pilot) เพือ่ เป็ น
แกนนามา ่ายทอดความรู้
ภายในหน่วยงานต่อ
. . การสร้างผูเ้ ชีย่ วชา ด้าน
คมนาคมดิจทิ ลั ในงานของ
กระทรวงคมนาคม
. . การจัดตัง้ กลุ่มบุคลากร
ดีเด่น (Talent Group) ของ
กระทรวงคมนาคม เพือ่ เป็ นกลุ่ม
บุคลากรทีร่ ่วมขับเคลือ่ น
คมนาคมดิจทิ ลั
. . การพัฒนากลุ่มบุคลากร
ดีเด่น (Talent Group) ให้เป็ น
ผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม
. . การพัฒนาบุคลากรที่
สามาร เป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่น
(Talent Group) ให้เป็ นกลุ่ม
บุคลากรดีเด่นรุ่นใหม่ของ
กระทรวง ดยมีกลุ่มบุคลากร
ดีเด่นปั จจุบนั เป็ นผูแ้ นะแนว
(Mentor)

กลุม
โครงการ*
(2)

ราย ่อโครงการ
ครงการพัฒนาบุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวง เพือ่ ให้พร้อมต่อการทางานและมีศกั ยภาพ
ทีห่ ลากหลาย (MOT New Blood)

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

สปค.

56 - 56

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
5.0

()

ครงการพัฒนาบุคลากรนาร่อง เพือ่ เป็ นผู้ ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั แก่บุคลากร
ภายในของหน่วยงานต่อ (MOT Train the Trainer)

สปค. และ ศทท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

.0

()

ครงการพัฒนาผูเ้ ชีย่ วชา คมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT Specialist)

สปค. และ ศทท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56 - 56

.0

()

ครงการจัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเด่นของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent Group)

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

()

ครงการพัฒนากลุ่มบุคลากรดีเด่นสู่การผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent
Development)

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56 - 56

.0

()

ครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มดีเด่นรุ่นใหม่ ดยมีกลุ่มบุคลากรดีเด่นปั จจุบนั เป็ นผูแ้ นะแนว
(MOT Talent x Mentor)

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

0.5
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ลาดับ

ยุทธ
ศาสตร์

7
(ต่อ)

8
9

50

โครงการ
กลยุทธ์
. . การพัฒนาและปรับปรุง
สายงานของกระทรวง รวม ง
การจัดทาเส้นทางสายอาชีพ
(Career Path) ทีส่ นับสนุน
ความก้าวหน้าและการเติบ ต
ของตัวบุคลากร
. . การสร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรหมันพั
่ ฒนาและเรียนรู้
สิง่ ใหม่ทจ่ี ะเป็ นประ ยชน์ต่อการ
ป บิ ตั งิ าน ผ่านการกาหนดใน
ตัวชีว้ ดั (KPIs) ให้ผกู กับการ
ประเมินผลของการดาเนินงาน
ของบุคลากร
1.3. การบูรณาการทรัพยากร
และองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั
ระหว่างหน่วยงาน เพือ่ สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

กลุม
โครงการ*
()

()
()

เวลา
ดาเนิ นการ

ครงการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพดิจทิ ลั (MOT Digital Career
Planning)

สปค.

56

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
.0

ครงการคู่มอื กรอบความรูค้ วามสามาร ทักษะ สมรร นะทีจ่ าเป็ นฉบับใหม่ของกระทรวง
คมนาคม
ครงการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาสมรร นะบุคลากรกรมเจ้าท่า
เพือ่ ความก้าวหน้าและการสืบทอดตาแหน่ง (สลก.สั จร)

สปค.

56

0.5

จท.

560

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

6.0

สปค. และ ศทท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม
สปค. และ ศทท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56 - 56

6.0

56 - 56

0.0

56 - 56

.0

56 - 56

.0

ราย ่อโครงการ

(2)

ครงการพัฒนาและจัดทา านข้อมูลองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมดิจทิ ลั เฉพาะด้านของ
กระทรวงคมนาคม (MOT Sectorial Integrated KM)
ครงการ MOT Training Academy

5

(2)

ครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจาปี ของกระทรวงคมนาคม (MOT Forum Week)

5

(2)

ครงการเสวนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ ปรแกรม และแอปพลิเคชัน (Coder Conference)

5

(2)

55

()

ครงการแลกเปลีย่ นบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิ ์สูงภายในกระทรวงคมนาคม (MOT
Entangled Talent)
ศูนย์กลางการเรียนรูเ้ ทค น ลยีการคมนาคมขนส่งของประเทศ
สนข.
งบประมาณดาเนิ นการรวม: ยุทธศาสตร์ที่ 1 **

5

(2)

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

56 - 56
2560-2564

0. 075

N/A
8 .35747
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ลาดับ
56

57
58
59

60

6
6
6
6
65
66
67
68
69
70
7

ยุทธ
ศาสตร์

โครงการ
กลยุทธ์
. . การปรับปรุงอัตรากาลังพล
ให้มคี วามเหมาะสมและเพียงพอ
ต่องานดิจทิ ลั ขององค์กร
2. .2 การสร้างการรับรู้ และ
สร้างแรงจูงใจเพือ่ ดงดูดบุคลากร
รุ่นใหม่เข้ามาทางานกับกระทรวง
คมนาคม
. . การสร้างนวัตกรรม และ
ปรับปรุงการดาเนินงานของ
กระทรวง ดยนาเทค น ลยีและ
นวัตกรรมดิจทิ ลั มาสนับสนุน เพือ่
ทดแทนและแก้ปั หาความ ม่
เพียงพอในอัตรากาลังพลด้านดิจทิ ลั
2. .1 การออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การยกระดับศักยภาพบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม

กลุม
โครงการ*
(2)

ราย ่อโครงการ
ครงการปรับปรุงอัตรากาลังพลในสายงานดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT Digital
Workforce Management)

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
0.1

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

ศทท. และ กจท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56 - 56

5.0

56 - 56

0.8

(2)

ครงการจัดทาสือ่ เผยแพร่เรือ่ ง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม่” (MOT Next GEN)

(2)

ครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและส าบันการศกษา (MOT x
University)

()

ครงการเสริมสร้างการเรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรม (2560) และ ครงการสร้างความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพือ่ ปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน (2561- 56 )

สปค.

560- 56

5.5

(2)

ครงการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร
(Executive Dashboard System) และระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม (Employee Personal Development System)
ครงการการเรียนรูผ้ ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครงการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์และระบบการเรียนรูด้ า้ นการขนส่งและจราจร (e-Learning)
ครงการการพัฒนาระบบ KM web
ครงการระบบ E-Learning
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ KM
การพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Learning
ครงการจัดทา Digital Content (E-learning) ลงในระบบเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์
ครงการพัฒนาระบบองค์ความรูข้ อง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ครงการปรับปรุงสารสนเทศสนับสนุนการสือ่ สาร/เรียนรูภ้ ายในองค์กร (Intranet)
ครงการ Corporate e-Learning

สปค.

56

.0

ขบ.
สนข.
สนข.
รฟม.
ทอท.
ทอท.
รฟท.
ขสมก.
กทพ.
สบพ.
บกท.

560- 56
56
56
56
560- 56
560- 56
560- 56
56
560- 56
560- 56
560- 56

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
()

N/A
N/A
N/A
4.0
N/A
N/A
6.45
2.11
N/A
N/A
.
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ลาดับ

ยุทธ
ศาสตร์

7
(ต่อ)
7
7
75
76
77
78

โครงการ
กลยุทธ์
2.2.2 การออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการบุคคลของ
กระทรวง รวม งสนับสนุนการ
วางแผนหรือน ยบายของ
ผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม ดย
ระบบสารสนเทศดังกล่าวต้องมี
ความ ูกต้อง ครบ ว้ น เป็ น
ปั จจุบนั และสามาร ปรับเปลีย่ น
ปตามระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรระดับกรม (DPIS) ของ
สานักงาน ก.พ. ด้
3.1.1 การป ริ ปู วัฒนธรรมของ
กระทรวงสู่วฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั
(Digital Culture) เพือ่ การเตรียม
ตัวเข้าสู่การเป็ นรั บาลดิจทิ ลั
. .2 การปลูกฝั งทัศนคติ
แนวคิด ค่านิยม และมุมมองเชิง
ดิจทิ ลั แก่บุคลากรของกระทรวง
ทุกระดับให้มวี ฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั
(Digital Culture)

กลุม
โครงการ*
(2)

(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
()

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
5.0

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

ครงการออกแบบและพัฒนาระบบบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
คมนาคม (Integrated Human Resource Management System)

สปค. ศทท. และ
กจท. ของทุก
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

ครงการปรับปรุงระบบ านข้อมูลบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ ูกต้อง
ครบ ว้ นและเป็ นปั จจุบนั
ครงการนาระบบ ปรแกรมบริหารจัดการสมรร นะระบบใหม่มาใช้เพือ่ ประ ยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
ครงการระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหาร ทอท. (Executive Support
System: ESS)
ครงการจัดหาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล

ทช.

560- 56

N/A

ทช.

560

N/A

รฟม.
ทอท.

56
560- 56

3.75
N/A

บวท.

560

N/A

2560-2564
2561

45.04
0.6

ราย ่อโครงการ

งบประมาณดาเนิ นการรวม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 **
ครงการฝกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั
ทุกหน่วยงาน
(Cultural Change Strategy for Digital Organization)
สังกัดกระทรวง
คมนาคม
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ลาดับ

กลยุทธ์

(ต่อ)

3.1.3 การสนับสนุนบุคลากรทุก
ระดับใช้งานดิจทิ ลั ในทีท่ างาน
และใช้ประ ยชน์จากดิจทิ ลั

79
80

โครงการ

ยุทธ
ศาสตร์

กลุม
โครงการ*
()

()
()

ครงการฝกอบรม อบรมเชิงป บิ ตั กิ ารสาหรับผูใ้ ช้งานระบบเทค น ลยีสารสนเทศเพือ่
ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า
แผนฝกอบรมให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบภายใน ทอท. และพนักงานสายเทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร ประจาปี งบประมาณ 2561 และประจาปี งบประมาณ 2562
งานส่งเสริมการใช้งานเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความมันคงปลอดภั
่
ย
ครงการฝกอบรมหลักสูตรการใช้ ปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดประ ยชน์สงู สุด
ครงการฝกอบรมกับบุคลากรด้าน อทีดา้ นการใช้ระบบสารสนเทศ
ครงการฝกอบรม/พัฒนาความรูท้ กั ษะบุคลากรภายในทัว่ ปด้านการใช้ระบบสารสนเทศ
ของหน่วยงาน
ครงการพัฒนา Digital Mindset และ Service Mind
ครงการเสริมสร้างทัศนคติ จริยธรรม และวิจารณ าณในการใช้ ICT

()

ครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์การป บิ ตั งิ านของกระทรวงคมนาคม

()

8

()

8
8
8

()
()
()

85
86
87

88

. . การปลูกฝั งหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม และ
จริยธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร
3.2.2 การสร้างความรัก และผูก
ผันกับองค์กร
3.3.1 การพัฒนาความตัง้ ใจและ
ความพยายามของบุคลากร
กระทรวงคมนาคมในการ
ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการ (Service
Mind) ดยการนานวัตกรรม
ดิจทิ ลั มาให้บริการประชาชน
3.4.1 การปลูกฝั งแนวคิดการเป็ น
องค์กรเปิ ดตามแนวทางรั เปิ ด
(Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

ราย ่อโครงการ

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
0.56

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

จท.

560

ทอท.

56 - 56

N/A

บวท.

560- 56

3.629

สบพ.
สบพ.
สบพ.

560- 56
560- 56
560- 56

N/A
N/A
N/A

สปค.
กทท.

56
560- 56

5.0
0.75

กจท. ของทุก
หน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56 - 56

5.0

50- 56

N/A

(ดาเนินการร่วมกับ ครงการพัฒนา Digital Mindset และ Service Mind ภายใต้กลยุทธ์ท่ี 3.2.1)

()

ครงการการเปิ ดเผยข้อมูลภาครั (Open Data)

สนข.

งบประมาณดาเนิ นการรวม: ยุทธศาสตร์ที่ 3 **

2560-2564

15.539
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ลาดับ

ยุทธ
ศาสตร์

89

4

90
9
9
9
9

95

โครงการ
กลยุทธ์
4.1.1 การประเมินวัดระดับ
ศักยภาพด้านดิจทิ ลั ของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม เพือ่ เตรียม
ความพร้อมและวางแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ

4.1.2 การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้าน
ดิจทิ ลั เพือ่ ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงคมนาคมใน
ช่องว่างการพัฒนาทีย่ งั มีอยู่
4.2.1 การพัฒนาดัชนีตวั ชีว้ ดั ของ
งานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และการ
กาหนดให้ตวั ชีว้ ดั ดังกล่าวผูกกับ
การประเมินผลของการ
ดาเนินงาน

กลุม
โครงการ*
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
()

(2)

นวยงาน
รับผิ ด อบ ลัก

เวลา
ดาเนิ นการ

ครงการจัดสอบวัดระดับวิชาชีพและสมรร นะด้าน อทีของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
(MOT Pulse Check)
ครงการอบรมมาตร านวิชาชีพ ITPE
ครงการสอบมาตร านวิชาชีพ ITPE
ครงการสอบมาตร านวิชาชีพ อที (Information Technology Professional
Examination: ITPE)
ครงการการสอบมาตร านวิชาชีพ อที (ITPE) ประจาปี 2561 และประจาปี 2562
ครงการพัฒนาบุคลากรนาร่องของกระทรวงคมนาคม

ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

2561- 56

งบประมาณ
ดาเนิ นการ
(ลานบาท)
5.0

สนข.
สนข.
บขส.

56 - 56
56 - 56
56 - 56

N/A
0.0
0.052

ทอท.
สปค.

56 - 56
2560

0.655
1.5

ครงการปรับปรุงตัวชีว้ ดั งานด้านคมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT Digital
Performance Index Development)

ศทท. และ กจท. ของ
ทุกหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม

56

ราย ่อโครงการ

งบประมาณดาเนิ นการรวม: ยุทธศาสตร์ที่ 2 **
งบประมาณดาเนิ นการรวมทัง้ มด **
หมายเหตุ: * กลุ่ม ครงการ (1) = ครงการบูรณาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม, กลุ่ม ครงการ (2) = ครงการข้อเสนอแนะ ดยคณะผูว้ จิ ยั
** ม่รวมงบประมาณของ ครงการที่ ม่ทราบข้อมูลงบดาเนินการ (N/A)

2560-2564
2560-2564

0.5

. 31
153.1 747

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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รายละเอียดโครงการ นกลุมโครงการบูรณาการจาก นวยงาน นสังกัดกระทรวงคมนาคม
ตารางที่ 4-7 โครงการบูรณาการจาก นวยงาน นสังกัดกระทรวงคมนาคม
ลาดับ*
โครงการ
สรุปรายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ 1.1.1 การพัฒนาศักยภาพดานดิ จิทลั ของบุคลากร ที่ ตองตรงกับสายงานและภาคสวน (Sector) ของบุคลากร
สปค. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
นวยงานรับผิด อบ
ครงการอบรมความรูด้ า้ น
560- 56
เวลาดาเนิ นการ
อซีที
.
งบประมาณ (ลานบาท)
- เพื่อให้บคุ ลากรสามาร นาความรูด้ า้ น อซีที ปใช้ในการเพิม่
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการพัฒนาบุคลากรด้าน นวยงานรับผิด อบ
เทค น ลยีสารสนเทศ ด้าน เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
Hard Skill
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการพัฒนาบุคลากรด้าน นวยงานรับผิด อบ
เทค น ลยีสารสนเทศ ด้าน เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
Soft Skill
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมทาง กล
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (ELearning)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ประสิทธิภาพการป บิ ตั งิ าน
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สปค.
- เรียนรูเ้ กีย่ วกับความรูด้ า้ น อซีทตี ่างๆทีม่ คี วามจาเป็ นต่อการ
ป บิ ตั งิ านของ สปค.
ขบ. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
N/A
N/A
บุคลากรในศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ ขบ.
- การฝกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ด้แก่ หลักสูตรด้านซอฟต์แวร์และ
ปรแกรมประยุกต์ หลักสูตรด้านการบริหาร านข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ หลักสูตรด้านการบริหารศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
หลักสูตรด้านการบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หลักสูตรด้าน
แผนงานเทค น ลยีสารสนเทศ หลักสูตรด้านการบริการและ
สนับสนุนระบบสารสนเทศ
ขบ. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0.9 79
N/A
บุคลากรในศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ ขบ.
- การพัฒนาทักษะและสมรร นะทีพ่ งพัฒนาสาหรับบุคลากรระดับ
ป บิ ตั กิ าร ผูบ้ ริหาร และผูช้ านา การ
ทล. (กองฝกอบรม)
560
N/A
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นองค์กร ดยใช้การฝกอบรมทาง กลผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด ทล. จานวน 300 คน
- ฝกอบรมทาง กลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลักสูตรต่อ ปนี้: (1)
งานบารุงรักษาทาง (2) งานก่อสร้างทาง (3) งานอานวยความ
ปลอดภัย (ป้ ายจราจร) (4) งานอานวยความปลอดภัย
(เครื่องหมายบนพืน้ ทาง) (5) การบริหารเวลา และ (6) การจัดการ
นวัตกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลาดับ*
5

โครงการ

ครงการฝกอบรมบุคลากร
กรมเพื่อพัฒนาความรู้
ความสามาร ทักษะ และ
สมรร นะทีจ่ าเป็ นสาหรับ
การป บิ ตั งิ าน

6

ครงการอบรมการ
ประยุกต์ใช้ ปรแกรมรหัส
เปิ ดในระบบภูมสิ ารสนเทศ
เพื่อการพัฒนา ครงข่าย
คมนาคม

7

ครงการอบรมการสร้าง
Infographic สาหรับ
หน่วยงานภาครั

8

ครงการอบรมหลักสูตรด้าน
การบริหารเทค น ลยี
สารสนเทศสาหรับผูบ้ ริหาร

9

ครงการฝกอบรม Advance
SQL

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ทช. (สอร.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
ดาเนินการฝกอบรมและการให้ความรูท้ จ่ี าเป็ นสาหรับการป บิ ตั งิ าน
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56
0.06
N/A
บุคลากรในศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข.
N/A
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56
N/A (เป็ นการอบรมภายใน)
N/A
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สนข.
N/A
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56
0.5
N/A
บุคลากรระดับผูบ้ ริหารของ สนข.
N/A
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0. 6
- เพื่อเพิม่ ทักษะและการประยุกต์ใช้งานเทคนิค SQL ขัน้ สูงให้กบั
บุคลากรของหน่วยงาน
- เพื่อเพิม่ ความความรูค้ วามเข้าใจให้แก่ผเู้ ข้าอบรม
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 4 คนต่อปี )
- เรียนรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ SQL Server, Relational Databases และ
SQL Statements
- การทา Querying หลาย Tables
- การใช้ Data Aggregation
- การแก้ ขข้อมูล
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ลาดับ*
0

โครงการ

ครงการฝกอบรมการ
บริหาร ครงการ (Project
Management)

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมการ
จัดการบริหารคลังข้อมูล
(Data Warehouse)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมการตรวจ
ติดตามภายในระบบการ
จัดการความมันคงปลอดภั
่
ย
ของสารสนเทศ ISO 700

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0. 6
- เพื่อให้เข้าใจในหลักการของการวางแผนและการบริหาร ครงการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรูแ้ ละฝกป บิ ตั กิ ารใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุม
ครงการให้เสร็จสิน้ ตามกาหนดเวลา
- เพื่อให้เข้าใจวิธกี ารการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทัง้ ทางด้านบุคลากร
วัสดุอปุ กรณ์ ต้นทุน และงบประมาณ ครงการ อย่าง กู ต้อง
เหมาะสม
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- เรียนเทคนิคการวางแผน ครงการ การจัดการจัดทาตารางการ
ทางาน และการเชื่อม ยงงานต่างๆ ใน ครงการ และการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม
- เรียนรูแ้ ละเข้าใจเทคนิคการปรับตัวย่นระยะเวลาของ ครงการ
(Project Crashing Time)
- เรียนรูก้ ารวัดประสิทธิภาพของการดาเนินงาน ครงการ
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0.070
- เพื่อเสริมความรู้ ความสามร ความชานา และทักษะให้บคุ ลากร
ในด้านการออกแบบคลังข้อมูล และเรียนรูเ้ ทคนิคต่างๆ ในการ
ออกแบบคลังข้อมูล
- เพื่อเป็ นการยกระดับความรู้ ความสามาร ด้านเทค น ลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ของบุคลากรให้มคี วามชานา ทัดเทียม
กับหน่วยอื่นๆ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- เรียนรูแ้ นวคิดเกีย่ วกับคลังข้อมูล ส าปั ตยกรรมคลังข้อมูล เทคนิค
การสร้างคลังข้อมูล การจัดการและการบริหารคลังข้อมูล
- การใช้งาน การวิเคราะห์ระบบคลังข้อมูล และการขอรายงาน
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0. 9 6
- เพื่อให้บคุ ลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการความ
มันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศตามมาตร าน ISO 700
- เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการตรวจสอบเทค น ลยีฯ
ภายใน (IT Internal Auditor)
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- หลักการและทีม่ าเกีย่ วกับ IT Internal Auditor และ IT Audit
Process
- เทคนิคการตรวจสอบระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

นวยงานรับผิด อบ
ครงการฝกอบรมความรู้
ความเข้าใจการใช้งานระบบ เวลาดาเนิ นการ
คลาวด์ (Cloud Computing) งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมการ
ออกแบบสือ่ อิน ฟกราฟิ ก
เพื่อประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
องค์กร (Infographic)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

5

ครงการฝกอบรมด้านความ นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
มันคงปลอดภั
่
ยทาง
งบประมาณ (ลานบาท)
สารสนเทศ (Information
วัตถุประสงค์
Technology Security)

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
6

ครงการฝกอบรมการ
บริหาร ครงการ และการ
ทางานเป็ นทีมอย่างมี
ประสิทธิผล (Project
Management & Effective
Teamwork)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0.
- เพื่อเสริมสร้างความรูแ้ ละความเชีย่ วชา ด้านคลาวด์ให้บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
- เพื่อจานวนบุคลากรด้านคลาวด์ และเป็ นการเตรียมความพร้อมใน
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทค น ลยีฯ
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- หลักการ Cloud Computing และส าปั ตยกรรม Cloud
Computing ในรูปแบบต่างๆ
- ขัน้ ตอนในการพัฒนาระบบ Cloud Computing และผลกระทบต่อองค์กร
- ประ ยชน์ในเชิงธุรกิจของ Cloud Computing
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0. 5
- เพื่อเรียนรูห้ ลักการออกแบบสื่ออิน ฟกราฟิ ก
- เพื่อการออกแบบสื่ออิน ฟกราฟิ กสาหรับการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
องค์กร
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- ความสาคั ของสื่ออิน ฟกราฟิ ก
- ศกษาการใช้งานเครื่องมือในการออกแบบอิน ฟกราฟิ ก
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
0. 5
- เพื่อยกระดับความรู้ ความสามาร ของบุคลากร ให้มคี วาม
เชีย่ วชา ด้านความมันคงปลอดภั
่
ยทางสารสนเทศในการดูแล
รักษาระบบ
- เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมันคงปลอดภั
่
ยทางสารสนเทศ
- เพื่อให้บุคลากรทีเ่ ข้าร่วมอบรม ด้นาความรู้ ปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริการของหน่วยงานให้มคี วามมันคงปลอดภั
่
ย
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด บขส. (จานวน 2 คนต่อปี )
- ความรูพ้ น้ื านด้านเน็ตเวิรค์ ความรูพ้ น้ื านทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบสารสนเทศ และความรูค้ วามปลอดภัยทางสารสนเทศ
รฟม. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
.09
- เพื่อฝก “ทักษะ” ในด้านการบริหารจัดการ ครงการ (Process
Management)
- เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (Human Factor Skills) ในการทางาน
ร่วมมือแบบหมูค่ ณะให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด รฟม.
- ฝกฝนทัง้ ทางด้านภาษาอังกฤษ และฝกฝนทักษะและทางาน
ร่วมกับอาจารย์และวิทยากรทีม่ ปี ระสบการณ์ในระดับนานาชาติ
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ลาดับ*
7

โครงการ

ครงการฝกอบรมเสริม
ทักษะและสมรร นะเชิง
ดิจทิ ลั

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

8

9

0

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
ครงการฝกอบรมหลักสูตร
Network Administrator and เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
Monitoring Tools
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
ครงการฝกอบรมหลักสูตร
เวลาดาเนิ นการ
แบบมาตรา านความ
งบประมาณ (ลานบาท)
ปลอดภัยบน ISO/IEC
วัตถุประสงค์
7000
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมหลักสูตร
IT Risk Management

แผนฝกอบรมประจาปี 2561 นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
และประจาปี 2562

งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

รฟม. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
2562 และ 2564
9.9
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน IT ทัง้ ระดับบริหารและระดับ
ป บิ ตั กิ าร
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด รฟม.
- ฝกอบรมในหลายหลักสูตร ด้แก่ การบริหาร ครงการ อซีที (ICT
Project Management) การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (Software and
Application Development) การพัฒนาเสริมความรูแ้ ละทักษะด้าน
นวัตกรรม ICT ยุคดิจทิ ลั ฯลฯ
รฟฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
560
N/A
N/A
บุคลากรระดับผูจ้ ดั การแผนก (ผจผ.)
- ฝกอบรมด้านการจัดการความเสีย่ งในงานระบบสารสนเทศ
รฟฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
560
N/A
N/A
บุคลากรระดับเจ้าหน้าที่ (จนท.)
- ฝกอบรมด้านการบริหารจัดการระบบ Network
รฟฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
560
N/A
N/A
บุคลากรระดับผูจ้ ดั การส่วนงาน (ผจส.)
- ฝกอบรมด้านการบริหารจัดการมาตรา านความปลอดภัยบน
ISO/IEC 7000
ทอท.
2561-2562
3.629
N/A
บุคลากรของ ทอท.
- จัดฝกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กบั บุคลากรของ ทอท.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4-48

ลาดับ*

โครงการ

ครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเรื่องน ยบาย
ความมันคงปลอดภั
่
ยข้อมูล

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการอบรมพัฒนาความรู้ นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
และทักษะด้านการบริหาร
งบประมาณ (ลานบาท)
ครงการเทค น ลยี
วัตถุประสงค์
สารสนเทศ

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รฟท. (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล)
56 - 56
0.9
- เพื่อสนับสนุน “ประกาศการร ฟแห่งประเทศ ทย เรื่อง น ยบาย
และแนวป บิ ตั ใิ นการรักษาความมันคงปลอดภั
่
ยด้านสารสนเทศ”
- เพื่อเผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจที่ ูกต้อง แนะนาแนวป บิ ตั ทิ ่ี
เหมาะสม ให้พนักงานการร ฟแห่งประเทศ ทย และบุคคลที่
เกีย่ วข้อง สามาร ป บิ ตั ติ าม ด้
- เพื่อจัดทาแผนและหลักสูตรการสร้างความตระหนักเรื่องความ
มันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ(information security awareness
training) ทีเ่ หมาะสม สามาร ใช้งาน ด้ครอบคลุมและรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินความเสีย่ งด้านสารสนเทศในปี ต่อๆ ป ด้
N/A
- วางแผนการดาเนินงาน
- จัดทาเนื้อหาทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับแนวป บิ ตั ใิ นการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ และเหมาะสมต่อการเผยแพร่ และ
สะดวกต่อการวัดผล
- ดาเนินการเผยแพร่เนื้อหา วัดผล และรายงานผล ดยควรจัดการ
เผยแพร่เนื้อหาเป็ นประจาสม่าเสมอ จนกว่าจะครอบคลุมจานวน
ผูเ้ กีย่ วข้อง ด้ตามตัวชีว้ ดั ทีต่ อ้ งการ
รฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
56 - 56
0.7
- เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ดยผ่านการอบรม
สัมมนา เผยแพร่ความรู้ และฝกฝนเพิม่ ทักษะ ในด้านการบริหาร
ครงการเทค น ลยีสารสนเทศ (IT Project Management)
- เพื่อให้สามาร ชีน้ า และกากับดูแล ครงการเทค น ลยีสารสนเทศ
ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ รฟท.
- จัดส่งบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ปเข้ารับการอบรม ดย
พิจารณาจาก ครงสร้างองค์กรใหม่และภาระหน้าที่
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะทาการเผยแพร่ความรูบ้ างส่วนให้กบั บุคลากรที่
เหลือในฝ่ ายสารสนเทศ
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะนาความรูท้ ่ี ด้มาประยุกต์ใช้บริหารจัดการ
ครงการด้านเทค น ลยีสารสนเทศในการร ฟแห่งประเทศ ทย
ให้ดาเนิน ปอย่างเหมาะสม บรรลุเป้ าหมายของ ครงการทัง้ ในด้าน
ขอบเขตของงาน คุณภาพของงาน งบประมาณ และระยะเวลาของ
ครงการ
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะนาความรูท้ ่ี ด้มาประยุกต์ใช้เพื่อชีแ้ นะแนวทาง
ในการพิจารณา ครงการด้านเทค น ลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับแนวทางการบริหาร ครงการเทค น ลยีสารสนเทศที่
ด้รบั การยอมรับในระดับสากล
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โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ครงการอบรมพัฒนาความรู้ นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
และทักษะด้านการบริหาร
งบประมาณ (ลานบาท)
ส าปั ตยกรรมองค์กร
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

5

ครงการอบรมความรูด้ า้ น
การบริหารจัดการการ
ให้บริการเทค น ลยี
สารสนเทศตามแนวทาง
COBIT5

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

6

งานการจัดการความรู้

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

รฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
56 - 56
0.7
- เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ดยผ่านการอบรม
สัมมนา เผยแพร่ความรู้ และฝกฝนเพิม่ ทักษะ ในด้านการจัดทา
และบริหารส าปั ตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
เพื่อให้สามาร ชีน้ า และกากับดูแล ครงการเทค น ลยีสารสนเทศ
ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ รฟท.
- จัดส่งบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ปเข้ารับการอบรม ดย
พิจารณาจาก ครงสร้างองค์กรใหม่และภาระหน้าที่
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะทาการเผยแพร่ความรูบ้ างส่วนให้กบั บุคลากรที่
เหลือในฝ่ ายสารสนเทศ
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะนาความรูท้ ่ี ด้มาประยุกต์ใช้เพื่อจัดทาและ
ปรับปรุงส าปั ตยกรรมองค์กรของการร ฟให้ ูกต้องทันสมัย
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะนาความรูท้ ่ี ด้มาประยุกต์ใช้เพื่อชีแ้ นะแนวทาง
ในการพิจารณา ครงการด้านเทค น ลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้
สอดคล้องกับส าปั ตยกรรมองค์กรที่ ด้จดั วาง ว้
รฟท. (ฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ)
2561 และ 2563
0.5
- เพื่อพัฒนาบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ในระดับผูบ้ ริหาร
กองขน้ ป ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการการ
ให้บริการเทค น ลยีสารสนเทศในองค์กร (IT Management) ดย
ใช้แนวทางการจัดการแบบ COBIT5 (Control Objectives for
Information and Related Technology) ซง่ เป็ นกรอบการทางาน
ในการจัดการที่ ด้รบั ความนิยมจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับสากล
บุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ รฟท.
- จัดส่งบุคลากรฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ ในระดับผูบ้ ริหารกองขน้
ป เข้ารับการอบรม COBIT5
- ผูผ้ า่ นการอบรมจะความรูจ้ ากการอบรม มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
สภาพภายในการร ฟ ดย
- วางแผนออกแบบแนวป บิ ตั สิ าหรับฝ่ ายเทค น ลยีสารสนเทศ
ต่อ ป
บวท.
560- 56
N/A
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้สามาร บริหารและใช้งาน
เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
N/A
N/A

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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7

โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง
System/Network
Infrastructure (5 หลักสูตร)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

8

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง ICT
Security (4 หลักสูตร)

9

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง IT
Management (9 หลักสูตร)

0

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง Data
Management (6 หลักสูตร)

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิ ด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง Software
Engineering (4 หลักสูตร)

ครงการฝกอบรมด้าน
วิศวกรรม เรื่อง Web
Design & Development
(4 หลักสูตร)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง System/Network
Infrastructure
บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง ICT Security
บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง IT Management
บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง Data Management
บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง Software Engineering
บวท.
56 - 56
N/A
N/A
วิศวกรเทค น ลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าทีเ่ ทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดฝกอบรมหลักสูตรด้านวิศวกรรม เรื่อง Web Design &
Development
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โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ครงการฝกอบรมการใช้งาน นวยงานรับผิด อบ
และบริหารจัดการเทค น ลยี เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
สารสนเทศ (12 หลักสูตร)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ และความตระหนัก
ด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่
บุคลากรทัว่ ป

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

5

ครงการพัฒนาความรู้
ทักษะ และความตระหนัก
ด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้แก่
บุคลากรด้านดิจทิ ลั

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ขสมก. (สานักเทค น ลยีสารสนเทศ)
560- 56
5.07
- เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศให้กบั บุคลากรของ
องค์การ ให้สามาร ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ป บิ ตั งิ าน ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับผูบ้ ริหารของ ขสมก. ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจด้านการ
บริหารจัดการเทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีเ่ หมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ และสอดคล้องกับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา
- เพื่อพัฒนาขีดความสามาร ด้านดูแลและบริหารจัดการเทค น ลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสานักเทค น ลยีสารสนเทศใน
การให้บริการทีส่ นองต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบอย่างทัว่ ง
- บุคลากรผูบ้ ริหารสานักเทค น ลยีสารสนเทศ และสานักอื่นๆ
- ผูใ้ ช้งานระบบ
- บุคลากรป บิ ตั งิ านด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
- จัดทาแผนการฝกอบรม ซง่ ประกอบ ปด้วย กิจกรรม ระยะเวลา
การฝกอบรม ผลลัพธ์การฝกอบรม วิธกี ารประเมินผลการฝกอบรม
- กาหนดรายชื่อหลักสูตรทีจ่ ะมีการฝกอบรม พร้อมบุคลากรทีต่ อ้ ง
เข้าฝกอบรม
- ดาเนินการฝกอบรม
- ติดตามและประเมินผลการฝกอบรม
กทพ. (ฝบท.)
560- 56
N/A
- เพื่อให้มบี ุคลากรของ กทพ. ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและผูป้ บิ ตั กิ ารให้
มีความรู้ ความสามาร ตลอดจนมีทกั ษะในการใช้ดา้ นเทค น ลยี
ดิจทิ ลั เพิม่ มากยิง่ ขน้
บุคลากรทัว่ ปของ กทพ.
- ฝกอบรมการใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้พนักงานทัว่ ป เช่น ฝกอบรม
การใช้ระบบงานต่างๆ และระบบสารสนเทศที่ กทพ. มีอยู่เพื่อให้ม ี
ความรูเ้ พียงพอต่อการนา ปใช้ป บิ ตั งิ าน
- จัดสัมมนา/บรรยาย/ดูงานด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กทพ. (ฝบท.)
560- 56
N/A
- เพื่อให้บคุ ลากรด้านดิจทิ ลั ของ กทพ. ด้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมเพื่อให้
สามาร ป บิ ตั งิ าน ด้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขน้
บุคลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทพ.
- ฝกอบรมเกีย่ วกับด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ให้กบั พนักงานในส่วนงาน
ด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั
- ศกษา/ดูงาน/ฟั งบรรยาย/สัมมนา เกีย่ วกับเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ที่
เกีย่ วข้อง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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6

โครงการ

ครงการพัฒนาความรูด้ า้ น
ความมันคงปลอดภั
่
ย
สารสนเทศให้แก่บุคลากร
ด้านดิจทิ ลั

สรุปรายละเอียดโครงการ

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

7

8

9

ครงการฝกอบรมและพัฒนา นวยงานรับผิด อบ
สือ่ ประชาสัมพันธ์ดา้ นความ เวลาดาเนิ นการ
มันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศ งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
ให้แก่บุคลากรทัว่ ป
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
ครงการเพิม่ ทักษะด้าน ICT นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
แก่บุคลากรทุกระดับ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

ครงการพัฒนาความรูท้ าง
Online กับบุคลากรด้าน อที

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

- ฝกอบรมตามหลักสูตรในการจัดหา (ซือ้ /จ้าง) ระบบเทค น ลยี
ดิจทิ ลั
- ส่งพนักงานในส่วนงานด้านเทค น ลยีดจิ ทิ ลั เข้าร่วม ครงการสอบ
มาตร านวิชาชีพ อที (Information Technology Professionals
Examination: ITPE)
กทพ. (ฝบท.)
560- 56
N/A
- เพื่อให้บคุ ลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กทพ. เกิดความเข้าใจและสามาร นาเอาองค์ความรู้ ปใช้ในการ
พัฒนาด้านมันคงปลอดภั
่
ยเทค น ลยีสารสนเทศของ กทพ. ให้ม ี
ความมันคงปลอดภั
่
ยในระดับมาตร านสากล
บุคลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กทพ.
- ศกษา ครงสร้างด้านเทค น ลยีสารสนเทศของ กทพ.
- ศกษาและออกแบบแผนการฝกอบรมด้านความมันคงปลอดภั
่
ย
สารสนเทศ
- ดาเนินการฝกอบรมในหัวข้อต่างๆ อาทิ ความรูด้ า้ นความมันคง
่
ปลอดภัยสารสนเทศ
กทพ. (ฝบท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A
กทท.
560- 56
.0
- เพื่อสร้างความเข้าใจความสาคั ในการนาเทค น ลยีสารสนเทศ
เข้ามาบริหารจัดการในหน่วยงาน
- เพื่อให้มคี วามรูใ้ นการนาเทค น ลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
วิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงาน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูเ้ ท่าทันในการใช้ ICT ทีท่ นั สมัยเพื่อ
ประ ยชน์ในการป บิ ตั งิ านการบริการและงานภายในหน่วยงาน
บุคลากรผูใ้ ช้งานระบบเทค น ลยีสารสนเทศ
- อบรม/สัมมนาเพื่อเพิม่ ทักษะ ด้าน ICT แก่บคุ ลากรทุกระดับ
สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A
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0

โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

นวยงานรับผิด อบ
ครงการพัฒนาและส่งเสริม
เวลาดาเนิ นการ
ความรูด้ า้ นเทค น ลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กับบุคลากรทัว่ ป

สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
กลยุทธ์ 1.3.2 การสรางแรงจูง จ บุคลากร มันพั
่ ฒนาและเรียนรูสิ่ ง มที่ จะเป็ นประโย น์ ตอการปฏิ บตั ิ งาน ผานการกา นด น
ตัว ี้วดั (KPIs) ผูกกับการประเมิ นผลของการดาเนิ นงานของบุคลากร
จท. (กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)
9
นวยงานรับผิด อบ
ครงการเสริมสร้างความรู้
560
เวลาดาเนิ นการ
ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
งบประมาณ (ลานบาท) 0. 075
พัฒนาสมรร นะบุคลากร
- เพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล กฎระเบียบ
วัตถุประสงค์
กรมเจ้าท่า เพื่อ

ความก้าวหน้าและการสืบ
ทอดตาแหน่ง (สลก.สั จร)
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและรับฟั ง แลกเปลีย่ นความคิด ปั หาอุปสรรค
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณภาพชีวติ ในการทางาน
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละบุคลากรในพืน้ ที่
ข้าราชการ เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด จภ.4 และ จภ.7 จานวน 40 คน/รุน่
- เรียนรูเ้ กีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎระเบียบต่างๆ
- แลกเปลีย่ นความคิด ปั หาอุปสรรคด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล

กลยุทธ์ 1.3.3 การบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรูดานดิ จิทลั ระ วาง นวยงาน เพ่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
55
นวยงานรับผิด อบ
ศูนย์กลางการเรียนรู้
56 - 56
เวลาดาเนิ นการ
เทค น ลยีการคมนาคม
งบประมาณ (ลานบาท) N/A
ขนส่งของประเทศ
N/A
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
N/A
รายละเอียด
กลยุทธ์ 2.1.3 การสรางนวัตกรรม และปรับปรุงการดาเนิ นงานของกระทรวง โดยนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิ จิทลั มาสนับสนุน
เพ่อทดแทนและแกปัญ าความไมเพียงพอ นอัตรากาลังพลดานดิ จิทลั
สปค. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
59
นวยงานรับผิด อบ
ครงการเสริมสร้างการ
560- 56
เวลาดาเนิ นการ
เรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรม
.05 ( .0 ล้านบาท สาหรับ ครงการสร้างความคิดสร้างสรรค์ฯ)
งบประมาณ (ลานบาท)
(2560) และ ครงการสร้าง
- เพื่อเสริมสร้างให้บคุ ลากร สปค. เรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรม
วัตถุประสงค์
ความคิดสร้างสรรค์และ

นวัตกรรมเพื่อปรับปรุง
กระบวนงานของหน่วยงาน
( 56 - 56 )

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

- เพื่อให้บคุ ลากร สปค. สร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สาหรับปรับปรุงการทางานของหน่วยงาน
- เพื่อพัฒนาการจัดการความรูใ้ ห้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สปค.
- เรียนรูเ้ กีย่ วกับนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานของหน่วยงาน
- พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสาหรับปรับปรุงการทางาน
ของหน่วยงานให้ดยี งิ่ ขน้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ลาดับ*
โครงการ
สรุปรายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ 2.2.1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่อสนับสนุนการยกระดับศักยภาพบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
ขบ. (กองการเจ้าหน้าที)่
6
นวยงานรับผิด อบ
ครงการการเรียนรูผ้ ่าน
560- 56
เวลาดาเนิ นการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
งบประมาณ (ลานบาท) N/A
- เพื่อส่งเสริมการเรียนรูใ้ นองค์กร ดยใช้การฝกอบรมทาง กลผ่านสื่อ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
6

6

6

นวยงานรับผิด อบ
ครงการพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์และระบบการ เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
เรียนรูด้ า้ นการขนส่งและ
วัตถุประสงค์
จราจร (e-Learning)

ครงการการพัฒนาระบบ
KM web

ครงการระบบ E-Learning

65

ครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ KM

66

ครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบ e-Learning

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด ขบ. จานวน 2,000 คน
- เรียนรูแ้ ละฝกอบรมทาง กลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในหลักสูตรและ
กิจกรรมต่างๆ
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56
N/A
N/A
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด สนข.
N/A
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56
N/A
N/A
N/A
รฟม. (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล)
56
.0
- เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร รวม งผูม้ ี
ส่วน ด้สว่ นเสียของ รฟม.
บุคลากรในหน่วยงานสังกัด รฟม.
- พัฒนาระบบ E-Learning ขององค์กร
ทอท.
560- 56
N/A
N/A
- ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษาระบบ KM ขององค์กร
ทอท.
560- 56
N/A
N/A
- ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษาระบบ e-Learning ขององค์กร
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โครงการ

ครงการจัดทา Digital
Content (E-learning) ลงใน
ระบบเรียนรูอ้ เิ ล็กทรอนิกส์

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

68

ครงการพัฒนาระบบองค์
ความรูข้ อง องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

รฟท.
560- 56
6. 5
- เพื่อปรับปรุงระบบการเรียนรูด้ ว้ ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษ กิจและสังคม
- ส่งเสริมและกระตุน้ “การศกษาและเรียนรูต้ ลอดชีวติ ” เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานการร ฟแห่งประเทศ ทย พัฒนาความรูค้ วามสามาร
และศักยภาพ ด้เต็มที่
- เพื่อใช้ระบบการเรียนรูด้ ว้ ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ น านข้อมูลด้าน
การฝกอบรมบุคลากรภายในการร ฟแห่งประเทศ ทย
- ศกษาผลสาเร็จ และบทเรียนทีผ่ า่ นมาของการนาระบบ E-Learning
มาใช้ในการร ฟแห่งประเทศ ทย ทัง้ ทางด้านเทค น ลยีของ
ระบบ และปั หาอุปสรรคในการใช้งาน
- ทาการออกแบบปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในปั จจุบนั
- ทาการพัฒนาและจัดทาระบบสร้างรางวัลและแรงจูงใจ เพื่อให้
พนักงานสนใจทีจ่ ะเรียนรูเ้ พิม่ ศักยภาพตัวเอง
- ประกาศใช้งานระบบใหม่ พร้อมจัดทากิจกรรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใช้ระบบ ELearning อย่างแพร่หลาย
- บารุงรักษา และจัดทา Digital Content
ขสมก.
56
.
- เพื่อจัดทามาตร านการจัดเก็บ/จัดหมวดหมูอ่ งค์ความรูต้ า่ ง ๆ
ภายในองค์การ
- เพื่อรวบรวมและจัดเก็บความรูจ้ ากการดาเนินงานต่าง ๆ ภายใน
องค์การ เพื่อให้บุคลากรสามาร เข้า งความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็ นผูร้ ู้ ด้
- ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ การแบ่งปั นและการเรียนรูร้ ว่ มกัน
ของบุคลากรและช่วยให้มกี ารพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- เพื่อให้การจัดการองค์ความรูภ้ ายในองค์การเป็ น ปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้
(Knowledge Management: KM)
- เพื่อออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) ให้เป็ น ปตามมาตร านการจัดเก็บองค์ความรูแ้ ละ
แนวทางการพัฒนาระบบทีก่ าหนด ดยสามาร นา ปพัฒนา ด้ทนั ที
- ออกแบบระบบเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ (Knowledge
Management: KM) สาหรับสนับสนุนการป บิ ตั งิ านและตอบสนอง
ต่อความต้องการของบุคลากร ขสมก.
- นาเข้าและติดตัง้ ระบบองค์ความรูข้ อง องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พร้อมทดสอบ
- จัดการฝกอบรมการใช้งานระบบ เพื่อนาองค์ความรูต้ ่าง ๆ ปใช้
งาน รวม งการนาองค์ความรูเ้ ข้าสู่ระบบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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69

โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ครงการพัฒนาระบบบริหาร นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
จัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management) งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

70

7

ครงการปรับปรุงสารสนเทศ นวยงานรับผิด อบ
สนับสนุนการสือ่ สาร/เรียนรู้ เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
ภายในองค์กร (Intranet)

ครงการ Corporate eLearning

วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

กทพ. (ฝบท.)
560- 56
N/A
- เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ ระบบ
สารสนเทศและกระบวนการทางานให้มคี วามเหมาะสมและ
สนับสนุนเพื่อการป บิ ตั งิ านของผูป้ บิ ตั งิ านเป็ น ปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นระบบสารสนเทศทีร่ วบรวมองค์ความรูท้ งั ้
ภายในภายนอกองค์กรทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของ กทพ.
ดยเฉพาะงานวิจยั และนวัตกรรม
- นาเนื้อหาของความรูเ้ กีย่ วกับประสบการณ์ทางาน/ความรูต้ ่างๆ ที่
สามาร มาใช้ในการป บิ ตั งิ าน ด้มาเก็บรวบรวม ว้ใน านข้อมูล
ความรูใ้ นระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ ในรูปแบบเอกสารดิจทิ ลั และสื่อ
ประสม
สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A
บกท.
560
.
N/A
- จัดหาระบบ Learning Management System (LMS) และพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนแผนการหาราย ด้ของ
ฝ่ ายฝกอบรมนักบินจากการจัดการเรียนการสอนให้กบั นักบินสาย
บินอื่น

กลยุทธ์ . . การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่อสนับสนุนการบริ ารจัดการบุคคลของกระทรวง รวมถึงสนับสนุนการ
วางแผน รอนโยบายของผูบริ ารกระทรวงคมนาคม โดยระบบสารสนเทศดังกลาวตองมีความถูกตอง ครบถวน เป็ นปัจจุบนั และ
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามระบบสารสนเทศทรัพยากรระดับกรม (DPIS) ของสานักงาน ก.พ. ได
ทช. (สบก./ศทศ.)
7
นวยงานรับผิด อบ
ครงการปรับปรุงระบบ
2560-2563
เวลาดาเนิ นการ
านข้อมูลบุคคลในระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล งบประมาณ (ลานบาท) N/A
N/A
ที่ ูกต้องครบ ว้ นและเป็ น วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
ปั จจุบนั
- นาข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
- ตรวจสอบความ กู ต้องของข้อมูล
- บารุงรักษาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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75

โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

ครงการนาระบบ ปรแกรม
บริหารจัดการสมรร นะ
ระบบใหม่มาใช้เพื่อ
ประ ยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ครงการระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
76

นวยงานรับผิด อบ
ครงการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
บริหาร ทอท. (Executive
วัตถุประสงค์
Support System: ESS)
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

77

ครงการจัดหาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนงาน
ทรัพยากรบุคคล

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

ทช. (สบก./ศทศ.)
2560
N/A
N/A
ข้าราชการและพนักงานราชการของ ทช.
- พัฒนาระบบ ปรแกรมการประเมินสมรร นะให้สอดคล้องกับการ
นา ปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล
- นาระบบฯ ใช้ในการประเมินผลป บิ ตั กิ ารข้าราชการและพนักงาน
ราชการ
- ควบคุมระบบและรายงานผลการประเมิน
- นาผลการประเมิน ปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนาข้าราชการและพนักงานราชการ
รฟม. (ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล)
2562 และ 2564
8.75
- เพื่อจัดหาและ/หรือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ของ รฟม.
เพื่อช่วยสนับสนุนการป บิ ตั งิ านด้านทรัพยากรองค์กร และงาน
ด้านอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ให้สามาร ป บิ ตั งิ าน ด้อย่างรวดเร็ว
ูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขน้
- จัดหาและ/หรือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ของ
รฟม.
ทอท.
560- 56
N/A
N/A
- ดาเนินการวิเคราะห์และจัดกลุ่มรายงานใหม่ หารายงานทีอ่ ยู่ใน
ระบบ ESS ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรายงานในระดับป บิ ตั ิ จัดรายงานให้
เป็ นกลุ่มรายงานระดับป บิ ตั ิ
- พิจารณาความซ้าซ้อนของรายงานในระบบ ESS และปรับปรุง
รายงานใหม่
- พัฒนารายงานเพิม่ เติมตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
บวท.
560
N/A
N/A
- จัดหาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานทรัพยากรบุคคล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ลาดับ*
โครงการ
สรุปรายละเอียดโครงการ
กลยุทธ์ 3.1.3 การสนับสนุนบุคลากรทุกระดับ งานดิ จิทลั นที่ ทางาน และ ประโย น์ จากดิ จิทลั
79
ครงการฝกอบรม อบรมเชิง นวยงานรับผิด อบ จท. (กลุ่มงานพัฒนาบุคคล)
560
เวลาดาเนิ นการ
ป บิ ตั กิ ารสาหรับผูใ้ ช้งาน
ระบบเทค น ลยีสารสนเทศ งบประมาณ (ลานบาท) 0.56
- เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและวิธกี ารใช้ระบบเทค น ลยีสารสนเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
80

8

แผนฝกอบรมให้กบั ผูใ้ ช้งาน
ระบบภายใน ทอท. และ
พนักงานสายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร
ประจาปี งบประมาณ 2561
และประจาปี งบประมาณ
56
งานส่งเสริมการใช้งาน
เทค น ลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความ
มันคงปลอดภั
่
ย

8

ครงการฝกอบรมหลักสูตร
การใช้ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ให้เกิด
ประ ยชน์สงู สุด

8

ครงการฝกอบรมกับ
บุคลากรด้าน อทีดา้ นการใช้
ระบบสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า และมีความ
เข้าใจในการสร้างบทเรียนเพื่อลงระบบ E-learning ของกรมเจ้าท่า
ข้าราชการ/ผูเ้ ชีย่ วชา และคณะทางาน KM ทุกสานัก
- สร้างบทเรียนองค์ความรูเ้ พื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยการขนส่ง
ทางน้ า และองค์ความรูส้ นับสนุนภารกิจกรมเจ้าท่า (จานวน 10
บทเรียน)
ทอท.
56 - 56
3.629
N/A
ผูใ้ ช้งานระบบภายใน ทอท. รวม งให้กบั พนง.สทกส.
- จัดฝกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบภายใน ทอท.
รวม งให้กบั พนง.สทกส.
บวท.
560- 56
N/A
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้สามาร บริหารและใช้งาน
เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
N/A
N/A
สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A
สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A
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โครงการ

สรุปรายละเอียดโครงการ

นวยงานรับผิด อบ
ครงการฝกอบรม/พัฒนา
ความรูท้ กั ษะบุคลากรภายใน เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
ทัว่ ปด้านการใช้ระบบ
วัตถุประสงค์
สารสนเทศของหน่วยงาน

สบพ. (สนท.)
560- 56
N/A
N/A
N/A
N/A

กลุมเปา มาย
รายละเอียด
กลยุทธ์ 3.2.1 การปลูก ัง ลักธรรมาภิ บาล ตลอดจนคุณธรรม และจริ ยธรรมดิ จิทลั นองค์กร
กทท.
86
นวยงานรับผิด อบ
ครงการเสริมสร้างทัศนคติ
2560-2562
จริยธรรม และวิจารณ าณ เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท) 0.75
ในการใช้ ICT
- เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ จริยธรรม และวิจารณ าณในการใช้ ICT
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด

- เพื่อสร้างความตระหนักด้านความมันคงปลอดภั
่
ยให้กบั
ผูป้ บิ ตั งิ านใน กทท.
- บุคลากรมีทศั นคติ จริยธรรม และวิจารณ าณในการใช้ ICT ด้วย
ความเข้าใจและมีความตระหนัก งผลลัพธ์ในการใช้งาน
- บุคลากรมีความตระหนักด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในการใช้ ICT
- อบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างทัศนคติ จริยธรรม และวิจารณ าณใน
การใช้ ICT
- จัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักด้านความมันคงปลอดภั
่
ยให้กบั
ผูป้ บิ ตั งิ านใน กทท.
- ทาการทดสอบประเมินความรูค้ วามเข้าใจของคนทีผ่ า่ นการอบรม

กลยุทธ์ 3.4.1 การปลูก ังแนวคิ ดการเป็ นองค์กรเปิ ดตามแนวทางรัฐเปิ ด (Open Government) แกบุคลากรกระทรวงคมนาคม
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
88
นวยงานรับผิด อบ
ครงการการเปิ ดเผยข้อมูล
560- 56
เวลาดาเนิ นการ
ภาครั (Open Data)
งบประมาณ (ลานบาท) N/A
N/A
วัตถุประสงค์
N/A
กลุมเปา มาย
N/A
รายละเอียด
กลยุทธ์ 4.1.1 การประเมิ นวัดระดับศักยภาพดานดิ จิทลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม เพ่อเตรียมความพรอมและวางแผนพัฒนา
บุคลากรอยางเป็ นระบบ
สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
90
นวยงานรับผิด อบ
ครงการอบรมมาตร าน
56 - 56
เวลาดาเนิ นการ
วิชาชีพ ITPE
งบประมาณ (ลานบาท) N/A (เป็ นการอบรมภายใน)
N/A
วัตถุประสงค์
บุคลากรในศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข.
กลุมเปา มาย
N/A
รายละเอียด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ

ครงการสอบมาตร าน
วิชาชีพ ITPE

ครงการสอบมาตร าน
วิชาชีพ อที (Information
Technology Professional
Examination: ITPE)

สรุปรายละเอียดโครงการ
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
นวยงานรับผิด อบ
เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
รายละเอียด

9

นวยงานรับผิด อบ
ครงการการสอบมาตร าน
วิชาชีพ อที (ITPE) ประจาปี เวลาดาเนิ นการ
งบประมาณ (ลานบาท)
2561 และประจาปี 2562

สนข. (ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร)
56 - 56
0.0
N/A
บุคลากรในศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข.
N/A
บขส. (กองเทค น ลยีสารสนเทศ)
56 - 56
0.05
- เพื่อสร้างความตระหนักรูแ้ ละกระตุน้ ให้กองเทค น ลยีสารสนเทศ
ให้ความสาคั ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสาย อที
- ส่งเสริมและผลักดันให้บคุ ลากรสาย อที ด้ใฝ่ หาความรูแ้ ละ
ยกระดับทักษะของตนเองให้ ด้มาตร านและพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง
- เพื่อสามาร ใช้เป็ นเกณฑ์มาตร านในการพิจารณา สรรหา
คัดเลือก ปรับ/เลื่อนตาแหน่งบุคลากรสาย อที ให้เหมาะสมกับ
ระดับความสามาร ของแต่ละบุคคล
บุคลากรกองเทค น ลยีสารสนเทศ (จานวน 2 คนต่อปี )
- หลักการและความรูท้ วั ่ ปเกีย่ วกับเทค น ลยี และแนว น้มของ
เทค น ลยีอนาคต
- หลักการบริหารจัดการการบริหารงานในรูปแบบต่างๆ
- เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ITPE
ทอท.
56 - 56
0.655
N/A
N/A
- จัดสอบมาตร านวิชาชีพ อที (ITPE)

วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
รายละเอียด
หมายเหตุ: * ลาดับดังกล่าวเป็ นลาดับของ ครงการตามการนาเสนอในหัวข้อ 2.6.2
ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด รวบรวมข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

รายละเอียดโครงการ นกลุมโครงการขอเสนอแนะโดยคณะผูวิ จยั
เพื่อเป็ นประ ยชน์ สาหรับกระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานในสังกัดกระทรวง ในการนา
ครงการทีค่ ณะผูว้ จิ ยั จัดทาขน้ ปใช้เป็ น ครงการสาหรับพัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และ
สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวง ตลอดจนพัฒนาบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคลากร
ของกระทรวง/หน่ วยงานให้มปี ระสิทธิภาพ หรือนา ปเป็ นตัวอย่าง ครงการที่จะสามาร ปรับปรุง
และต่อยอดเพื่อดาเนินการต่อ ป คณะผูว้ จิ ยั ด้นาเสนอ ครงการดังกล่าวจานวน 24 ครงการ ดย
มีรายละเอียดดังต่อ ปนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการภาย ตยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ

ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากรเขา มของกระทรวง เพอ่ พรอมตอการทางานและมี
ศักยภาพที่ ลาก ลาย (MOT New Blood)
o กลยุทธ์ท่ี 1.1.2
o ร้อยละของบุคลากรบรรจุเข้าใหม่ท่ี ด้รบั การฝกอบรมด้านดิจทิ ลั
o สูง
o
o
o
o

เพือ่ ให้บุคลากรเข้าใหม่มคี วามพร้อมต่อการทางาน และมีศกั ยภาพทีห่ ลากหลาย
เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในภาพรวมการทางานในระบบราชการ
เพือ่ ให้บุคลากรเข้าใหม่ ด้เรียนรูก้ ารทางานจากการป บิ ตั จิ ริง (Learning by Doing)
บุคลากรเข้าใหม่ทุกคน

o ทาการคัดเลือกหลักสูตรฝกอบรมเชิงวิชาการและเชิงป บิ ตั ทิ จ่ี าเป็ นสาหรับการเตรียมความ
พร้อมให้กบั บุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวง อาทิ ความรูค้ วามเข้าใจในภาพรวมและการทางาน
ขององค์กรทีต่ นสังกัด, ความรูเ้ รือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ร่วมกับสานักงาน ก.พ.),
การพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการป บิ ตั งิ าน (ร่วมกับสานักงาน ก.พ.), การ
พัฒนาทักษะ Digital Literacy (ร่วมกับสานักงาน ก.พ. และ สคช.), การพัฒนาทักษะ Digital
Governance, Standard and Compliance (ร่วมกับสานักงาน ก.พ. และ สคช.), การพัฒนา
สมรร นะด้านดิจทิ ลั , ฯลฯ
o จัดฝกอบรมบุคลากรเข้าใหม่ในหลักสูตรต่างๆ ดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรเข้าใหม่
o ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของบุคลากรเข้าใหม่
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o สานักงาน ก.พ.
o ส าบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
o หน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรภาครั
o 3 เดือน
o

562, 2563 และ 2564

o 5,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ

ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาบุคลากรนารอง เพ่อเป็ นผูถายทอดองค์ความรูดานดิ จิทลั แก
บุคลากรภาย นของ นวยงานตอ (MOT Train the Trainer)
o กลยุทธ์ท่ี 1.1.3
o จานวนผูเ้ ข้าร่วม ครงการ ม่น้อยกว่าหน่วยงานละ 5 คน
o ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรนาร่องหรือบุคลากรทีส่ ามาร เป็ นแกนนาขององค์กร
สาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงานต่อ ป
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารผ่านสือ่ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์
o เพือ่ จัดระบบ านข้อมูลผูเ้ รียนสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ รียนเพือ่ พัฒนา
Academy ต่อ ป
o ส่งเสริมวิสยั ทัศน์ ทักษะด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของกระทรวงคมนาคม
o บุคลากรนาร่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามาร ในแต่ละด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับงานคมนาคม
o ส่งเจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริหารทีผ่ ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
พัฒนาทักษะด้านดิจทิ ลั สาหรับข้าราชการและบุคลากรรั ตามส าบันต่างๆ เช่น ส าบัน
พัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ภาครั (Thailand Digital Government Academy) เป็ นต้น เพือ่
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะทีเ่ ป็ นประ ยชน์ต่องานทีเ่ กีย่ วข้องกับกระทรวงคมนาคมต่อ ป
o จัดให้มสี อ่ื การสอนอิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี หมาะสมกับหลักสูตรหรือเนื้อหาความรูท้ จ่ี ะต้อง ่ายทอด
o จัดให้มกี าร ่ายทอดความรูภ้ ายหลังการฝกอบรมภายในสานักงาน หรือระหว่างสานักงานของ
ตน ดยผูท้ ่ี ด้รบั อกาสเข้าฝกอบรมจากภายนอกจะต้องมีส่วน ่ายทอดความรู้ (In-House
Training) ซง่ ต้องจัดให้มกี ารจัดอบรมเป็ นระยะ เพือ่ สร้างความยังยื
่ นของระบบการเรียนรูใ้ น
ระยะยาว
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o ส าบันต่างๆ ของรั เช่น NSTDA Academy และThailand Digital Government Academy
เป็ นต้น
o 6 เดือน
o

562

o

,000,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั

ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการพัฒนาผูเ ี่ยว าญคมนาคมดิจิทลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT
Specialist)
o กลยุทธ์ท่ี 1.1.3
o กลยุทธ์ท่ี 1.1.4
o จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector) (บก ราง น้า
และอากาศ)
o จานวนผูเ้ ชีย่ วชา ด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมในแต่ละด้าน (Topic/Issues)
o ความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากรนาร่องหรือบุคลากรทีส่ ามาร เป็ นแกนนาขององค์กร
สาหรับการ ่ายทอดความรูภ้ ายในหน่วยงานต่อ ป
o สูง
o เพือ่ สร้างบุคลากรทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชา ด้านคมนาคมดิจทิ ลั ทัง้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชา ประจาภาคส่วน
ของการขนส่ง (บก ราง น้า และอากาศ) และผูเ้ ชีย่ วชา ด้านสาขาต่างๆ (เช่น ITS, Big Data
เป็ นต้น)
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o จัดฝกอบรมบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามาร ความเชีย่ วชา และประสบการณ์ ในระดับสูง
เพือ่ ยกระดับให้บุคลากรเหล่านัน้ กลายเป็ นผูเ้ ชีย่ วชา ด้านคมนาคมดิจทิ ลั ดยจะต้อง
ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชา ในแต่ละภาคส่วน (Sector) ด้แก่ บก น้า ราง และอากาศ รวม ง
ผูเ้ ชีย่ วชา เฉพาะด้าน (Topic/Issue) ดยผูน้ าดิจทิ ลั เหล่านี้จะต้องมีความสามาร นาความรู้
ความสามาร หรือทักษะของตนมา ่ายทอดให้แก่บุคลากรภายในองค์กรต่อ ป ด้
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o 6 เดือน
o 256 - 56
o

,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการจัดตัง้ กลุมบุคลากรดีเดนของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent Group)
o กลยุทธ์ท่ี 1.2.1
o ระดับความสาเร็จของการจัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) ดยประกอบด้วยบุคลากร
ดีเด่นจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o สูง
o เพือ่ จัดตัง้ กลุ่มคนทีจ่ ะเข้ามาดาเนินการสร้างนวัตกรรม แก้ ขปั หา และบูรณาการการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o เพือ่ กาหนดและสร้างบทบาทของกลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม
ให้เป็ นแกนนาหรือกลุ่มผูข้ บั เคลือ่ นกระทรวงสู่การเป็ นคมนาคมดิจทิ ลั
o บุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งจากแต่ละหน่วยงาน
o จัดตัง้ กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม ดยการรวบรวมบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้ วามสามาร ทักษะ ประสบการณ์ และวิสยั ทัศน์ดา้ นเทค น ลยีสารสนเทศ ระดับ
ดีเด่นหรือมีผลสัมฤทธิสู์ ง (Talent) มาป บิ ตั งิ านร่วมกัน
o ให้กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) เป็ นแกนนาหรือมีสว่ นร่วมในการดาเนิน ครงการของ
กระทรวงคมนาคมทีม่ คี วามสาคั เร่งด่วน และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกว้างหรือ
ระดับประเทศ
o o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

56

o

00,000 บาท
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โครงการ
ปี
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โครงการพัฒนากลุมบุคลากรดีเดนสูการผูนาดิ จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
(MOT Talent Development)
o กลยุทธ์ท่ี 1.2.2
o ร้อยละของบุคลากรดีเด่น (Talent) ทีเ่ ข้ารับและผ่านการฝกอบรมด้านดิจทิ ลั เพือ่ การเป็ นผูน้ า
ดิจทิ ลั ของกระทรวง
o สูง
o เพือ่ พัฒนากลุ่มบุคลากรดีเด่นให้มคี วามสามาร ก้าวสู่การเป็ นผูน้ าดิจทิ ลั ของกระทรวง
คมนาคม
o บุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งจากแต่ละหน่วยงาน
o จัดฝกอบรมบุคลากรดีเด่น (Talent) ให้มคี วามรูค้ วามสามาร ความเชีย่ วชา และ
ประสบการณ์ ทีส่ งู ขน้ ดยเฉพาะอย่างยิง่ ศักยภาพด้านการเป็ นผูน้ า ศักยภาพด้านการบริหาร
องค์กร ศักยภาพในการเปลีย่ นแปลงและชีน้ าองค์กร ปสู่การเป็ นองค์กรดิจทิ ลั (Digital
Transformation) อันจะช่วยให้บุคลากรดีเด่น (Talent) เหล่านัน้ พร้อมเป็ นกลุ่มขับเคลือ่ น
กระทรวงคมนาคม
o วิสยั ทัศน์ดา้ นเทค น ลยีสารสนเทศ (IT Vision)
o การสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กร (Digital Culture Embracement Skill)
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ (New IT Technology and Innovation
Learning)
o การส่งเสริมการใช้เทค น ลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (IT Safety Promotion)
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ (IT Knowledge Accumulation)
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 6 เดือน
o 256
o

,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนาบุคลากรกลุมดีเดนรุน ม โดยมีกลุมบุคลากรดีเดนปัจจุบนั เป็ น
ผูแนะแนว (MOT Talent x Mentor)
o กลยุทธ์ท่ี 1.2.3
o จานวนบุคลากรทีม่ คี วามสามาร เป็ นกลุ่มบุคลากรดีเด่นรุ่นใหม่ ที่ ด้รบั การ
อบรมและแนะแนวจากกลุ่มบุคลากรดีเด่น 50 คน
o ปานกลาง
o เพื่อสร้างบุคลากรดีเด่น (Talent Group) รุ่นใหม่ ทีจ่ ะสืบทอดเจตนารมณ์ ความรู้
ความสามาร ทักษะ ความเชีย่ วชา ของกลุ่มบุคลากรดีเด่นปั จจุบนั และสร้าง
ความยังยื
่ นทางคมนาคมดิจทิ ลั ให้กบั กระทรวงคมนาคม
o บุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งจากแต่ละหน่วยงาน
o ประเมินและคัดเลือกบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ ง (Talent) ของหน่วยงานแต่ละแห่ง
เข้าร่วม ครงการ
o ให้กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) เป็ นผูแ้ นะแนว (Mentor) และอบรมใน
รูปแบบต่างๆ แก่บุคลากรที่ ด้รบั การคัดเลือก
o ดาเนินการประเมินและติดตามผลสัมฤทธิ ์ ดยกลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent
Group) ซง่ เป็ นผูแ้ นะแนว (Mentor)
o คัดเลือกบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งที่ ด้รบั การแนะแนวจาก Mentor มาเป็ นกลุ่ม
บุคลากรดีเด่น (Talent Group) รุ่นใหม่
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 6 เดือน
o 2564
o 500,000 บาท
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โครงการ
ปี
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โครงการจัดทาแผนเสนทางความกาว นา นสายอา ีพดิ จิทลั (MOT Digital
Career Planning)
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.1
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.2
o ร้อยละความสาเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงสายงานของกระทรวง รวม งการจัดทาเส้นทาง
สายอาชีพ (Career Path) ทีส่ นับสนุนความก้าวหน้าและการเติบ ตของบุคลากรสายงานดิจทิ ลั
o การปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั (KPIs) ด้านการพัฒนาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของบุคลากร
และผูกกับการประเมินผลของการดาเนินงานของบุคลากร
o สูง
o เพือ่ จัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพสารสนเทศและเทค น ลยี (IT Career
Planning) ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม
o เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Development
Plan) ให้กบั ผูป้ บิ ตั งิ านสายงานด้านสารสนเทศและเทค น ลยี
o เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการป บิ ตั งิ าน และกระตุน้ ให้บุคลากรกระทรวง หมันพั
่ ฒนาและเรียนรูส้ งิ่
ใหม่ ม่หยุดนิ่ง และกระตือรือร้นทีจ่ ะพัฒนาตนเองก้าวขน้ สู่การเป็ นบุคลากรดิจทิ ลั ในระดับที่
สูงขน้ จากเดิม
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o ศกษาทบวน ครงสร้างองค์กร/ตาแหน่งงานขององค์กรในกรทรวงคมนาคม เพือ่ วิเคราะห์งาน
และจัดกลุ่มงานให้เหมาะสมกับการดาเนินงานของสายงานและบริบท ลกในปั จจุบนั
o จัดทา Career Model เกณฑ์หรือมาตร านสาหรับแต่ละตาแหน่งงานตาม Model ทีก่ าหนดขน้
เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือ่ นระดับตาแหน่งงานและการ อนย้ายประเภทงาน ดย
อาจพิจารณาจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ อทีแบ่งออกเป็ น 3 รูปแบบ ด้แก่ (1)
Traditional Career Path ( ) Network Career Path และ (3) Dual Career Path
o จัดตัง้ คณะกรรมการ ครงการจัดทาแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Planning)
และแผนสืบทอดตาแหน่งผูบ้ ริหาร (Succession Plan)
o จัดเตรียม Training Roadmap สาหรับการพัฒนาประจาวิชาชีพในระยะยาว ดยให้
ความสาคั กับความรูพ้ น้ื านด้านเทค น ลยีสารสนเทศ และความรูเ้ ฉพาะทางทีจ่ าเป็ นต่อ
กระทรวงคมนาคม
o ศกษาทบทวน และจัดทาตัวชีว้ ดั (KPIs) ด้านการพัฒนาและเรียนรูด้ ว้ ยตนเองของบุคลากร
สายงานดิจทิ ลั และกาหนดให้ผกู กับผลของการดาเนินงานของบุคลากร
o o
o
o
o
o
o

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.
3 เดือน
561

o 2,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการคูมอกรอบความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จาเป็ นฉบับ ม
ของกระทรวงคมนาคม
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.2
o ร้อยละการรับรูเ้ กีย่ วกับกรอบความรูค้ วามสามาร ทักษะ สมรร นะทีจ่ าเป็ นฉบับใหม่ของ
กระทรวงคมนาคม
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างการรับรูข้ องบุคลากรของกระทรวงคมนาคม เกีย่ วกับกรอบความรูค้ วามสามาร
ทักษะ สมรร นะทีจ่ าเป็ น และผลประ ยชน์/ผลตอบแทนทีจ่ ะ ด้รบั เพิม่ เติมจากการหมันพั
่ ฒนา
ตนเอง เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะตรงตามหรือสูงกว่าระดับทีก่ รอบฯ
กาหนด ว้
o เพือ่ สร้างกาลังใจและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรของกระทรวง
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
o จัดทาคู่มอื กรอบความรูค้ วามสามาร ทักษะ สมรร นะทีจ่ าเป็ นฉบับใหม่ของกระทรวง
คมนาคม ดยบรรจุเอากรอบความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็ นด้าน
เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับบุคลากร IT ทักษะทีจ่ าเป็ นด้านเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับบุคลากร non-IT และทักษะด้านดิจทิ ลั ของสานักงาน ก.พ.
เข้า ว้ในคู่มอื ฉบับดังกล่าว
o เผยแพร่ค่มู อื กรอบความรูค้ วามสามาร ทักษะ สมรร นะทีจ่ าเป็ นฉบับใหม่ ปยังหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

561

o 500,000 บาท
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โครงการพัฒนาและจัดทาฐานขอมูลองค์ความรูดานคมนาคมดิ จิทลั เฉพาะดาน
ของกระทรวงคมนาคม (MOT Sectorial Integrated KM)
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.3
o ระดับความสาเร็จของการแบ่งปั นและบูรณาการทรัพยากรและองค์ความรูด้ า้ นดิจทิ ลั ระหว่าง
หน่วยงานของกระทรวง เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
o มีองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมดิจทิ ลั ทีเ่ ฉพาะด้าน แบ่งตามแต่ละภาคส่วน (Sector) ซง่ ด้แก่ บก
น้า ราง และอากาศ และในแต่ละด้าน (Topic/Issues)
o สูง
o เพือ่ รวบรวมองค์ความรูต้ ่างๆ ด้านคมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม ในแต่ละภาคส่วน
(บก/น้า/ราง/อากาศ) และในแต่ละด้าน (Topic/Issues) พร้อมทัง้ จัดทาเป็ น านข้อมูลเชิงบูรณา
การกลางของกระทรวงคมนาคม
o เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม และพัฒนาต่อ
ยอดเป็ นหลักสูตรด้านคมนาคมดิจทิ ลั เฉพาะด้าน
o เพือ่ พัฒนาให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะที่
ตรงตามแต่ละด้าน (บก/น้า/ราง/อากาศ)
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o จัดตัง้ คณะกรรมการ ซง่ ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชา เฉพาะด้านในแต่ละภาคส่วน (บก/น้า/ราง/
อากาศ) จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนอาจเรียนเชิ ผูเ้ ชีย่ วชา จาก
ภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย
o รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรูด้ า้ นคมนาคม ตลอดจนองค์รดู้ า้ นดิจทิ ลั ที่
เกีย่ วข้องกับการคมนาคมขนส่งในแต่ละภาคส่วน พร้อมจัดทา านข้อมูลเชิงบูรณาการกลาง
ของกระทรวง
o พัฒนาหลักสูตรอบรมสาหรับบุคลากรคมนาคม ทีม่ คี วามเฉพาะด้านสาหรับแต่ละภาคส่วน
(บก/น้า/ราง/อากาศ)
o จัดฝกอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ดยใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขน้ และมีผเู้ ชีย่ วชา
เฉพาะด้าน หรือผูเ้ ชีย่ วชา ภายนอกเป็ นผูด้ าเนินการอบรม ่ายทอดความรู้
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o
o
o
o
o

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
หน่วยงานภาคเอกชนพันธมิตร
6 เดือน
561

o 6,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการ MOT Training Academy
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.3
o จานวนผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ Academy จานวน 100 คน
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารผ่านสือ่ การสอน
อิเล็กทรอนิกส์
o เพือ่ จัดระบบ านข้อมูลผูเ้ รียนสือ่ การสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลผูเ้ รียนเพือ่ พัฒนา
Academy ต่อ ป
o ส่งเสริมวิสยั ทัศน์ ทักษะด้านต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของกระทรวงคมนาคม
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o ทบทวนหลักสูตรทีใ่ ช้อบรมบุคลากรในกระทรวงคมนาคมในปั จจุบนั ดยเฉพาะหลักสูตรที่
เกีย่ วข้องกับเทค น ลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรการประยุกต์เทค น ลยีสารสนเทศกับงานใน
แต่ละส่วน ตลอดจนหลักสูตรเฉพาะด้านของกระทรวง
o จัดให้มกี ารฝกอบรมด้านหลักสูตรทัว่ ป เช่น หลักสูตรการใช้งาน านข้อมูลและระบบงาน
ต่างๆ ของกระทรวง เป็ นต้น และหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาด
ให ่สาหรับงานคมนาคมทางบก น้า ราง และอากาศ เป็ นต้น ดยจัดจ้างผูเ้ ชีย่ วชา จาก
ภายนอกและผูม้ ปี ระสบการณ์ทางานจริงจากแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ในแต่ละด้าน
เป็ นผูน้ าการอบรม
o ติดตามและประเมินผลการฝกอบรมของผูเ้ ข้าฝกอบรม
o จัดทาสือ่ เผยแพร่ความรูด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศทีส่ ามาร ใช้ประยุกต์กบั งานในแต่ละส่วน
ของสายงานในกระทรวงคมนาคม ด้
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o 6 เดือน
o

562-2563

o 6,000,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการประ มุ สัมมนาเ ิ งวิ าการประจาปี ของกระทรวงคมนาคม (MOT
Forum Week)
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.3
o จานวนผูเ้ ข้าร่วมงานประชุมสัมมนา จานวน 300 คน
o สูง
o เพื่อเป็ นเวทีในการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ ทักษะ และความเชีย่ วชา ระหว่าง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o เพื่อบูรณาการองค์ความรูจ้ ากแต่ละหน่วยงานในสังกัด อันจะนา ปสูก่ ารประยุกต์
และปรับใช้องค์ความรูท้ ส่ี งั เคราะห์ขน้ ในการป บิ ตั งิ าน หรือการดาเนินน ยบาย
และ ครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมต่อ ป
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o จัดประชุมสัมมนา (MOT Forum) ระยะเวลา 3-5 วัน ดย
 มีการกาหนด Theme ของงานประจาปี ดยให้สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมเป็ นเจ้าภาพในการจัดสรรหาทีจ่ ดั ประชุมสัมมนา
 ในการประชุมสัมมนา ให้มกี ารเปิ ดเวทีให้ทงั ้ ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูบ้ ริหาร และ
เจ้าหน้าทีร่ ะดับป บิ ตั งิ าน จากแต่ละสานัก/หน่วยงาน มานาเสนอและ
แบ่งปั นองค์ความรูเ้ กีย่ วกับด้านคมนาคมขนส่งในภาคส่วนของตน (บก /
น้า / ราง / อากาศ) รวม งเปิ ดให้เกิดการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ เพื่อนา ปสูข่ อ้ สรุปของการนาองค์ความรูเ้ ชิงบูรณาการมา
ปรับใช้ในการป บิ ตั งิ าน หรือการดาเนินน ยบายและ ครงการต่างๆ ใน
อนาคต
 ในการประชุมสัมมนา ให้มกี ารจัดบูธและจัดทา Workshop แก่บคุ ลากรของ
กระทรวงคมนาคมทีร่ ่วมงาน ดยแต่ละหน่วยงานจะต้องมีบธู และ
Workshop ของตนเอง เพื่อนาเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม ให้กบั บุคลากร
จากหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด ด้เข้าร่วม
o จัดทาสรุปผลการประชุมสัมมนา องค์ความรูท้ เ่ี ผยแพร่ในงาน และแจกจ่ายให้แก่
บุคลากรของกระทรวงทุกคน
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เจ้าภาพการจัดประชุมสัมมนา)
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o 562, 2563 และ 2564
o 10,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการเสวนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม และแอปพลิ เค นั (Coder
Conference)
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.3
o จานวนผูเ้ ข้าร่วมเสวนาทัง้ หมด (เอกชนและภาครั ) จานวน 60 คน
o ปานกลาง
o เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านซอฟต์แวร์ ปรแกรม
และแอปพลิเคชัน (Software and Application) ให้แก่บุคลากรในสายงานเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (บุคลากร IT) ของกระทรวงคมนาคม
o เพือ่ แบ่งปั นองค์ความรูร้ ะหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครั
o เพือ่ สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ป็ นพันธมิตรกับกระทรวงคมนาคม
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o จัดประชุมเสวนา (Conference) ระยะเวลา 1-2 วัน ดย
 เรียนเชิ หน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ ป็ นพันธมิตรกับกระทรวงคมนาคม อาทิ บริษทั อที
ซง่ เป็ นที่ Outsource ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง บริษทั
อทีชนั ้ นาของประเทศ ฯลฯ เข้าร่วมงาน
 เปิ ดเวทีเสวนา เพือ่ แบ่งปั นองค์ความรูด้ า้ นซอฟต์แวร์ ปรแกรม และ
แอปพลิเคชัน (Software and Application) ดยให้หน่วยงานภาคเอกชนมาแบ่งปั น
ประสบการณ์ เทคนิค หรือความรูแ้ ละทักษะต่างๆ แก่บุคลากรของกระทรวง
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เจ้าภาพการจัดประชุมสัมมนา)
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o หน่วยงานภาคเอกชนพันธมิตร
o 2 เดือน
o

562, 2563 และ 2564

o 1,000,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรผูมีผลสัมฤทธิ์ สูงภาย นกระทรวงคมนาคม (MOT
Entangled Talent)
o กลยุทธ์ท่ี 1.2.2
o กลยุทธ์ท่ี 1.3.3
o จานวนบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งทีม่ กี ารแลกเปลีย่ นระหว่างหน่ วยงานภายในกระทรวง
คมนาคม 50 คน
o ปานกลาง
o เพือ่ พัฒนาบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ ง (Talent) ให้มศี กั ยภาพทีห่ ลากหลาย และกลายเป็ นผูน้ า
ดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมต่อ ป
o เพือ่ แบ่งปั นทรัพยากรบุคคลทีม่ คี วามสามาร ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม
o บุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งจากแต่ละหน่วยงาน
o ประเมินและคัดเลือกบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ ง (Talent) ของหน่วยงานแต่ละแห่ง เข้าร่วม
ครงการ
o ดาเนินการประชุมหารือระหว่างผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงเพือ่ จับคู่ความต้องการระหว่าง
หน่วยงาน (Matching)
o ดาเนินการแลกเปลีย่ นบุคลากรผูม้ ผี ลสัมฤทธิสู์ งระหว่างหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เป็ นระยะเวลา 2 เดือน เพือ่ ปเรียนรูแ้ ละรับประสบการณ์จากหน่วยงานอืน่ นอกเหนือจากทีต่ น
ป บิ ตั งิ านอยู่ และมีเป้ าหมายเพือ่ พัฒนาบุคลากรเหล่านัน้ มีศกั ยภาพทีห่ ลากหลาย
o ภายหลังจากการดาเนินการแลกเปลีย่ นระหว่างหน่วยงาน ให้ดาเนินการจัดฝกอบรมภายใน
(In-House Training) ดยให้บุคลากรนาร่อง (Talent) เหล่านัน้ มาแบ่งปั นประสบการณ์ ความรู้
และทักษะที่ ด้รบั จากการเข้าร่วม ครงการ แก่บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงาน
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

562, 2563 และ 2564

o 200,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการภาย ตยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการปรับปรุงอัตรากาลังพล นสายงานดิ จิทลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT
Digital Workforce Management)
o กลยุทธ์ท่ี 2.1.1
o ร้อยละของการบรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการสายงานดิจทิ ลั ระดับต่างๆ เพือ่ รองรับงานด้านคมนาคม
ดิจทิ ลั ทีเ่ พิม่ ขน้
o ปานกลาง
o เพือ่ ทบทวนอัตรากาลังพล และจัดสรรอัตรากาลังพลในสายงานดิจทิ ลั ของกระทรวงใหม่ให้ม ี
ความเหมาะสม
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o ทบทวนอัตรากาลังพลในสายงานดิจทิ ลั ในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o ดาเนินการจัดทาแผนอัตรากาลังคนเฉพาะกิจ (Special Tasks) ซง่ ด้แก่
 ทบทวนการประเมินผลตอบแทนของบุคลากรในสายงานดิจทิ ลั ทีย่ งั ม่เหมาะสม เช่น
อัตราค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนจากความชานา การ (ใบประกาศนียบัตร และใบอนุ าต
ต่างๆ) เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการดงดูด
 เร่งแต่งตัง้ และบรรจุขา้ ราชาการ/พนักงาน ในสายงานดิจทิ ลั สาหรับหน่วยงานทีป่ ระสบ
ปั หาบุคลากรสายงานดังกล่าว ม่เพียงพอ ดยเฉพาะ า้ มีตาแหน่งว่างอยูใ่ ห้ทาการ
บรรจุเป็ นข้าราชการประจา/พนักงานประจาทันทีเมือ่ มีบุคลากรทีผ่ ่านคุณสมบัติ
o o
o
o
o
o

ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.
3 เดือน
56

o 100,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการจัดทาส่อเผยแพรเรอ่ ง “กระทรวงคมนาคมยุค ม” (MOT Next GEN)
o กลยุทธ์ท่ี 2.1.2
o จานวนผูท้ แ่ี สดงความสนใจลงชือ่ และรายละเอียดติดต่อ จานวน 300 คน
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการดาเนินงานของกระทรวงคมนาคมใน
ยุคใหม่ ผ่านการเผยแพร่ดว้ ยสือ่ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์ เว็บ ซต์
ซเชียลมีเดีย เป็ นต้น
o เพือ่ สร้างและปรับความเข้าใจเกีย่ วกับภาพลักษณ์การทางานของกระทรวงคมนาคม และดงดูด
บุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม
o บุคคลทัว่ ป (ภายนอกกระทรวง)
o นิสติ แิ ละนักศกษา (ทัง้ ทีก่ าลังศกษาอยู่ และเพิง่ จบการศกษา)
o จัดจ้างบริษทั ภายนอกในการจัดทาสือ่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรือ่ ง “กระทรวงคมนาคมยุค
ใหม่” ในรูปแบบของวิดที ศั น์ รวม งสือ่ แผ่นพับ และภาพ infographic
o จัดทาคู่มอื ฉบับย่อ เพือ่ แนะนาแนวทางการสมัครเข้ารับราชการกับกระทรวงคมนาคม / สมัคร
เข้าทางานกับรั วิสาหกิจในสังกัด
o เผยแพร่สอ่ื เผยแพร่ดงั กล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่ สิง่ พิมพ์ เว็บ ซต์ ซเชียลมีเดีย เป็ น
ต้น
o จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรือ่ ง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม่” ดยมีผเู้ ข้าร่วมจาก
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลัย/ส าบันการศกษาจานวน 300 คน
o เปิ ดช่องทางให้ผทู้ ส่ี นใจสามาร ลงชือ่ และรายละเอียดติดต่อ อาทิ บนเว็บ ซต์ และ ซเชียล
มีเดียของกระทรวงคมนาคม รวม งเว็บ ซต์ของหน่วยงานในสังกัด ฯลฯ ดยมีการเผยแพร่
คู่มอื ฉบับย่อแนะนาการสมัครเข้าทางานฯ ให้แก่ผทู้ ส่ี นใจ
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 6 เดือน
o

562, 2563 และ 2564

o

,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการความรวมมอระ วางกระทรวงคมนาคมและสถาบันการศึกษา (MOT x
University)
o กลยุทธ์ท่ี 2.1.2
o จานวนมหาวิทยาลัยทีเ่ ข้าร่วม ครงการ 5 แห่ง
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการดาเนินงานของกระทรวงคมนาคมใน
ยุคใหม่ แก่นิสติ และนักศกษา
o เพือ่ สร้างและปรับความเข้าใจเกีย่ วกับภาพลักษณ์การทางานของกระทรวงคมนาคม และดงดูด
นิสติ และนักศกษาเข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม
o นิสติ และนักศกษาทีก่ าลังจะจบการศกษา
o ดาเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (MOT Ambassadors) จากหน่วยงานในสังกัดแต่ละ
หน่วยงาน (ทัง้ ภาครั และรั วิสาหกิจ) มาเป็ นผูบ้ รรยายและแบ่งปั นประสบการณ์การทางาน
แก่นิสติ แิ ละนักศกษา เพือ่ ดงดูดให้เข้ามาทางานกับกระทรวงคมนาคม
o ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลัยและส าบันการศกษาแห่งต่างๆ
o ดาเนินการจัด Roadshow ปยังมหาวิทยาลัยและส าบันการศกษาทีเ่ ข้าร่วม ครงการกับ
กระทรวงคมนาคม
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

562, 2563 และ 2564

o 800,000 บาท
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โครงการ

กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั

ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการประ าสัมพันธ์การ งานระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงานสรุป
สา รับผูบริ าร (Executive Dashboard System) และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม (Employee Personal
Development System)
o กลยุทธ์ท่ี 2.2.
o กลยุทธ์ท่ี 2.2.2
o จานวนผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงานสรุปสาหรับผูบ้ ริหาร (Executive
Dashboard System)
o จานวนผูใ้ ช้งานทีเ่ ข้าใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม (Employee Personal Development System)
o ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง
o ระดับความสาเร็จของระบบสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
o ปานกลาง
o เพือ่ ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวงคมนาคม และระบบพัฒนาศักยภาพด้านเทค น ลยีสารสนเทศของบุคลากรของ
กระทรวง
o เพือ่ ใช้ประ ยชน์จากระบบเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในการประยุกต์ใช้กบั การบริ
หารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง รวม งการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ
กระทรวง
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o
o
o
o
o
o
o

จัดทาสือ่ ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับระบบสารสนเทศทัง้ สอง
จัดสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศทัง้ สอง
จัดกิจกรรม Workshop เพือ่ ฝกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทัง้ สอง
ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศทัง้ สอง เป็ นระยะเวลา 6 เดือน
การสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กร
การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o 12 เดือน
o

561

o 2,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั

ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบูรณาการระบบบริ ารทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงคมนาคม (Integrated Human Resource Management System)
o กลยุทธ์ท่ี 2.2.2
o ระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
คมนาคม (Integrated Human Resource Management System)
o ระดับความสาเร็จของระบบการจัดการ านข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลทีอ่ ยูภ่ ายใต้ระบบ
Integrated Human Resource Management System
o ปานกลาง
o เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
o เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของทัง้ กระทรวง อันจะเป็ นประ ยชน์ต่อ
การดาเนินน ยบาย หรือจัดทาแผนงานทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านทรัพยากรบุคคลต่อ ป
o เพือ่ เป็ นระบบสารสนเทศทีจ่ ะเชือ่ มต่อกับระบบ DPIS ของสานักงาน ก.พ. และสามาร
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการนาเข้าข้อมูลตามระบบ DPIS ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ปในอนาคต อันจะช่วย
ลดภาระงานของหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
o o ศกษาภาพรวมของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o พัฒนาออกแบบระบบบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม
(Integrated Human Resource Management System)
o จัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับสานักงาน ก.พ. เพือ่ หาแนวทางในการเชือ่ มต่อระบบ Integrated
Human Resource Management System เข้ากับระบบ DPIS
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o
o
o
o
o

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.
12 เดือน
563

o 5,000,000 บาท
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โครงการภาย ตยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการ ึ กอบรม ลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสูองค์กร
ดิ จิทลั (Cultural Change Strategy for Digital Organization)
o
o
o
o
o
o

กลยุทธ์ท่ี 3.1.1
กลยุทธ์ท่ี 3.1.2
จานวนผูเ้ ข้าร่วม ครงการฯ จานวน 40 คน
ร้อยละของบุคลากรทีส่ ามาร ใช้ระบบดิจทิ ลั หลักของหน่วยงาน ด้
ร้อยละของบุคลากรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดจิ ทิ ลั อื่นในการป บิ ตั งิ าน
สูง

o เพือ่ เสริมสร้างความรูด้ า้ นกลยุทธ์ในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรสู่วฒ
ั นธรรมดิจิทลั
o เจ้าหน้าทีร่ ะดับสูง (Executive)
o ผูบ้ ริหารสานักงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม (Management)
o จัดหาหลักสูตรการอบรมกลยุทธ์ในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรสูอ่ งค์กรดิจทิ ลั เพือ่ ให้
ผูบ้ ริหารเข้าใจแนวทางในการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ดยมีหวั ข้อวิชาอบรมที่
เกีย่ วข้องกับการปรับวัฒนธรรมองค์กร เช่น การกาหนดกลยุทธ์ในการปรับเปลีย่ นองค์กร การ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในยุคของการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรม การเปลีย่ นแปลง
วัฒนธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
การเปิ ดเผยข้อมูลการทางานตามแนวคิดรั เปิ ด (Open Government) เป็ นต้น
o จัดฝกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่ผเู้ ข้าร่วม
o วิสยั ทัศน์ดา้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กร
o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

561

o 600,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4-80

โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการพัฒนา Digital Mindset และ Service Mind
o
o
o
o
o

กลยุทธ์ท่ี 3.2.1
กลยุทธ์ท่ี 3.3.1
มีกจิ กรรมพัฒนา Digital Mindset และ Service Mind ของกระทรวงคมนาคม
ความพงพอใจของผูม้ สี ่วน ด้ส่วนเสีย ทีร่ บั บริการ/นวัตกรรมดิจทิ ลั ของกระทรวง
สูง

o เพือ่ เสริมสร้างทัศคติดจิ ทิ ลั (Digital Mindset) ในการทางานของบุคลากรในกระทรวง
o เพือ่ ให้มกี ารวางแผนพัฒนาบุคลากรให้มที ศั คติดจิ ทิ ลั (Digital Mindset) อย่างเป็ นระบบ
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o มอบหมายหน้าทีก่ ารวางแผนพัฒนา Digital Mindset ของบุคลากรในกระทรวงคมนาคมให้แก่
สานักปลัดกระทรวงคมนาคม
o วางแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในระยะยาวในแต่ละปี ดยกาหนดหัวข้อ
(Theme) องค์ประกอบทีส่ าคั ต่อการพัฒนา Digital Mindset และ Service Mind ในแต่ละปี
อาทิ
 ความ ปร่งใส (Transparency) - กระตุน้ ให้องค์กรเปิ ดเผยข้อมูล และกรอกข้อมูลต่างๆ
บนระบบออน ลน์ให้สามาร ตรวจสอบ ด้มคี วาม ปร่งใส
 การแบ่งปั น (Sharing) – บุคลากรในองค์กรต้องพร้อมแบ่งปั นข้อมูลระหว่างกันทาง
ออน ลน์ เพือ่ ลดความซ้าซ้อนในการทางาน
 การทางานร่วมกัน (Collaboration) – เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันระหว่าง
ภายในสานัก และระหว่างสานักต่างๆ เพือ่ ลดขัน้ ตอนการทางานแบบลาดับขัน้ ลง
 การตัดสินใจ ยใช้ขอ้ มูลขับเคลือ่ น (Data Driven) – สนับสนุนการตัดสินใจในการ
ทางานต่างๆ ของบุคลากร ยใช้ขอ้ มูลเป็ น าน สนับสนุนการป้ อนข้อมูล การเก็บข้อมูล
ส ติ ิ และการนาข้อมูลมาใช้อย่างเป็ นระบบ
 ความคล่องตัว (Agility) – กระตุน้ ความคล่องตัวขององค์กรทีต่ อ้ งพร้อมเปลีย่ นแปลงให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ ลกทีร่ วดเร็ว
o วิสยั ทัศน์ดา้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o การสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กร
o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

561

o 5,000,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการเสริมสรางความสัมพันธ์การปฏิ บตั ิ งานของกระทรวงคมนาคม
o กลยุทธ์ท่ี 3.2.2
o ร้อยละของความพงพอใจในการทางานในองค์กร
o ร้อยละของบุคลากรทีม่ คี วามสัมพันธ์ทด่ี ภี ายในองค์กร
o ปานกลาง
o เพือ่ สร้างความผูกพันในการทางานกับองค์กร และลดความเสีย่ งด้านการบริหารบุคลากรขอ
งอค์กร
o เพือ่ เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
o เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการป บิ ตั งิ าน
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o ประเมิน Engagement องค์กร ดยจัดจ้างผูเ้ ชีย่ วชา เพือ่ ประเมินระดับ Engagement ของ
องค์กรในหลายๆ มิติ เพือ่ ประเมินความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กร
o จัดกิจกรรม Team Building ระหว่างบุคลากรในแต่ละสานักขององค์กร
o จัดกิจกรรม Digital Mindset และ Service Mind เพือ่ เสริมสร้างการใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ใน
กระบวนการทางาน และการให้บริการของสานัก/องค์กร
o จัดกิจกรรมเปิ ดใจ (Genuine Communication) ให้ผบู้ ริหารของแต่ละสานักพูดคุย งแนว
ทางการทางาน สภาพแวดล้อมการทางาน และความต้องการของเจ้าหน้าทีใ่ นระดับป บิ ตั กิ าร
เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบั ชาและเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
o จัดกิจกรรม Digital Workplace Contest ดยให้ผแู้ ทนจากแต่ละสานัก/กอง
มาบรรยายแนวทางการสร้างหรือนา Digital มาใช้ในในทีท่ างาน
o การสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กร
o การประสานงานด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
o กองการเจ้าหน้าทีข่ องแต่ละสานักงานใต้สงั กัดกระทรวงคมนาคม
o 3 เดือน
o

561, 2562, 2563 และ 2564

o 5,000,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการภาย ตยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั

ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม

สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ

ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

โครงการจัดสอบวัดระดับวิ า ีพและสมรรถนะดานดิ จิทลั ของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม (MOT Pulse Check)
o กลยุทธ์ท่ี 4.1.1
o การจัดให้มกี ารทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม
ประจาปี งบประมาณ
o ร้อยละของบุคลากรทีเ่ ข้าสอบการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั เทียบกับ
จานวนบุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั ทีค่ วรต้อง ด้รบั การทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะ
ด้านดิจทิ ลั ประจาปี งบประมาณ
o ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิ ลั เทียบกับจานวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวัดระดับฯ ประจาปี งบประมาณนัน้
o สูง
o เพือ่ ประเมินศักยภาพ และสมรร นะด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ของบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม เพือ่ สาหรับการประเมินช่องว่าง (Gap) ความรูค้ วามสามาร ทักษะ
และสมรร นะของบุคลากรในองค์กร และการจัดทาแผนป บิ ตั กิ ารการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมต่อ ป
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o จัดสรรงบประมาณการจัดทดสอบวัดระดับวิชาชีพและวัดระดับสมรร นะด้านดิจทิ ลั ประจาปี
งบประมาณ
o คัดเลือกบุคลากรเพือ่ เข้าร่วม ครงการจากทุกหน่วยงานในสังกัด
o จัดฝกอบรมบุคลากรเหล่านัน้ เพือ่ เตรียมตัวในการเข้าทดสอบวัดระดับวิชาชีพและวัดระดับ
สมรร นะต่างๆ
o การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยีสารสนเทศ
o ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
o สานักงาน ก.พ.
o ส าบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน)
o สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งชาติ (สวทช.)
o หน่วยงานทีเ่ ปิ ดจัดสอบวัดระดับวิชาชีพและวัดระดับสมรร นะด้านเทค น ลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร อืน่ ๆ
o 3 เดือน
o

561, 2562, 2563 และ 2564

o 5,000,000 บาท
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์
กลุมเปา มาย
กิ จกรรม
สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการพัฒนาบุคลากรนารองของกระทรวงคมนาคม
o กลยุทธ์ท่ี 4.1.2
o จานวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสมและสามาร ยกระดับศักยภาพ
บุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒนาทีม่ อี ยู่ในปี นนั ้ ๆ
o ปานกลาง
o เพือ่ จัดทาหลักสูตรนาร่อง/หลักสูตรตัวอย่าง สาหรับการใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั
o เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสมและสามาร ยกระดับศักยภาพบุคลากร
กระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒนาทีม่ อี ยู่ในปี นนั ้ ๆ
o บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทุกคน
o ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ทีม่ คี วามเหมาะสมและสามาร
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพัฒนาทีม่ อี ยู่ในปี นนั ้ ๆ
o ดาเนินการจัดฝกอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมในหลักสูตรต่างๆ ข้างต้น
o o สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o 3 เดือน
o

560

o

,500,000 บาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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โครงการ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวของ
ตัว ี้วดั
ลาดับความสาคัญ
วัตถุประสงค์

กลุมเปา มาย
กิ จกรรม
สมรรถนะที่เกี่ยวของ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ระยะเวลาการดาเนิ น
โครงการ
ปี
งบประมาณ

โครงการปรับปรุงตัว ี้วดั งานดานคมนาคมดิจิทลั ของกระทรวงคมนาคม (MOT
Digital Performance Index Development)
o กลยุทธ์ท่ี 4.2.1
o การปรับปรุงและกาหนดตัวชีว้ ดั ของงานด้านคมนาคมดิจทิ ลั และผูกกับการประเมินผลการ
ดาเนินงาน
o ปานกลาง
o เพือ่ ทบทวนและปรับปรุงตัวชีว้ ดั งานด้านคมนาคมดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม ให้มคี วาม
สอดคล้อง และเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขน้
o เพือ่ สร้างกาลังใจและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรของกระทรวง ทัง้ บุคลากรสาย
งาน IT และบุคลากรสายงาน non-IT ผ่านการผูกตัวชีว้ ดั ดังกล่าวกับการประเมินผลการ
ดาเนินงานและผูกกับผลตอบแทน
o บุคลากรในสายงานดิจทิ ลั
o ประกาศบังคับใช้ตวั ชีว้ ดั ฯ ใหม่ ดยผูกตัวชีว้ ดั ดังกล่าวเข้ากับการประเมินผลการดาเนินงาน
ราย ครงการ/กิจกรรมด้านคมนาคมดิจทิ ลั ดยอาจมีการให้ระยะเวลาในการปรับตัว 12 เดือน
o o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของทุกหน่วยงาน
o กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
o 3 เดือน
o

56

o 500,000 บาท

4.7 สรุปแผนงานของแผนยุทธศาสตร์
คณะผูว้ จิ ยั ด้สรุปแผนงานของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจทิ ลั ของกระทรวง
คมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 56 ) ฉบับสมบูรณ์ แบ่งแยกรายยุทธศาสตร์ ด้ดงั ภาพที่ 10-2
ง 10-5
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สรุปแผนงานภาย ตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
5 ปปแผนงานของแผนยุ
(พ.ศ. 5 0- 5 ท4)ธศาสตร์
ฉบับสมบู
– ยุคทลากรดิ
ธศาสตร์
ที่ 1
ภาพทีระยะ
่ 10-2 สรุ
การพัรฒณ์นาบุ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยุทธศาสตร์ที่ 1
50
1

2

51
3

4

1

5
3

4

1

2

53
3

4

1

2

1

3

4

5

4
7

8

55
10
11
1

18
1
0

54
3

4

1

2

3

4

โครงการบูรณาการจาก นวยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม
o สปค.
o รฟฟท.
o ขบ.
o ทอท.
o ทล.
o รฟท.
o ทช.
o บวท.
o จท.
o ขสมก.
o ทย.*
o กทพ.
o สนข.
o กทท.
o บขส.
o สบพ.
o รฟม.
o บกท.
มา เ ุ:
อ ระ วางการจัดทา นพั นาบุคลากร

13
14
15

1
17

1

3
4
5

5
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สรุปแผนงานภาย ตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
ระยะ
ป (พ.ศ. 5 0- ท5ธศาสตร์
4) ฉบับการพั
สมบูฒรนาบุ
ณ์ –คลากรดิ
ยุทธศาสตร์
ที่ 1 (ตอ)
ภาพที่ 10-2
สรุป5แผนงานของแผนยุ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564): ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ตอ)
50
1

2

51
3

4

1

5
3

4

1

2

53
3

4

1

2

54
3

4

1

2

3

4

โครงการบูรณาการจาก นวยงาน นสังกัด
กระทรวงคมนาคม

o
o
o
o
o
o
o
o
o

7
8
30
31
3
33
34
35
3

47
54

54
45

43

4

53

54
45

4
45

51

41
48

รฟฟท.
ทอท.
รฟท.
บวท.
ขสมก.
กทพ.
กทท.
สบพ.
บกท.

โครงการเสนอแนะเพ่อการพัฒนาบุคลากร
ดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

38
3
40

50

o
o
o
o
o
o
o
o
o

มา เ ุ:
อ ระ วางการจัดทา นพั นาบุคลากร
37

44

สปค.
ขบ.
ทล.
ทช.
จท.
ทย.*
สนข.
บขส.
รฟม.

5

41
53

5

41
53

5

)
)
)
)
5)
6)
7)
8)
50)
5)
5)
5)
5)

ครงการ MOT New Blood
ครงการ MOT Train the Trainer
ครงการ MOT Specialist
ครงการ MOT Talent Group
ครงการ MOT Talent Development
ครงการ MOT Talent x Mentor
ครงการ MOT Digital Career Planning
ครงการคู่มือกรอบ Competency Model ฉบับใหม่ฯ
ครงการ MOT Sectorial Integrated KM
ครงการ MOT Training Academy
ครงการ MOT Forum Week
ครงการ Coder Conference
ครงการ MOT Entangled Talent
23
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สรุปแผนงานภาย ตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
5 ปปแผนงานของแผนยุ
(พ.ศ. 5 0- 5 ท4)ธศาสตร์
ฉบับสมบู
– ยุคทลากรดิ
ธศาสตร์
ที่
ภาพทีระยะ
่ 10-3 สรุ
การพัรฒณ์นาบุ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยุทธศาสตร์ที่ 2
50
1

2

51
3

4

1

5
3

4

1

2

53
3

4

1

2

54
3

4

1

2

59
61
73
74
62
63
75
64
76
65
66

3

4

โครงการบูรณาการจาก นวยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม
o สปค.
o รฟฟท.
o ขบ.
o ทอท.
o ทล.
o รฟท.
o ทช.
o บวท.
o จท.
o ขสมก.
o ทย.*
o กทพ.
o สนข.
o กทท.
o บขส.
o สบพ.
o รฟม.
o บกท.
มา เ ุ:
อ ระ วางการจัดทา นพั นาบุคลากร

67
77
68
69
70

โครงการเสนอแนะเพ่อการพัฒนาบุคลากร
ดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

71
5
57
58

0

57

57

58

58

7

56)
57)
58)
60)

ครงการ MOT Digital Workforce Management
ครงการ MOT Next Gen
ครงการ MOT x University
ครงการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศ
ทั้งสองระบบฯ
72) ครงการ Integrated Human Resource
Management System

24
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สรุปแผนงานภาย ตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
5 ปปแผนงานของแผนยุ
(พ.ศ. 5 0- 5 ท4)ธศาสตร์
ฉบับสมบู
– ยุคทลากรดิ
ธศาสตร์
ที่ 3
ภาพทีระยะ
่ 10-4 สรุ
การพัรฒณ์นาบุ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยุทธศาสตร์ที่ 3
50
1

2

51
3

4

1

5
3

4

1

2

53
3

4

1

2

54
3

4

1

2

3

4

7
88
80
81
8
8

โครงการบูรณาการจาก นวยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม
o สปค.
o รฟฟท.
o ขบ.
o ทอท.
o ทล.
o รฟท.
o ทช.
o บวท.
o จท.
o ขสมก.
o ทย.*
o กทพ.
o สนข.
o กทท.
o บขส.
o สบพ.
o รฟม.
o บกท.
มา เ ุ:
อ ระ วางการจัดทา นพั นาบุคลากร

83
84

โครงการเสนอแนะเพ่อการพัฒนา
บุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
78

85

87

87

87

87

78) ครงการ Cultural Change Strategy for
Digital Organization
85) ครงการ Digital Mindset & Service Mind
87) ครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์การ
ป ิบัติงานของกระทรวงคมนาคม
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ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สรุปแผนงานภาย ตแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
5 ปปแผนงานของแผนยุ
(พ.ศ. 5 0- 5 ท4)ธศาสตร์
ฉบับสมบู
– ยุคทลากรดิ
ธศาสตร์
ที่ 4
ภาพทีระยะ
่ 10-5 สรุ
การพัรฒณ์นาบุ
จิทลั ของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยุทธศาสตร์ที่ 4
50
1

2

51
3

4

1

5
3

4

1

2

53
3

4

1

2

54
3

4

1

0
1
3

2

3

4

โครงการบูรณาการจาก นวยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม*
o สปค.
o รฟฟท.
o ขบ.
o ทอท.
o ทล.
o รฟท.
o ทช.
o บวท.
o จท.
o ขสมก.
o ทย.*
o กทพ.
o สนข.
o กทท.
o บขส.
o สบพ.
o รฟม.
o บกท.
มา เ ุ:
อ ระ วางการจัดทา นพั นาบุคลากร

โครงการเสนอแนะเพ่อการพัฒนา
บุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม
4

8

8

5

8
5

8

89) ครงการ MOT Pulse Check
9 ) ครงการพัฒนาบุคลากรนาร่องของกระทรวง
คมนาคม
95) ครงการ MOT Digital Performance Index
Development
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ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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4.8 ปัจจัยแ งความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์
การจะดาเนินตามแผนงานของแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จ ด้นัน้ ขน้ อยู่กบั
ปั จจัยแห่งความสาเร็จดังต่อ ปนี้
1) ผูบริ าร การสนับสนุน
ผู้บริห ารเข้าใจ ยอมรับ ให้ค วามสาคั ต่ อ แผนฯ และให้การสนับสนุ นอย่างต่ อ เนื่อ ง
ดยเฉพาะใน ครงการหรือกิจกรรมที่ต้อง ด้รบั ความร่ว มมือ จากหลายหน่ ว ยงาน นอกจากนี้
ผู้บริหารที่มวี สิ ยั ทัศน์และมีความสามาร ในการดาเนินงานตามแผนน ยบาย และบริหารจัดการ
การเปลีย่ นแปลงต่างๆ จะช่วยให้การดาเนินการตามแผนฯ ประสบความสาเร็จตามที่ ด้วาง ว้
2) การรวมมอระ วาง นวยงานตางๆ
การที่แผนฯ จะสาเร็จ ด้นัน้ หน่ วยงานต่างๆ ทัง้ หน่ วยงานและรั วิสาหกิจในสังกัดกระ
ทรวงคมนาคมจะต้องให้ความร่วมมือในการป บิ ตั กิ ารตามแผนฯ ดยทีผ่ บู้ ริหารหน่ วยงานต่างๆ
จะต้องป บิ ตั ิงานภายในกรอบงานร่วมกัน เพื่อให้ การดาเนินงานตามแผนฯ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และลดการทางานซ้าซ้อน นอกจากนี้ จาเป็ นต้องมีการพัฒนา ครงสร้างพืน้ านทีใ่ ช้ร่วมกัน
เช่น ระบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบสารสนเทศสนับสนุ นการพัฒนาบุคลากร
เป็ นต้น เพื่อเป็ นกรอบสาหรับหน่วยงานแต่ละแห่งในการดาเนินการ
3) งบประมาณ
การมีงบประมาณทีเ่ พียงพอเพื่อใช้ใน ครงการหรือกิจกรรมตามแผนฯ จะทาให้สามาร
ด าเนิ น ครงการหรือ กิจ กรรม ด้ต ามแผนฯ อย่า งต่ อ เนื่ อ งและครบ ้ว น ดัง นัน้ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบจงต้องมีการจัดทางบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีการระดม
งบประมาณจากหน่ ว ยงานและรั วิส าหกิจ ในสัง กัด กระทรวงคมนาคมมาที่ส่ ว นกลาง ดยมี
สานักงานปลัดเป็ นผู้ดาเนินการ ครงการหรือกิจกรรมหลัก เช่น ครงการฝกอบรมร่วม หรือการ
พัฒ นา ครงสร้า งพื้น านที่ใ ช้ ร่ ว มกัน เพื่อ ให้ เ กิด การรวมซื้อ และลดต้ น ทุ น ลดการใช้ จ่ า ย
งบประมาณทีซ่ ้าซ้อน ป้ องกันการสิน้ เปลืองของทรัพยากร และเกิดผลประ ยชน์สงู สุดจากใช้จา่ ย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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4) การเตรียมความพรอมบุคลากร
การพัฒนาบุค ลากรด้า นดิจทิ ลั จ าเป็ นต้อ งมีการเตรีย มความพร้อ มของบุค ลากรของ
หน่ วยงานและรั วิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมให้พร้อมสู่การเปลีย่ นแปลง ทัง้ ในเชิงการเพิม่
ศักยภาพของบุคลากรให้สามาร รับมือการเปลีย่ นแปลงขององค์กร ปสู่วฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั การสร้าง
ความเข้าใจให้ยอมรับการเปลีย่ นแปลง และการส่งเสริมให้บุคลากรขวนขวายหาความรูแ้ ละเรียนรู้
ด้านดิจทิ ลั เพื่อให้เกิดประ ยชน์สงู สุด
5) การติ ดตามและประเมิ นผล
การติดตามการดาเนิน ครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนฯ ให้บรรลุเป้ าหมายของ
ตัวชีว้ ดั ต่างๆในแต่ละเป้ าประสงค์อย่างต่อเนื่องและจริงจัง จะทาให้แผนฯประสบผลสัมฤทธิ ์ตามที่
ด้วาง ว้ และสามาร นาข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนแผนฯ ต่อ ป
6) การส่อสารและประ าสัมพันธ์อยางตอเน่ อง และการมีสวนรวมของบุคลากร
ทุกระดับ
การนาแผนฯ ปสู่ก ารป ิบตั ิค วรมีการสื่อ สารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกระดับ ด้
ทราบและเข้าใจ และมีก ารรับฟั งความคิดเห็นของหน่ ว ยงานและรั วิส าหกิจที่เ กี่ยวข้อ งอย่าง
สม่าเสมอ ดยให้ทุกฝ่ ายมีส่วนร่วมในการผลักดัน ครงการและเข้าใจในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้
แผนฯ ด้รบั การยอมรับและ ด้รบั การผลักดันจากทุกฝ่ าย เพิม่ ความ ปร่งใสในการดาเนินงาน
ตลอดทัง้ ครงการ และลดปั หาทีอ่ าจเกิดขน้
7) การเขาถึง
การพัฒนาบุค ลากรด้านดิจทิ ลั ที่จาเป็ นที่บุค ลากรของหน่ ว ยงานต่ างๆ ต้อ งสามาร
เข้า ง ครงสร้างพื้น านและระบบต่ างๆ ด้านดิจทิ ลั ของหน่ ว ยงาน ด้ รวมทัง้ สามาร เข้า ง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดจิ ทิ ลั ต่างๆ ในการป บิ ตั งิ าน ด้
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8) แผนการดาเนิ นงานที่ขบั เคล่อนไดจริ ง
แผนฯ ควรเป็ นแผนที่ม ีก ารด าเนิ น งานที่ช ัด เจนขับ เคลื่อ น ด้ จ ริง ดยมีก ารระบุ
ผู้รบั ผิดชอบหลักที่ชดั เจน รวม งการแบ่งบทบาทหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ ด้านการ
จัดสรรงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การติดตามและชีว้ ดั ความสาเร็จ และการมอบหมายบุคลากร
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
9) กฎ มาย (Regulation)
กฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ ข เพื่ออานวยความ
สะดวกในการป บิ ตั ิงานตามแผนฯ ดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและการเชื่อม ยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานและรั วิสาหกิจต่างๆในสังกัดกระทรวงคมนาคม

4.9 กลไกการขับเคล่อนแผนสูการปฏิ บตั ิ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นหน่ วยงานสาคั ในการกากับดูแลการดาเนินงาน
ในด้านต่างๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ดยแนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การป บิ ตั ิ มีดงั นี้
1) สร้างและพัฒนาความเข้าใจเกีย่ วกับสาระสาคั ของแผนฯ และการมีส่วนร่วมจากทุก
หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผน ปสู่การป บิ ตั ทิ งั ้ ในระดับส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค อาทิเช่น การจัดการฝกอบรม การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็ นต้น
2) บูรณาการประสานการป บิ ตั กิ ารของแผนฯ กับแผนและมาตรการทีเ่ กี่ยวข้องต่างๆ
เช่น แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560-2564) แผนพัฒนารั บาลดิจทิ ลั
ของประเทศ ทย (พ.ศ. 2559-2561) แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษ กิจและสังคม แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ทย พ.ศ. 2556-2561 และมาตรการบริหารและ
พัฒนากาลังคนภาครั พ.ศ. 2557-2561 เป็ นต้น ในประเด็นยุทธศาสตร์ท่มี คี วาม
เชื่อม ยงและสอดคล้องกัน
3) ผลัก ดันให้มงี บประมาณในการด าเนิน ครงการและกิจ กรรมตามแผนฯ ของทุก
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง ดยการจัดประชุมหารือกับหน่ วยงานส่วนกลาง เช่น สานัก
งบประมาณ กรมบั ชีก ลาง ส านั ก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
(สานักงาน ก.พ.ร.) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
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ส าบันคุ ณ วุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส าบันต่ างๆ ของรั เช่น สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่ วยงานและรั วิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมต่างๆ เพื่อกาหนดแนวทาง วิธกี ารจัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้ อ งกับ แผนฯ และจัด ท างบประมาณตามแผนป ิบ ัติง านประจ าปี ของ
หน่วยงานต่างๆ
4) บู ร ณาการและประสานคณะท างานต่ า งๆของหน่ ว ยงานและรั วิส าหกิจ สัง กัด
กระทรวงคมนาคมทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนฯ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
5) กาหนดบทบาทของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการขับเคลื่อนแผนฯ ปสู่การป บิ ตั ติ าม
บทบทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
6) การติดตามประเมินผล ดยการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานต่างๆ ดยให้มกี ารจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯทุกปี รวมทัง้ มีการประเมินผลการป บิ ตั งิ านใน
ทุกระดับ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อ ป
ทัง้ นี้ แนวทางป บิ ตั สิ าหรับหน่วยงานสาคั ในการขับเคลื่อนแผน ปสู่การป บิ ตั ิ เป็ นดัง
แสดงในตารางต่อ ปนี้
ตารางที่ 4-8 แนวทางปฏิ บตั ิ สา รับ นวยงานสาคัญ นการขับเคล่อนแผนไปสูการปฏิ บตั ิ
นวยงาน
1. รัฐบาล
รั บาล

2. นวยงาน ลัก
2.1 ศูนย์เทค น ลยีและ
การสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
2.2 กองการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

แนวทางปฏิ บตั ิ
o ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครั ดยการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและส่งเสริมให้
บุคลากรหน่วยงานภาครั ด้รบั การเพิม่ ทักษะให้พร้อมต่อการเปลีย่ นแปลงในการ
พัฒนารั บาลดิจทิ ลั ตามแผนพัฒนารั บาลดิจทิ ลั ของประเทศ ทย (พ.ศ.2559-2561)
แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษ กิจและสังคม
o จัดประชุมชีแ้ จงแผนฯ แก่หน่วยงานและรั วิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่
เกีย่ วข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ รวมทัง้ ระดมความคิดและ
เปิ ด อกาสให้หน่วยงานกาหนดแนวทางร่วมกันสาหรับใช้เป็ นกรอบในการจัดทา
แผนป บิ ตั กิ าร การขอตัง้ งบประมาณ และการติดตามประเมินผล
o จัดประชุมหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลาง ด้แก่ สานักงบประมาณ กรมบั ชีกลาง
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อร่วมกัน
กาหนดประเด็นการขับเคลื่อนทีส่ าคั ๆ ในการบูรณาการแผนฯ กับการจัดสรร
งบประมาณ และการกาหนดตัวชีว้ ดั ให้เชื่อม ยงกับการจัดทาคารับรองการป บิ ตั ิ
ราชการ รวมทัง้ ผลักดันการดาเนินงานตลอดระยะเวลาของแผนฯ
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นวยงาน
o

o

o

o
2.3 ศูนย์/กลุ่มเทค น ลยี
สารสนเทศ ของหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคม
2.4 กอง/กลุ่ม การ
เจ้าหน้าที/่ ทรัพยากรบุคคล
ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม
2.5 สานัก/กอง/ฝ่ าย/ส่วน/
สายงาน/แผนกเทค น ลยี
สารสนเทศของรั วิสาหกิจ
สังกัดกระทรวงคมนาคม
2.6 กอง/สานัก/ฝ่ าย/ส่วน/
สายงาน การเจ้าหน้าที/่
ทรัพยากรบุคคลของ
รั วิสาหกิจสังกัดกระทรวง
คมนาคม
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o
o

o
o
o

o

แนวทางปฏิ บตั ิ
จัดประชุมหน่วยงานสนับสนุนส่วนกลาง ด้แก่ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.) ส าบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ (องค์การมหาชน) ส าบันต่างๆ
ของรั เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค น ลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และ
สมรร นะด้านดิจทิ ลั ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันกาหนด
ประเด็นการขับเคลื่อนทีส่ าคั ๆ ใน ครงการและกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความสามาร ทักษะ และสมรร นะของบุคลากร
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนฯ
ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการนาเป้ าหมายของแผนฯ
ปใช้ประกอบการจัดทาแผนระดับกระทรวง แผนป บิ ตั กิ ารประจาปี เพื่อให้ทุก
หน่วยงานใช้เป็ นแผนขอรับการจัดสรรงบประมาณและเป็ นกรอบการป บิ ตั งิ านของ
หน่วยงาน
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ และการใช้เทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในการดาเนินงาน
จัดทาแผนป บิ ตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับแผนฯ พร้อมทัง้ กาหนดแนวทางติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาแผนป บิ ตั กิ าร
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ และการใช้เทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในการดาเนินงาน
จัดทาแผนป บิ ตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับแผนฯ พร้อมทัง้ กาหนดแนวทางติดตามและ
ประเมินผลการจัดทาแผนป บิ ตั กิ าร
ส่งเสริมให้มกี ารสร้างวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร การสังสมความรู
่
ด้ า้ นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรียนรูเ้ ทค น ลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ และการใช้เทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัยในหน่วยงาน
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและบุคลากรใช้ระบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ในการดาเนินงาน
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นวยงาน
3. นวยงานสนับสนุน
3.1 สานักงบประมาณ
3.2 กรมบั ชีกลาง

แนวทางปฏิ บตั ิ

o จัดทาการจัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนแผนฯ ทีม่ คี วามสอดคล้องกับแผนพัฒนา
รั บาลดิจทิ ลั ของประเทศ ทย (พ.ศ. 2559-2561) แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษ กิจและ
สังคม
3.3 สานักงาน
o ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนดเป็ นตัวชีว้ ดั ในการจัดทาคารับรองการป บิ ตั ริ าชการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
และให้มกี ารติดตามประเมินผลทุกปี
ราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.)
3.4 สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.)
3.5 สานักงาน
o ให้ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
คณะกรรมการข้าราชการ
สร้างระบบดิจทิ ลั ภาครั
พลเรือน (สานักงาน ก.พ.) o ร่วมพัฒนาต้นแบบการพัฒนากาลังคนเพื่อสร้างระบบดิจทิ ลั ภาครั รวม งการจัดการ
3.6 ส าบันคุณวุฒวิ ชิ าชีพ
ฝกอบรมต้นแบบ และการเปิ ด อกาสให้บุคลากรทาการทดสอบทางวิชาชีพด้านดิจทิ ลั
(องค์การมหาชน)
3.7 ส าบันต่างๆ ของรั
o ให้ความร่วมมือในการจัดฝกอบรมบุคลากรในเรื่องเกีย่ วกับเทค น ลยีสารสนเทศและ
เช่น สานักงานพัฒนา
ดิจทิ ลั ต่างๆ
วิทยาศาสตร์และ
เทค น ลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด

4.10 การติ ดตามและประเมิ นผล
แนวทางการติด ตามประเมิน ผล ประกอบด้ ว ย (1) แนวทางการประเมิน แบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ ์ ดยวิเคราะห์ งการบรรลุเป้ าหมายและเป้ าประสงค์ของกลยุทธ์ของแผนฯ (2) การคิด
เชิงเหตุผลเชื่อม ยงความสัมพันธ์จากสาเหตุ ปสู่ผลลัพธ์ดว้ ยข้อมูลทีเ่ ชื่อ อื ด้ และ (3) การมีส่วน
ร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ทัง้ นี้ สาหรับหน่ วยงานดาเนินการติดตามและประเมินผล ด้แก่ กอง/สานัก/ฝ่ าย/ส่วน/
สายงาน การเจ้าหน้าที่/ทรัพยากรบุคคลของรั วิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็ นหน่ วยงาน
รับผิดชอบหลัก ดยมีแนวทางป บิ ตั ใิ นการติดตามประเมินผล ดังนี้
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ขอบเขตการติ ดตามและประเมิ นผล
 การติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนทีส่ าคั
 การติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์
 การติดตามและประเมินผลภาพรวม
กรอบระยะเวลาการติ ดตามและประเมิ นผล
 การติดตามและประเมินผลรายปี เป็ นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 56 )
 การติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผนฯ (พ.ศ. 2562- 56 )
 การติดตามและประเมินผลในระยะปลายแผนฯ (พ.ศ. 2564)
ดยมีก ารจัด ท ารายงานการติด ตามและประเมิน ผลภาพรวม ที่บ รรลุ เ ป้ า หมายและ
เป้ าประสงค์ของกลยุทธ์ของแผนฯ การประเมินผลกระทบจากการขับเคลื่อ นแผนฯ และสรุป
ภาพรวมการติดตามและประเมินผลพร้อมจัดทารายงานเสนอต่อผูบ้ ริหารของกระทรวงคมนาคม
เพื่อนา ปสู่การปรับปรุงหรือทบทวนแนวทางการดาเนินงานต่อ ป
กลไกการติ ดตามและประเมิ นผล
ให้กอง/สานัก/ฝ่ าย/ส่วน/สายงาน การเจ้าหน้ าที่/ทรัพยากรบุคคลของรั วิสาหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคม เป็ นกล กประสานการป บิ ตั งิ าน การติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ ์ของแผนฯ
ขัน้ ตอนการติ ดตามและประเมิ นผล
1) กาหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผล
2) รวบรวมข้อมูลภายใต้กรอบการประเมินผลทัง้ ข้อมูลป มภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูม ิ
3) วิเ คราะห์ข้อ มูล และจัด ท ารายงานผลการประเมิน สรุ ป ผลภาพรวม พร้อ ม
ข้อเสนอแนะ
4) นาเสนอผลการประเมินต่อผูบ้ ริหารระดับหน่วยงานให้ความเห็นชอบ
5) ปรับ ปรุ ง ผลการประเมิน ก่ อ นเสนอให้ผู้บ ริห ารกระทรวงคมนาคมให้ค วาม
เห็นชอบ
6) นาเสนอผลการประเมินต่อผูบ้ ริหารกระทรวงคมนาคม
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7) ผู้บริห ารระดับหน่ ว ยงานน าค าแนะน าหรือ ความเห็นของผู้บ ริห ารกระทรวง
คมนาคม ปปรับปรุงหรือแก้ ขการป บิ ตั งิ านตามแผนฯ ให้ดยี งิ่ ขน้

4.11 ความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ปัจจัยแ งความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ปั จจัยซ่งสะท้อน งความเสี่ยงและความท้าทายของการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคม ปสู่การป บิ ตั ิ สรุป ด้ดงั นี้
ตารางที่ 4-9 ปัจจัยความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ประเภทของความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงของกระทรวงคมนาคม ปัจจัยความเสี่ยงของกระทรวงคมนาคม
ที่เกิ ดขึน้ จากปัจจัยภาย น
ที่เกิ ดขึน้ จากปัจจัยภายนอก
ความเสีย่ งด้านกลยุทธ์
o การขาดการผลักดันจากผูบ้ ริหาร และ
o การ ูกดงตัวบุคลากรของบริษทั เอกชน
(Strategic Risk)
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
(Brain Drain)
o การขาด ครงสร้างพืน้ านด้านเทค น ลยี o การขาดบุคลากรทีเ่ ชีย่ วชา ในเรื่อง
สารสนเทศ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต,
เฉพาะ ขาดบุคลากรทีม่ คี วามสามาร ทา
Wi-fi
การฝกอบรม และขาดหลักสูตรฝกอบรม
เฉพาะด้านในแต่ละภาคส่วน
ความเสีย่ งด้านการเงิน
o งบประมาณทีจ่ ากัดหรือ ม่เพียงพอต่อ
(Financial Risk)
การดาเนินกิจกรรม
ความเสีย่ งด้านการดาเนินงาน o การขาดแคลนบุคลากรของอัตรากาลังพล o การเปลีย่ นแปลงของเทค น ลยี
(Operational Risk)
ด้านดิจทิ ลั
สารสนเทศและการสือ่ สาร
o แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร
ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ
o กฎระเบียบทางราชการทีเ่ ป็ นอุปสรรค
(Compliance Risk)
ความเสีย่ งด้านวัฒนธรรม
o ผูบ้ ริหารและบุคลากร ม่นาเทค น ลยี องค์กร (Cultural Risk)
ดิจทิ ลั มาใช้ในการป บิ ตั งิ าน
ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด ประมวลจากผลการประเมิน SWOT Analysis ของกระทรวง
คมนาคม ผลการสัมภาษณ์เชิงลกผูบ้ ริหาร และบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ผูเ้ ชีย่ วชา รวม งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ผลการ
ประชุมสัมมนารับฟั งความคิดเห็นต่างๆ และผลการวิเคราะห์อ่นื ๆ ที่เกีย่ วข้อง
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1) การขาดการผลักดันจากผูบริ าร และความรวมมอระ วาง นวยงาน
การจะดาเนินการใดๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ด้และประสบความสาเร็จอย่าง
แท้จริง จาเป็ นอย่างมากที่จะต้อง ด้ร ับการผลักดัน สนับสนุ นจากผู้บริหาร ทัง้ ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารของหน่ วยงานด้านดิจทิ ลั (ผู้อานวยการศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง)
และผู้บ ริห ารของหน่ ว ยงานด้า นทรัพ ยากรบุ ค คล (ผู้อ านวยการกองการเจ้า หน้ า ที่ และ /หรือ
ผูอ้ านวยการกองพัฒนาบุคลากร) ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
ทัง้ นี้ จาเป็ นต้องสร้างการรับรู้ ทาความเข้าใจ และทราบ งความสาคั และความจาเป็ น
ของการเปลี่ยนผ่านและพัฒนาองค์กรสู่ดจิ ทิ ลั (Digital Transformation) แก่กลุ่มผู้บริหารเหล่ านี้
เพื่อให้เกิดการผลักดัน การส่งเสริม หรือการอนุมตั ใิ ห้เกิดการดาเนิน ครงการ หรือกิจกรรมภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ในขณะเดียวกัน บุคลากรเหล่านี้กจ็ าเป็ นจะต้องมีวสิ ยั ทัศน์ดา้ นเทค น ลยี
ดิจทิ ลั (Digital/IT Vision) ซง่ การมีวสิ ยั ทัศน์ดงั กล่าว จะนา ปสู่ความสอดคล้องของการดาเนินการ
และจัดทาแผนหรือน ยบายหรือ ครงการทีเ่ กีย่ วข้องด้านอื่นๆ (นอกเหนือด้านการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงาน/กระทรวง) กับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการและการทางานร่ว มกัน และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์ห รือ
แผนป บิ ตั กิ ารของแต่ละหน่วยงาน ยังเป็ นสิง่ สาคั และขาดเสียมิ ด้สาหรับการดาเนินงานภายใต้
แผนยุท ธศาสตร์ฉ บับ นี้ เนื่ อ งด้ว ยหลาย ครงการ/กิจ กรรมมีก ารด าเนิ น งานที่ก่ อ ให้เ กิด การ
บูรณาการองค์ความรู้ สินทรัพย์ หรือทรัพยากรบุคคลระหว่างหน่ วยงานด้านคมนาคมทางบก น้ า
ราง และอากาศ หรือการดาเนินงานทีต่ อ้ งอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ าย
2) การขาดโครงสรางพ้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บางครัง้ ความเสีย่ งของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ อาจเกิดขน้ จากการ
ขาดแคลนใน ครงสร้างพืน้ านด้านเทค น ลยีสารสนเทศ และเทค น ลยีดจิ ทิ ลั ขององค์กร ดยใน
ที่น้ี การขาดแคลนดังกล่ าวหมายรวม ป งการขาดเส ียรภาพ และคุ ณภาพในตัว ครงสร้าง
พื้น านด้านเทค น ลยีส ารสนเทศและเทค น ลยีดิจทิ ลั ต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน เช่น เครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต เครือข่าย Wi-fi เป็ นต้น ซง่ อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ยกตัวอย่างเช่น ม่สามาร เข้า งหรือเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
บุคลากร ด้
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3) การถูกดึงตัวบุคลากรของบริ ษทั เอก น (Brain Drain)
ปั จจัยความเสี่ยงหน่งทีอ่ าจมิ ด้เกิดขน้ จากตัวน ยบาย หรือยุทธศาสตร์ หรือ ครงสร้าง
ของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเอง แต่เกิดข้นจากปั จจัยภายนอกกระทรวงคมนาคม
ก็ค ือ ปั หาการ ู ก ด งตัว บุ ค ลากรที่ม ีค วามสามาร ทัก ษะ หรือ สมรร นะสูง (Talents) ของ
บริษทั เอกชน หรือปั หา Brain Drain
ปั หาดังกล่าวเกิดขน้ กับหน่ วยงานภาครั และรั วิสาหกิจทัว่ ป ซ่งหมายรวม งกรณี
ของกระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานในสังกัดด้วย ดยปั หาดังกล่าวกลายเป็ นปั จจัยความเสี่ยง
หน่งสาหรับการดาเนินการแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
ทัง้ นี้ หากพิจ ารณาจาก ครงการ กิจ กรรม และการด าเนิ น งานต่ า งๆ ภายใต้ แ ผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ จะพบว่า กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดต้องลงทุน ทัง้ งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล ตลอดจนระยะเวลา ทีส่ ูง เพื่อพัฒนาสมรร นะของบุคลากรของกระทรวง อย่าง รก็ดี เมื่อ
บุคลากรของกระทรวงมีความสามาร ทักษะ และสมรร นะที่สูงข้น ก็ย่อมเป็ นที่ต้องการจาก
บริษทั เอกชนเช่นเดียวกัน ด้วยอัตราค่าตอบแทนของกระทรวงคมนาคมเองที่อาจมิ ด้ดงดูดมาก
เท่ากับของภาคเอกชน ส่งผลทาให้เกิดปั หาทีบ่ ริษทั ภาคเอกชนดงตัวบุคลากรของกระทรวงที่ม ี
ความสามาร มีทกั ษะ หรือมีสมรร นะสูง ป ซง่ อื เป็ นความเสีย่ งทีอ่ าจทาให้การดาเนินงานของ
กระทรวงในการพัฒนาสมรร นะของบุคลากรของกระทรวงประสบกับการสู เปล่าของทรัพยากร
ด้ ดยเฉพาะกับบุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั ซ่งจาเป็ นต้องอาศัยการลงทุนในระดับที่สูงเพื่อ
พัฒนาบุคลากรเหล่านี้
4) การขาดบุคลากรที่เ ี่ยว าญ นเร่องเฉพาะ ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทา
การ ึ กอบรม และขาด ลักสูตร ึ กอบรมเฉพาะดาน นแตละภาคสวน
ปั หาความเสีย่ งอีกประการทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมหรือ ครงการใดๆ
ภายใต้แ ผนยุทธศาสตร์ฉ บับนี้ มาจากการที่กระทรวงคมนาคมประสบกับปั หาด้านการขาด
บุคลากรทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชา เฉพาะด้านทีเ่ พียงพอ เช่น ผูเ้ ชีย่ วชา ด้านคมนาคมขนส่งดิจทิ ลั ทางบก
น้ า ราง อากาศ เป็ นต้น ส่งผลทาให้การดาเนินการใดๆ ทีอ่ าจต้องอาศัย บุคลากรกลุ่มนี้ มาช่วยใน
การ ่ายทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ แก่บุคลากรภายในกระทรวง หรือการดาเนินการ
ใดๆ ทีอ่ าจต้องอาศัยองค์ความรูเ้ ชิงลก หรือเฉพาะด้าน เช่น การจัดทาและพัฒนาระบบ านข้อมูล
องค์ความรูเ้ ฉพาะด้านของกระทรวง อาจทา ด้ ม่ราบรืน่ นัก
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ขณะเดียวกัน การทีก่ ระทรวงคมนาคมยังขาดบุคลากรในกลุ่มดังกล่าวอยู่น้อย ส่งผลทา
ให้กระทรวงยังขาดในส่วนของหลักสูตรทีจ่ ะนา ปใช้ในการอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านเฉพาะ
ด้านด้ว ย และอาจกลายเป็ นความเสี่ยงที่จะส่ งผลต่ อ การดาเนินการที่เ กี่ยวข้อ งกับการพัฒ นา
บุคลากรของกระทรวงต่อ ปเช่นกัน
5) งบประมาณที่จากัด รอไมเพียงพอตอการดาเนิ นกิ จกรรม
ปั หาการจัดสรรงบประมาณอาจเป็ นอีกความเสีย่ งหน่งของการดาเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ เนื่องด้วยในปั จจุบนั การพัฒนาสมรร นะ หรือทักษะด้านดิจทิ ลั สาหรับบุคลากร
หน่งคน มีค่าใช้จา่ ยทีส่ งู หากผูบ้ ริหารหรือหน่วยงานด้านงบประมาณขององค์กรมิ ด้เข้าใจ หรือให้
ความสาคั กับค่ าใช้จ่ายดังกล่ าว ก็อ าจทาให้เ กิดการจัดสรรงบประมาณที่ ม่เ พียงพอต่อ การ
ดาเนิน ครงการ หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ของกระทรวง ด้
6) การขาดแคลนบุคลากรดานดิ จิทลั
จากปั หาที่พ บเจอในหน่ วยงานด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนาคมและหน่ วยงานใน
สังกัด พบว่า อัตรากาลังพลของบุคลากรด้านดิจทิ ลั ยัง ม่เพียงพอ หากเปรียบเทียบกับเนื้อ งาน
ด้านดิจทิ ลั ทีม่ อี ยู่ในปั จจุบนั ปั หาการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าว อื เป็ นปั จจัยความเสีย่ งอันดับ
ต้นๆ ของกระทรวงคมนาคม
ทัง้ นี้ ในหลายกิจกรรมภายใต้ ครงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ของกระทรวงภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มีความจาเป็ นต้องส่งบุคลากร ปฝ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ซง่ อาจจะ ม่
สามาร ดาเนินการดังกล่าว ด้ หรือดาเนิน ด้อย่าง ม่ราบรื่น หากหน่ วยงานนัน้ ม่สามาร ส่ง
บุคลากรเข้าฝกอบรม ด้ เนื่องด้วย ม่มบี ุคลากรมาทางานแทนบุคลากรที่ ูกส่ง ปฝกอบรม
7) แรงจูง จ นการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ดังที่ ด้ก ล่ าว ว้ข้างต้ น ด้ว ยอัต ราค่ าตอบแทนที่ ม่สูงมากนักของหน่ วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ประกอบกับการที่ ม่มรี ะบบหรือกล กที่จะสร้างแรงจูงใจในให้บุคลากรของ
กระทรวงขวนขวาย หรือมันพั
่ ฒนาตนเองอยู่เสมอ (มิ ด้กาหนด ว้เป็ นข้อบังคับ /มิ ด้มกี ารนามา
ผูกกับตัวชี้วดั ประเมินผลงานหรือความสามาร (KPIs)/มิ ด้มกี ารนามาผูกกับผลตอบแทนการ
ทางาน) ส่งผลให้เกิดความเสีย่ งทีจ่ ะทาให้การดาเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ม่ประสบ
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ความสาเร็จอย่างทีค่ าดหวัง ว้ เนื่องจากบุคลากรอาจขาดแรงจูงใจหรือแรงดงดูด ทาให้ ม่ใส่ใจทีจ่ ะ
เข้าร่วม ครงการหรือกิจกรรม หรือเกิดการต่อต้าน เนื่องจากมองว่า มีการกาหนดเงือ่ น ขหรือดัชนี
ตัวชีว้ ดั ประเมินผลงานทีม่ ากขน้ และสร้างภาระและความยุ่งยากให้กับบุคลากรของกระทรวง ดย
ม่ ด้รบั ผลตอบแทน หรือผลประ ยชน์แต่อย่างใด
8) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั
เทค น ลยีดจิ ทิ ลั มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีความเป็ น ป ด้ว่าอาจเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทีท่ าให้ความรู้ หรือทักษะของบุคลากรของกระทรวงคมนาคมในปั จจุบนั ม่เพียงพอ
หรือ ม่รองรับเทค น ลยีหรือนวัตกรรมเหล่านัน้ ทาให้ปัจจัยด้านการเปลีย่ นแปลงทางเทค น ลยี
ดังกล่ าวกลายเป็ นอีก หน่ งความเสี่ยงที่อ าจส่ งผลกระทบต่ อ การพัฒ นาบุค ลากรของกระทรวง
คมนาคม
9) กฎระเบียบทางรา การที่เป็ นอุปสรรค
ในบางครัง้ กฎระเบียบของหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเองอาจกลายเป็ นปั จจัย
เสี่ยงประการหน่งสาหรับการดาเนินการป บิ ตั ภิ ายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ทัง้ นี้ แม้อาจมีการ
ลงทุนใน ครงสร้างพื้น าน ระบบสารสนเทศต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับต่ อ
เทค น ลยีและนวัตกรรมทีเ่ กิดขน้ ใหม่ แต่หากกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ม่ ด้รบั การทบทวน
แก้ ข หรือ ปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ ง ปกับ บริบ ทที่เ ปลี่ย นแปลง ป ตลอดจนเอื้อ อ านวยต่ อ การ
ดาเนินการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดตามแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ ก็มคี วามเป็ น ป ด้
ว่าการนาแผนสู่การป บิ ตั จิ ะประสบกับความล่าช้า หรือ ม่เป็ น ปตามทีค่ าด ว้
10) ผูบริ ารและบุคลากร ไมนาเทคโนโลยีดิจิทลั มา

นการปฏิ บตั ิ งาน

แม้ว่าการพัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะด้านดิจทิ ลั จะเป็ นสิง่ สาคั
แต่การที่องค์กรมีวฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั และนาเทค น ลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการป บิ ตั กิ ็ อื เป็ นสิง่ สาคั
เช่นเดียวกันสาหรับแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ การขาดวัฒนธรรมดิจทิ ลั ขององค์กรและการขาดการ
นาเทค น ลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในที่ทางานจงเป็ นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้การพัฒนาบุคลากร
ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ ม่ประสบผลตามเป้ าประสงค์ทต่ี งั ้ ว้ ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหารและบุคลากร
ผู้ป บิ ตั งิ าน จาเป็ นต้องนาเทค น ลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ในการป บิ ตั งิ าน จงจะช่วยให้การดาเนินงาน
ประสบผลสาเร็จ ลุล่วงเป้ าประสงค์ทต่ี งั ้ ว้
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การประเมิ นความเสี่ยง (Risk Assessment)
เพื่อการจัดทาแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสามาร ควบคุม หรือ
ลด อนและขจัด อกาสที่ปัจจัยความเสี่ยงใดจะเกิดข้น จาเป็ นจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ของแต่ละปั จจัยความเสีย่ ง
ในลาดับแรก คณะผูว้ จิ ยั ด้ทาการระบุต้นเหตุหรือความเป็ น ป ด้ท่จี ะทาให้ปัจจัยความ
เสีย่ งนัน้ เกิดขน้ ดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 4-10 สาเ ตุที่ทา ปัจจัยความเสี่ยงเกิ ดขึ้น
ปัจจัยความเสี่ยงของ
สาเ ตุที่ทา ปัจจัยความเสี่ยงเกิ ดขึน้
แผนยุทธศาสตร์
1) การขาดการผลักดันจาก o การขาดความเข้าใจ หรือรับทราบ งความสาคั ของการเปลีย่ นผ่านองค์กรสูก่ ารเป็ น
ผูบ้ ริหาร และความร่วมมือ
หน่วยงานรั บาลดิจทิ ลั
ระหว่างหน่วยงาน
o การขาดความเข้าใจ หรือรับทราบ งประ ยชน์ของการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั
o การขาดวิสยั ทัศน์ดา้ นดิจทิ ลั
o การขาดการพูดคุย สือ่ สาร เจรจา หรือหารือระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้าง อกาสในการ
ดาเนินงาน หรือจัดทาน ยบายและ ครงการร่วมกัน
2) การขาด ครงสร้าง
o การขาดงบประมาณลงทุนพัฒนาและจัดสร้าง ครงสร้างพืน้ าน
พืน้ านด้านเทค น ลยี
สารสนเทศ
) การ ูกดงตัวบุคลากร o อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานรั และรั วิสาหกิจน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษทั
ของบริษทั เอกชน (Brain
ภาคเอกชน
Drain)
o บุคลากรขาดการปลูกฝั งวัฒนธรรมและค่านิยมด้านความรักและจงรักภัคดี (Royalty) ต่อ
องค์กร
o เส้นทางสายอาชีพจากัดสาหรับบุคลากรในสายงานดิจทิ ลั ส่งผลทาให้ขาดแรงจูงใจและ
ความภัคดีในการทางานต่อ ปกับหน่วยงาน
) การขาดบุคลากรที่
o การขาดแคลนบุคลากรด้านดิจทิ ลั
เชีย่ วชา ในเรื่องเฉพาะ o การขาดการบูรณาการองค์ความรูข้ องกระทรวงคมนาคมทีเ่ ฉพาะด้าน
ขาดบุคลากรทีม่ ี
ความสามาร ทาการ
ฝกอบรม และขาดหลักสูตร
ฝกอบรมเฉพาะด้านในแต่
ละภาคส่วน
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ปัจจัยความเสี่ยงของ
สาเ ตุที่ทา ปัจจัยความเสี่ยงเกิ ดขึน้
แผนยุทธศาสตร์
5) งบประมาณทีจ่ ากัด
o การให้ความสาคั ในด้านการพัฒนาบุคลากรยังมีอยู่น้อย (อันเป็ นผลจากการทีผ่ บู้ ริหารขาด
หรือ ม่เพียงพอต่อการ
ความเข้าใจ หรือรับทราบ งประ ยชน์ของการพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั )
ดาเนินกิจกรรม
6) การขาดแคลนบุคลากร o ม่สามาร แต่งตัง้ /บรรจุ ตาแหน่งแก่บุคลากร ด้ เนื่องด้วย ม่มอี ตั รากาลังพลทีว่ ่างอยู่
ด้านดิจทิ ลั
หน่วยงานกาลังอยู่ระหว่างการปรับ ครงสร้าง ฯลฯ
o บุคลากรด้านดิจทิ ลั ูกบริษทั เอกชนดงตัว ป
7) แรงจูงใจในการพัฒนา o การ ม่มรี ะบบหรือกล กในการผูกผลการประเมินด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองของ
ตนเองของบุคลากร
บุคลากรเข้ากับผลการประเมินการป บิ ตั งิ าน (KPIs) หรือผลตอบแทน
8) การเปลีย่ นแปลงของ
o การขาดการศกษาแนว น้มทางด้านดิจทิ ลั ตลอดจนการขาดการทาความเข้าใจในเทค น ลยี
เทค น ลยีดจิ ทิ ลั
และนวัตกรรมทีเ่ กิดขน้
9) กฎระเบียบทางราชการ o การทีก่ ฎระเบียบทางราชการ/กฎระเบียบของหน่วยงาน ม่ ด้รบั การทบทวน แก้ ข หรือ
ทีเ่ ป็ นอุปสรรค
ปรับปรุงให้สอดคล้อง ปกับการดาเนินงานทีต่ อ้ งเปลีย่ นแปลง ปจากการเปลีย่ นผ่านสูด่ จิ ทิ ลั
0) ผูบ้ ริหารและบุคลากร o การขาดการปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร และการผลักดันวัฒนธรรมการใช้เทค น ลยี
ม่นาเทค น ลยีดจิ ทิ ลั มา
ดิจทิ ลั ในทีท่ างาน
ใช้ในการป บิ ตั งิ าน
ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด

เมื่อทราบสาเหตุหรือต้นเหตุของการเกิดขน้ ของปั จจัยความเสีย่ งต่างๆ แล้ว คณะผูว้ จิ ยั
ด้ประเมินระดับความเสีย่ งของแต่ละปั จจัย ดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ี ทาให้ปัจจัย
ความเสีย่ งเกิดขน้ ประกอบกับผลจากแบบสอบ ามความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว6 ดย ด้แบ่ง
ระดับความเสีย่ งของปั จจัยเสีย่ ง ว้ ดังนี้
 กลุ่มปั จจัยความเสีย่ งระดับต่า (ผลกระทบและความสาคั น้อย)
 กลุม่ ปั จจัยความเสีย่ งระดับปานกลาง (ผลกระทบและความสาคั ปานกลาง)
 กลุม่ ปั จจัยความเสีย่ งระดับความเสีย่ งสูง (ผลกระทบและความสาคั มาก ซง่ อาจทา
ให้การนาแผนสู่การป บิ ตั ิ ม่ประสบความสาเร็จหรือ ม่สามาร กระทา ด้)

6 แบบสอบ

ามนาเสนอ ว้ในภาคผนวกของรายงานผลการจัดประชุมสัมมนา เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นร่างกรอบความรูค้ วามสามาร
ทักษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็ นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบับร่างที่ 1 และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 1
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จากนัน้ ด้ นาผลจากแบบสอบ ามความคิดเห็น ในประเด็นดังกล่าว 7 มาประมวลเพื่อ
ประเมิน ระดับ ความเสี่ย งของแต่ ล ะปั จ จัย ความเสี่ย ง ดยผลการประเมิน ความเสี่ย ง รวม ง
รายละเอียดสาเหตุทท่ี าให้ปัจจัยความเสีย่ งเกิดขน้ เป็ นดังตารางต่อ ปนี้
ตารางที่ 4-11 ระดับความเสี่ยงของปัจจัยความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ปัจจัยความเสี่ยงของ
ระดับความเสี่ยง
ผลกระทบเมอ่ ปัจจัยความเสี่ยงถอกาเนิ ดขึน้
แผนยุทธศาสตร์
1) การขาดการผลักดันจาก
สูง
o การดาเนินการ ครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ม่ ด้รบั การสนับสนุนใน
ผูบ้ ริหาร และความร่วมมือ
ด้านงบประมาณ และทรัพยากรทีจ่ าเป็ น ทาให้ ครงการหรือ
ระหว่างหน่วยงาน
กิจกรรมเหล่านัน้ ดาเนินการ ด้ ม่เต็มรูปแบบ
o อาจส่งผลให้ ม่เกิดการบูรณาการทรัพยากรระหว่างหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ/หรือ ม่เกิดการบูรณาการเลย ซง่ จะส่งผลต่อ
ความสอดคล้องของการดาเนินงานในแต่ละหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ตลอดจนอาจเกิดความซ้าซ้อนของการ
ดาเนินงาน ทาให้งบประมาณเกิดความสู เปล่า
2) การขาด ครงสร้าง
ปานกลาง
o ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
พืน้ านด้านเทค น ลยี
ยกตัวอย่างเช่น ม่สามาร เข้า งหรือเข้าใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
สารสนเทศ
การพัฒนาบุคลากร ด้
) การ ูกดงตัวบุคลากร
ปานกลาง
o กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดอาจสู เสียงบประมาณ
ของบริษทั เอกชน (Brain
และทรัพยากรทีส่ ู เปล่าจากการพัฒนาบุคลากร แล้ว ูกดงตัว ป
Drain)
4) การขาดบุคลากรที่
ปานกลาง
o การพัฒนาบุคลากรทา ด้ ม่เต็มรูปแบบ
เชีย่ วชา ในเรื่องเฉพาะ
o ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ขาดบุคลากรทีม่ ี
ยกตัวอย่างเช่น
ความสามาร ทาการ
ฝกอบรม และขาดหลักสูตร
ฝกอบรมเฉพาะด้านในแต่
ละภาคส่วน
5) งบประมาณทีจ่ ากัด
สูง
o ครงการหรือกิจกรรม ดาเนินการ ด้ ม่เต็มรูปแบบ หรือ ม่
หรือ ม่เพียงพอต่อการ
ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายทีต่ อ้ งมีสว่ นร่วม หรือ ด้รบั การพัฒนา
ดาเนินกิจกรรม
สมรร นะ
6) การขาดแคลนบุคลากร
ปานกลาง
o ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือ ครงการอาจอยู่ในระดับทีต่ ่า
ด้านดิจทิ ลั
เนื่องจากมีขอ้ จากัดในการส่งบุคลากรเข้าร่วม
7

ผลการจัดลาดับปั จจัยความเสีย่ ง นาเสนอ ว้ในรายงานผลการจัดประชุมสัมมนา เพือ่ รับฟั งความคิดเห็นร่างกรอบความรู้
ความสามาร ทักษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็ นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบับร่างที่ 1 และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านเทค น ลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 1
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ปัจจัยความเสี่ยงของ
แผนยุทธศาสตร์
7) แรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร
8) การเปลีย่ นแปลงของ
เทค น ลยีดจิ ทิ ลั

ระดับความเสี่ยง

ผลกระทบเมอ่ ปัจจัยความเสี่ยงถอกาเนิ ดขึน้

ปานกลาง

o ความสนใจในการดาเนิน และเข้าร่วมกิจกรรมหรือ ครงการอาจอยู่
ในระดับทีต่ ่า เนื่องจาก ม่มผี ลประ ยชน์หรือผลตอบแทนแก่
ผูเ้ ข้าร่วม
o ความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะที่ ด้รบั การพัฒนา อาจ
ม่สามาร นามาใช้ป บิ ตั ิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วย
เทค น ลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง ป ส่งผลให้รายละเอียด หัวข้อ หรือ
ประเด็นของความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะ ทีพ่ งทราบ
เปลีย่ นแปลง ป
o อาจส่งผลทาให้ ม่เกิดการบูรณาการทรัพยากรระหว่างหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และ/หรือ ม่เกิดการบูรณาการเลย
o การพัฒนาบุคลากรอาจ ม่ประสบผลตามเป้ าประสงค์ทต่ี งั ้ ว้

ต่า

9) กฎระเบียบทางราชการ
ปานกลาง
ทีเ่ ป็ นอุปสรรค
0) ผูบ้ ริหารและบุคลากร
สูง
ม่นาเทค น ลยีดจิ ทิ ลั มา
ใช้ในการป บิ ตั งิ าน
ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด

แนวทางการบริ ารความเสี่ยง
การระบุสาเหตุทท่ี าให้ปัจจัยความเสีย่ งเกิดขน้ จะช่วยให้สามาร ออกแบบและพัฒนาแนว
ทางการบริห ารความเสี่ยงที่ส ามาร ควบคุม ลด อน หรือ ขจัด อกาสที่ ปัจจัยความเสี่ยงใดจะ
เกิดขน้ ด้
ขณะเดียวกัน การประเมินระดับความเสีย่ งก็จะช่วยให้สามาร พิจารณา ด้ว่าปั จจัยความ
เสีย่ งใดเป็ นปั จจัยทีค่ วรให้ความสาคั หรือจัดสรรทรัพยากร อาทิ งบประมาณ กาลังพล ฯลฯ เพื่อ
การบริหารความเสีย่ งของปั จจัยดังกล่าว
แนวทางการบริหารความเสีย่ งจากปั จจัยดังกล่าวเหล่านัน้ สรุป ด้ดงั ตารางต่อ ปนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

4-106

ตารางที่ 4-12 แนวทางการบริ ารความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ปัจจัยความเสี่ยง
ของแผนยุทธศาสตร์
1) การขาดการผลักดันจาก
ผูบ้ ริหาร และความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน

2) การขาด ครงสร้างพืน้ าน
ด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
) การ ูกดงตัวบุคลากรของ
บริษทั เอกชน (Brain Drain)

4) การขาดบุคลากรทีเ่ ป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชา ในเรื่องเฉพาะด้าน
และการขาดหลักสูตรฝกอบรม
เฉพาะสาหรับหน่วยงาน
กระทรวง

ระดับ
แนวทางทางการบริ ารความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ความเสี่ยง
สูง
o การสร้างความเข้าใจ และการรับทราบเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่านองค์กรสูด่ จิ ทิ ลั การสร้างและปลูกฝั งวัฒนธรรม
ดิจทิ ลั ในองค์กร รวม งความจาเป็ นของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในด้านดิจทิ ลั ให้แก่
ผูบ้ ริหารของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขน้ ป
o การพัฒนาบุคลากรระดับผูบ้ ริหารของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขน้ ป ให้มี
วิสยั ทัศน์ดจิ ทิ ลั
o การกาหนดให้มหี น่วยงานหรือคณะทางานกลาง เพื่อเข้ามากากับดูแลและบริหารด้านการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง ดยเฉพาะการพัฒนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ และสมรร นะของบุคลากรของกระทรวงในด้าน
ดิจทิ ลั
ปานกลาง o การจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนและพัฒนา ครงสร้างพืน้ านด้านเทค น ลยีสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม
ปานกลาง o การสร้างและปลูกฝั งวัฒนธรรมและค่านิยมด้านความรักและจงรักภัคดี (Royalty) ต่อองค์กร แก่บุคลากร
o การนาเอาเรื่องของความชานา การในด้านดิจทิ ลั เข้ามาผูกกับอัตราผลตอบแทน รวม งปรับปรุงอัตรา
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมมากขน้ ให้แก่บุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั
o การออกแบบและปรับปรุงเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ให้แก่บุคลากรด้านเดิจทิ ลั เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และแรงดงดูดให้กบั บุคลากรในหน่วยงาน
ปานกลาง o การปรับเปลีย่ น ครงสร้างอัตรากาลังพลขององค์กร ดยเพิม่ อัตรากาลังพลให้เพียงพอต่อเนื้องานด้านดิจทิ ลั
o การนาเอาเรื่องของความชานา การในด้านดิจทิ ลั เข้ามาผูกกับอัตราผลตอบแทน รวม งปรับปรุงอัตรา
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมมากขน้ ให้แก่บุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั
o การนาเอาองค์ความรูด้ า้ นคมนาคมดิจทิ ลั ของแต่ละหน่วยงานในสังกัด มาบูรณาการและจัดสรรเป็ นองค์
ความรูเ้ ฉพาะด้าน เพื่อสาหรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเฉพาะด้านในแต่ละภาคส่วน

นวยงานที่รบั ผิด อบ
o ทุกหน่วยงาน (สาหรับการ
สร้างความเข้าใจ และการ
รับทราบในด้านต่างๆ ให้แก่
ผูบ้ ริหาร และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน)
o สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม (สาหรับการเป็ น
หน่วยงานกลาง)
o ทุกหน่วยงาน
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร หน่วยงานอื่น
ในสังกัดกระทรวง
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร หน่วยงานอื่น
ในสังกัดกระทรวง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ของแผนยุทธศาสตร์
5) งบประมาณทีจ่ ากัดหรือ ม่
เพียงพอต่อการดาเนิน
กิจกรรม

ระดับ
แนวทางทางการบริ ารความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
นวยงานที่รบั ผิด อบ
ความเสี่ยง
สูง
o การสร้างความเข้าใจ และการรับทราบเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่านองค์กรสูด่ จิ ทิ ลั การสร้างและปลูกฝั งวัฒนธรรม o ทุกหน่วยงาน (สาหรับการ
ดิจทิ ลั ในองค์กร รวม งความจาเป็ นของการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลในด้านดิจทิ ลั ให้แก่
สร้างความเข้าใจ และการ
ผูบ้ ริหารของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขน้ ป
รับทราบในด้านต่างๆ ให้แก่
o การพัฒนาบุคลากรระดับผูบ้ ริหารของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัด ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการขน้ ป ให้มี
ผูบ้ ริหาร)
วิสยั ทัศน์ดจิ ทิ ลั
o กองการเจ้าหน้าที/่ หน่วยงาน
o การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทีจ่ ะเป็ นแกนนาในการนาความรูค้ วามสามาร ทักษะ หรือสมรร นะที่
ด้านทรัพยากรบุคคลของทุก
ด้รบั จากการ ด้รบั การฝกอบรม มา ่ายทอดให้แก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
6) การขาดแคลนบุคลากรด้าน ปานกลาง o การปรับเปลีย่ น ครงสร้างอัตรากาลังพลขององค์กร ดยเพิม่ อัตรากาลังพลให้เพียงพอต่อเนื้องานด้านดิจทิ ลั o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
ดิจทิ ลั
o การนาเอาเรื่องของความชานา การในด้านดิจทิ ลั เข้ามาผูกกับอัตราผลตอบแทน รวม งปรับปรุงอัตรา
และการสือ่ สาร สานักงาน
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมมากขน้ ให้แก่บุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั
ปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทค น ลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร หน่วยงานอื่น
ในสังกัดกระทรวง
o กองการเจ้าหน้าที/่ หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
7) แรงจูงใจในการพัฒนา
ปานกลาง o การนาเอาเรื่องของความชานา การในด้านดิจทิ ลั เข้ามาผูกกับอัตราผลตอบแทน รวม งปรับปรุงอัตรา
o กองการเจ้าหน้าที/่ หน่วยงาน
ตนเองของบุคลากร
ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมมากขน้ ให้แก่บุคลากรในสายงานด้านดิจทิ ลั
ด้านทรัพยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8) การเปลีย่ นแปลงของ
ต่า
o การสร้างความเข้าใจ และการรับทราบเกีย่ วกับการเปลีย่ นผ่านองค์กรสูด่ จิ ทิ ลั แก่ผบู้ ริหารขององค์กร รวม ง o ทุกหน่วยงาน (สาหรับการ
เทค น ลยีสารสนเทศและการ
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ ผูบ้ ริหาร/ผูอ้ านวยการด้านบริหารและจัดสรรงบประมาณ ผูบ้ ริหาร/ผูอ้ านวยการ
สร้างความเข้าใจ และการ
สือ่ สาร
ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รับทราบในด้านต่างๆ ให้แก่
ผูบ้ ริหาร และการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ของแผนยุทธศาสตร์
9) กฎระเบียบทางราชการที่
เป็ นอุปสรรค

ระดับ
แนวทางทางการบริ ารความเสี่ยง นการนาแผนสูการปฏิ บตั ิ
ความเสี่ยง
ปานกลาง o การแก้ ขหรือปรับปรุงกฎระเบียบของหน่วยงาน ทีเ่ อือ้ ต่อการดาเนินการเปลีย่ นผ่านองค์กรสูด่ จิ ทิ ลั รวม ง
การบูรณาการด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และงบประมาณระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง
คมนาคม
o การสร้างและปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั ให้แก่องค์กร และบุคลากรทุกภาคส่วน
0) การขาดการนาเทค น ลยี
สูง
o การปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั ในองค์กร และการผลักดันวัฒนธรรมการใช้เทค น ลยีดจิ ทิ ลั ในทีท่ างาน
ดิจทิ ลั มาใช้ในทีท่ างาน

นวยงานที่รบั ผิด อบ
o ทุกหน่วยงาน

o กองการเจ้าหน้าที/่ หน่วยงาน
ด้านทรัพยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทีม่ า: บริษทั บลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศ ทย) จากัด
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บทที่ 5
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับกระทรวงคมนาคม
เพื่อ ให้เ กิด ผลลัพ ธ์สู ง สุ ด ส ำหรับ กำรพัฒ นำบุ ค ลำกรดิจ ิท ัล ของกระทรวงคมนำคม
คณะผู้ว ิจ ยั ได้จ ดั ท ำข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยเพื่อ กำรเข้ำ สู่เ ศรษฐกิจ ดิจ ิท ัล ส ำหรับ กระทรวง
คมนำคม โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับกระทรวงคมนำคม
ในภำพรวม เพื่อยกระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ลั ของบุคลำกรภำยในกระทรวงให้พร้อมขับเคลื่อน
องค์ก รสู่เ ศรษฐกิจ ดิจ ิท ัล และส่ ว นข้อ เสนอแนะเชิง นโยบำยส ำหรับ ส ำนัก งำนปลัด กระทรวง
คมนำคม ในฐำนะหน่ วยงำนหลัก ที่จะผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร
ดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนำคมฉบับนี้ให้ประสบผลสำเร็จ

5.1 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายสาหรับกระทรวงคมนาคม
กำรศึกษำในบทที่ผ่ำนมำ ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลและสัมภำษณ์เชิงลึกผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียทุกภำคส่วนของกระทรวง ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงจุดแข็งหลำยประกำรของกระทรวงคมนำคม ทัง้
ผูบ้ ริหำรมีควำมสำมำรถและให้ควำมสำคัญกับกำรเปลีย่ นผ่ำนสู่ยคุ ดิจทิ ลั (Digital Transformation)
อยูแ่ ล้วระดับหนึ่ง บุคลำกรจำกแต่ละหน่วยงำนในสังกัดมีควำมสำมำรถและควำมเชีย่ วชำญในองค์
ควำมรูด้ ำ้ นคมนำคมขนส่งในงำนของตน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
สำมำรถทำงำนร่วมกันได้อย่ำงรำบรื่น นอกจำกนี้ กระทรวงคมนำคมยังเป็ นหน่ วยงำนชัน้ นำของ
ประเทศทีน่ ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มำปรับใช้กบั กำรให้บริกำร
และกำรบริหำรงำนขององค์กรบ้ำงแล้ว
ถึงกระนัน้ กำรบรรลุเป้ ำหมำยสำคัญในกำรยกระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ลั ของบุคลำกร
ภำยในกระทรวงให้ พ ร้อ มขับ เคลื่อ นองค์ ก รเข้ำ สู่ เ ศรษฐกิจ ดิจ ิท ัล จ ำเป็ นต้ อ งอำศัย ปั จ จัย
ขับเคลื่อนทีส่ ำคัญหลำยประกำร ทัง้ ระยะเวลำ งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ อีกทัง้ ยังจำต้องมี
กำรวำงยุทธศำสตร์และแผนงำนทีช่ ดั เจน และได้รบั กำรผลักดันและควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
ทุกหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
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ในกำรนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยสำหรับกระทรวงคมนำคมในภำพรวม แบ่งออกเป็ น
3 ประเด็น ได้แ ก่ (1) ประเด็นนโยบำยและวิส ัยทัศ น์ (2) ประเด็นเรื่อ งวัฒ นธรรมองค์กร และ
(3) ประเด็นด้ำนควำมพร้อมของบุคลำกรภำยในกระทรวงคมนำคม ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
 การปรับวิ สยั ทัศน์ ของผูน้ ากระทรวงคมนาคมให้ เป็ นดิ จิทลั
หนึ่งในจุดแข็งของกระทรวงคมนำคมคือผู้บริหำรของกระทรวงมีควำมสำมำรถและให้
ควำมสำคัญกับกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดิจทิ ลั ถึงกระนัน้ ผู้บริหำรบำงส่วนยังอำจไม่เห็นภำพหรือ
เข้ำใจถึงควำมสำคัญของกำรเปลีย่ นผ่ำนดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จำกกำร
นำดิจทิ ลั มำใช้ภำยในหน่วยงำนของตน หรือประสิทธิภำพและประสิทธิผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จำกกำรปรับ
กระบวนงำนหรือปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนตำมกำรเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
เศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
ดังนัน้ แล้ว ผู้มสี ่ ว นเกี่ยวข้อ งสำคัญ อย่ำงสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม และศูนย์
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของทุกหน่ วยงำนในสังกัดกระทรวง จึงมีหน้ำทีส่ ำคัญในกำร
ชีน้ ำ และชักจูงให้ผบู้ ริหำรเหล่ำนี้ทรำบถึงควำมจำเป็ นและควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดขึน้ จำกกำรเข้ำสู่
เศรษฐกิจดิจทิ ลั ต่อไปในอนำคตอันใกล้ และนำเสนอแนวทำงสำหรับกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่ยุค
ดิจทิ ลั
กำรปรับแนวคิดและวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหำรให้เป็ นวิสยั ทัศน์ดจิ ทิ ลั จะช่วยผลักดันองค์กรสู่
องค์ก รดิจทิ ลั ได้รวดเร็ว เนื่อ งจำกโครงกำร กิจกรรม หรือ แผนงำนต่ ำงๆ ที่จำเป็ น ได้ร ับ กำร
สนับสนุ นจำกผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน และเกิดกำรจัดสรรควำมสำคัญ งบประมำณ และทรัพยำกร
ต่ำงๆ
 การสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมดิ จิทลั ในองค์กร
วัฒ นธรรมองค์ก รเป็ น สิ่ง ที่ห ล่ อ หลอมบุ ค ลำกรขององค์กรให้เ ป็ น หนึ่ ง เดีย วกัน โดย
ถึงแม้ว่ำผูบ้ ริหำรขององค์กรจะมีวสิ ยั ทัศน์กำ้ วไกล มองเห็นควำมสำคัญของดิจทิ ลั หำกแต่ผปู้ ฏิบตั ิ
หรือบุคลำกรทัวไปยั
่ งไม่เห็นหรือมีวสิ ยั ทัศน์ในเชิงดิจทิ ลั และไม่ปรับเปลีย่ นตนเองใหม่ ก็จะทำให้
องค์กรเผชิญกับกำรเปลี่ยนผ่ำนที่ไม่รำบรื่น ขณะเดียวกัน หำกองค์กรมีวฒ
ั นธรรม ค่ำนิยม และ
ทัศนคติด้ำนดิจทิ ลั แต่ผู้บริหำรไม่เห็นควำมสำคัญของกำรนำดิจทิ ลั มำปรับใช้กบั กำรดำเนินกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน ก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อกำรเปลีย่ นผ่ำนเข้ำสู่องค์กรดิจทิ ลั เช่นกัน
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ด้ว ยเหตุ น้ี กำรสร้ำ งและปลู ก ฝั ง ให้ เ กิด วัฒ นธรรมดิจ ิท ัล ในองค์ก ร อำทิ กำรปรับ
กระบวนงำนภำยใน กำรปรับโครงสร้ำงหน่ วยงำน หรือกำรนำดิจทิ ลั มำใช้กบั กำรทำงำนและกำร
ให้บริกำร จึงเป็ นสิง่ สำคัญสำหรับกำรเปลีย่ นผ่ำนองค์กรสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั ในปั จจุบนั
กำรทีอ่ งค์กรมีวฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั นัน้ ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิผลทีเ่ พิม่ ขึน้ และประหยัดทัง้
งบประมำณ เวลำ และทรัพยำกรต่ำงๆ กล่ำวคือ เมือ่ มีกำรนำดิจทิ ลั มำปรับใช้กบั กระบวนงำนหนึ่ง
ก็ย่อ มท ำให้ส ำมำรถลดเวลำในกำรปฏิบ ัติง ำนลง ลดต้น ทุ น (งบประมำณ) ที่ต้อ งใช้กับ กำร
ดำเนินกำรนัน้ ๆ และบุคลำกรในหน่ วยงำนสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำงำน
ได้ม ำกขึ้น ภำยใต้ข้อ จ ำกัด ของเวลำที่เ ท่ ำ เดิม หรือ จ ำนวนคนที่เ ท่ ำ เดิม ทัง้ นี้ ผู้บ ริห ำรของ
กระทรวงคมนำคมถือเป็ นบุคลำกรกลุ่มแรกที่จะเป็ นแบบอย่ำงให้กบั บุคลำกรกลุ่มอื่นๆ ในองค์กร
ในกำรให้ควำมสำคัญกับกำรนำดิจทิ ลั มำปรับใช้และเปลีย่ นผ่ำนองค์กรเข้ำสู่ดจิ ทิ ลั
 การพัฒนาบุคลากรให้เป็ นบุคลากรดิ จิทลั
เพื่อขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรขององค์กรในทุกด้ำน บุคลำกรของกระทรวงคมนำคมควร
ได้รบั กำรพัฒนำศักยภำพ ทัง้ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนดิจทิ ลั เพื่อให้ พร้อม
รองรับกำรเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้
ดังทีไ่ ด้นำเสนอไปในผลกำรศึกษำก่อนหน้ำ ควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้ำนดิจทิ ลั ทีส่ ำคัญสำหรับบุคลำกรของกระทรวงคมนำคม ได้แก่ กำรเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสำรสนเทศ
และนวัตกรรมใหม่ กำรสังสมควำมรู
่
ด้ ้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในที่
ทำงำน กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงปลอดภัย ตลอดจนควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร และ
ควำมรูด้ ำ้ นกำรรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ทัง้ นี้ กำรยกระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ัลของบุคลำกรกระทรวงคมนำคม อำจทำได้หลำย
รูปแบบ อำทิ กำรจัดฝึ กอบรมเชิงวิชำกำร (Classroom) เพื่อกำรเรียนรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ด้ำ นต่ ำ งๆ กำรจัด อบรมเชิง ปฏิบ ัติก ำร (Workshop) เพื่อ ให้เ กิด กำรลงมือ ปฏิบ ัติจ ริง กำรจัด
กิจกรรมให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำตนเองเสมอ เช่น กำรจัดเวทีหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น (Conference/Forum/Seminar) เป็ นต้น ฯลฯ
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายสาหรับสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เพื่อผลักดันองค์กรสู่ดจิ ทิ ลั (Digital Transformation) และขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำบุค ลำกรดิจทิ ลั ของกระทรวง สำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจำเป็ นต้องมีหน่ วยงำน
ขับเคลื่อนหลัก (Change Agent) ทีจ่ ะทำหน้ำเป็ นผูว้ ำงแผนกำรเปลีย่ นผ่ำนสู่องค์กรดิจทิ ลั และวำง
แผนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจทิ ลั เป็ นผูก้ ำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหน่ วยงำน
ต่ ำ งๆ ตำมแผนกำรเปลี่ย นผ่ ำ นที่ว ำงไว้ เป็ น ผู้ป ระสำนงำนร่ว มกัน กับ หน่ ว ยงำนภำยในและ
ภำยนอก สปค. และเป็ นผูใ้ ห้ควำมช่วยเหลือหรือคำปรึกษำเชิงดิจทิ ลั แก่หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ หน่วยงำนขับเคลื่อนหลัก (Change Agent) ดังกล่ำวจะต้องวำงแผนกำรเปลีย่ นผ่ำน
ขององค์กร จัดสร้ำงหรือจัดให้มโี ครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีร่ องรับกำรเปลีย่ นผ่ำน ปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั
และกำรใช้ดจิ ทิ ลั ภำยในองค์กร และดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร ซึ่งศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทท.) ถือเป็ นหนึ่งในหน่ ว ยงำนที่เป็ น Change Agent สำคัญของ
สปค.
คณะผูว้ จิ ยั ได้จดั ทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยขึน้ สำหรับ ศทท. และ สปค. ในกำรผลักดัน
องค์กรสู่ยุคดิจทิ ลั และขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรดิจทิ ลั ของกระทรวงคมนำคม
ฉบับนี้ สู่ผลสำเร็จ โดยในกำรนี้ จะมิได้ดำเนินกำรจัดทำข้อเสนอแนะในด้ำนของกำรวำงแผน
เปลี่ยนผ่ำนองค์กร เนื่องจำก ศทท. ได้มสี ่วนสำคัญในกำรดำเนินกำรด้ำนดังกล่ำวอยู่แล้ว ได้แก่
กำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์คมนำคมดิจทิ ลั ของของกระทรวง และกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำบุคลำกรดิจทิ ลั ของกระทรวงขึน้ (ผลลัพธ์ภำยใต้โครงกำรศึกษำนี้)
สำหรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในด้ำนอื่นๆ ที่จะกล่ำวต่อไปประกอบด้วย (1) กำรนำ
ดิจทิ ลั มำผลักดันองค์กร และ (2) กำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
11.2.1 การนาดิ จิทลั มาผลักดันองค์กร
กำรนำดิจทิ ลั มำผลัก ดันองค์กรสำหรับ สปค. ดำเนินกำรได้ด้ว ยกันใน 3 ด้ำน ได้แก่
(1) กำรสร้ำ งโครงสร้ำ งพื้น ฐำนเพื่อ รองรับ กำรเปลี่ย นผ่ ำ น (2) กำรปลูก ฝั ง วัฒ นธรรมดิจ ิท ัล
(3) กำรใช้ดจิ ทิ ลั ภำยในองค์กร
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 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่าน
กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ ำนถือเป็ นกำรดำเนินกำรที่สำคัญ
ประกำรแรก เนื่องจำกกำรมีโครงสร้ำงพืน้ ฐำนทีด่ ี ย่อมช่วยสนับสนุนให้ สปค. เปลีย่ นผ่ำนสู่องค์กร
ดิจทิ ลั ได้อย่ำงรำบรืน่
ทัง้ นี้ โครงสร้ำงพืน้ ฐำนดังกล่ำว หมำยรวมตัง้ แต่โครงสร้ำงพืน้ ฐำนด้ำนเครือข่ำยและกำร
สื่อสำรภำยในกระทรวง เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ำยและโทรคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร
เป็ นต้ น โครงสร้ำ งพื้น ฐำนด้ ำ นกำรบริห ำรจัด กำรภำยในกระทรวง อำทิ ระบบสำรบรรณ
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระบบทะเบียนบุค ลำกรอิเ ล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ไปจนถึงโครงสร้ำงที่อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผบู้ ริหำรและผูป้ ฏิบตั งิ ำนของ สปค. และผูร้ บั บริกำรจำกหน่ วยงำนภำยในและภำยนอก
กระทรวงคมนำคม อำทิ ระบบกำรให้บริกำรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ของ สปค./กระทรวง ระบบกำร
พัฒนำบุค ลำกรของกระทรวง (เช่น ระบบ e-Learning ระบบ Knowledge Management (KM)
ระบบที่เ กี่ย วข้อ งกับ กำรฝึ ก อบรม (ระบบ Employee Personal Development System) ระบบ
รำยงำนสรุปสำหรับผูบ้ ริหำร (ระบบ Executive Dashboard System) เป็ นต้น
ศทท. ถือเป็ นหน่ วยงำนหลักที่มหี น้ำทีแ่ ละบทบำทในกำรจัดสร้ำง/พัฒนำ หรือจัดหำ/จัด
ให้มรี ะบบและโครงสร้ำงพื้นฐำนข้ำงต้น เพื่อเอื้ออำนวยกำรทำงำนและกำรใช้ดจิ ทิ ลั ภำยใน สปค.
ซึ่งโครงสร้ำงที่จะจัดสร้ำงหรือจัดให้มตี ่อไปนัน้ จำเป็ นจะต้องคำนึงถึงประสิทธิภำพ (เช่น ควำม
รวดเร็วของระบบ ควำมสเถียรของระบบ) และประโยชน์ท่จี ะได้รบั จำกกำรใช้งำน (เช่น ผูบ้ ริหำร
สำมำรถนำไปใช้ประกอบกำรวำงแผนและนโยบำยได้ บุคลำกรของ สปค. สำมำรถเข้ำไปใช้เพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำตนเอง เป็ นต้น)
 การปลูกฝังวัฒนธรรมดิ จิทลั
ศทท. ต้องดำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนบุคคล เช่น กองกำรเจ้ำหน้ำที่ เป็ นต้น เพื่อจัดทำ
กิจกรรมหรือโครงกำรที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และค่ำนิยมองค์กรให้มวี ฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั
ผ่ำนกำรสร้ำงและปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั จำกผูน้ ำ (ผูบ้ ริหำรของหน่ วยงำน) สู่ผปู้ ฏิบตั ิ (บุคลำกร
ทัวไป)
่
ทัง้ นี้ กำรปรับเปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ และค่ำนิยมองค์กรให้มวี ฒ
ั นธรรมดิจทิ ลั จะต้อง
ดำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และ
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สมรรถนะด้ำนดิจทิ ลั ระหว่ำงบุคลำกร IT และบุคลำกร non-IT ภำยใน สปค. ยังคงมีอยู่พอสมควร
ดังนัน้ กำรเริม่ ปูพน้ื และสร้ำงควำมเข้ำใจให้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรเปลีย่ นผ่ำนองค์กรสู่องค์กร
ดิจ ิท ัล ประโยชน์ จ ำกกำรใช้ดิจ ิท ัล ในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรสร้ำ งแนวคิด หรือ วิส ัย ทัศ น์ ว่ ำ
กระทรวงคมนำคมจะเป็ นหน่ วยงำนขับเคลื่อนคมนำคมดิจทิ ลั จึงเป็ นสิง่ สำคัญสำหรับบุคลำกร
non-IT ขณะเดียวกัน กำรกำหนดบทบำทให้บุคลำกร IT เป็ นเสมือนผูใ้ ห้คำปรึกษำ และผูช้ แ้ี นะแก่
บุคลำกร non-IT จะช่วยให้องค์กรโดยรวมเกิดกำรเปลีย่ นแปลงจำกภำยใน และเกิดเป็ นวัฒนธรรม
ดิจทิ ลั เฉพำะสำหรับ สปค.
 การใช้ดิจิทลั ภายในองค์กร
ศทท. สำมำรถเป็ นผู้นำและต้นแบบแก่หน่ วยงำนภำยใน สปค. เพื่อกำรนำเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มำใช้ประโยชน์ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรทำงำน หรือกำรให้บ ริกำรแก่ผมู้ ี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยกำรปรับกระบวนงำนภำยใน ศทท. ได้แก่ กำรลดกระบวนกำรด้ำนเอกสำรลง
แล้ว ปรับ สู่ก ำรใช้เ อกสำรอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ กำรใช้เ ทคโนโลยีดิจ ิท ัล เข้ำ มำสนับ สนุ น กำรบริห ำร
เช่น กำรนำฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูลขนำดใหญ่ (Data Analytics)
เป็ นต้น
ศทท. สำมำรถเป็ นผูใ้ ห้คำปรึกษำ ชีแ้ นะ และหำแนวทำง (Solution) แก่สำนัก/กองอื่นๆ
ภำยใน สปค. ในกำรจัดทำควำมเป็ นไปได้และแนวทำงสำหรับกำรนำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มำปรับใช้
กับกำรทำงำนและกำรให้บริกำรของสำนัก/กองนัน้ ๆ
นอกจำกนี้ ศทท. ในฐำนะหน่ วยงำนต้นแบบทีม่ บี ุคลำกรทีม่ คี วำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะด้ำนดิจทิ ลั ในระดับที่ดอี ยู่แล้ว ยังสำมำรถช่วยเหลือสำนัก /กองอื่นๆ ภำยใน สปค.
โดยกำรจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรภำยในหน่ วยงำนเหล่ำนัน้ เพื่อเป็ นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่
บุค ลำกรภำยใน สปค. ส ำหรับกำรเปลี่ย นผ่ ำ นและกำรน ำดิจ ิทลั มำใช้กับกำรด ำเนิ น งำนของ
หน่วยงำน
นอกเหนือจำกกำรปรับกระบวนงำนภำยในหน่วยงำนให้มกี ำรใช้งำนดิจทิ ลั ทีม่ ำกขึน้ กำร
ปรับโครงสร้ำงของหน่ วยงำนให้มคี วำมเหมำะสมเพื่อเตรียมควำมพร้อมแก่องค์กรก็ยงั เป็ นสิง่ ทีท่ ำ
ได้ โดยในที่น้ี ตัวอย่ำงแนวทำงกำรปรับโครงสร้ำงเพื่อรองรับคมนำคมดิจทิ ลั สำหรับ ศทท. อำจ
ได้แก่
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 กำรจัดตัง้ กลุ่มงำนหลักทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ใหม่ๆ ขึน้ มำเป็ นกลุ่ม
งำนใหม่ภำยใน ศทท. คล้ำยกับกลุ่ มงำนระบบภูมสิ ำรสนเทศ (GIS) ที่มอี ยู่แล้ว
ยกตัวอย่ำงเช่น กลุ่มงานด้ านข้ อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูลคมนาคมดิ จิท ัล
(Big Data & Data Analytic) ซึ่ง เป็ นกำรดึง เอำหน้ ำ ที่ ด้ ำ นกำรบริห ำรจัด กำร
ฐำนข้อ มูล ด้ำ นกำรขนส่ ง และระบบคลัง ข้อ มูล ของกระทรวงคมนำคม จำกกลุ่ ม
นโยบำยและบริหำรสำรสนเทศ ขึน้ มำจัดตัง้ เป็ นกลุ่มงำนใหม่ของ ศทท. และให้ทำ
หน้ำทีใ่ นส่วนของกำรคิดค้นหรือจัดหำเทคโนโลยีในกำรประมวลและวิเครำะห์ขอ้ มูล
ที่จะทำให้ห น่ ว ยงำนต่ ำงๆ ภำยในสังกัดกระทรวงคมนำคม ตลอดจนหน่ ว ยงำน
ภำยนอกทีเ่ กี่ยวข้อง สำมำรถนำข้อมูลทีม่ อี ยู่มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล หรือกลุ่มงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
ซึ่ง จะท ำหน้ ำ ที่เ กี่ย วกับ มำตรฐำน และกำรดูแ ลรัก ษำควำมปลอดภัย ของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย ต่ำงๆ ของกระทรวง
 กำรจัดตัง้ กลุ่มงำนหลักด้ำนกำรให้บริกำรด้ำนคำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเปลีย่ นผ่ำนสู่ยุค
ดิจทิ ลั (Digital Transformation) ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้บริกำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ
ภำยใน ศทท. ทีต่ อ้ งกำรปรับเปลีย่ นกระบวนงำนภำยใน ต้องกำรนำดิจทิ ลั มำปรับใช้
กับกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพยิง่ ขึ้น และสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผูร้ บั บริกำรในปั จจุบนั
11.2.2 การพัฒนาบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
บุคลำกรภำยใน สปค. พอจะแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ กลุ่มที่มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ
ทัก ษะ และสมรรถนะด้ำนดิจทิ ลั ในระดับดีอ ยู่แล้ว และกลุ่ มที่อ ำจยังต้อ งได้รบั กำรพัฒ นำและ
ยกระดับควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทัก ษะ และสมรรถนะด้ำ นดิจ ิทลั เพื่อ ให้พร้อ มรองรับกำรเข้ำ สู่
คมนำคมดิจทิ ลั
ด้วยเหตุน้ี ในกำรบรรลุเป้ ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกรดิจทิ ลั ตำมแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำบุคลำกรดิจทิ ลั ทีไ่ ด้จดั ทำขึน้ จึงจำเป็ นต้องแบ่งกำรดำเนินงำนทีต่ รงกับแต่ละกลุ่มบุคลำกรที่
มีระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ลั แตกต่ำงกัน
สำหรับกลุ่มทีพ่ ร้อมอยู่แล้ว (กลุ่มแรก) ซึง่ ได้แก่ บุคลำกรภำยใน ศทท. กำรพัฒนำและ
ยกระดับ ศัก ยภำพด้ ำ นดิจ ิท ัล ของบุ ค ลำกรในกลุ่ ม นี้ จะเป็ นกำรทบทวนและเสริม ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่มอี ยู่เดิม (Reskill & Upskill) ซึ่งอยู่ในระดับดีอยู่แล้ว ให้ดี
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ยิง่ ขึน้ และมีควำมทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงทำงเทคโนโลยีในปั จจุบนั ตัวอย่ำงเช่น กำรจัดฝึกอบรม
หัว ข้อ เกี่ย วกับ เทคโนโลยีค มนำคมดิจ ิท ัล สมัย ใหม่ท่ีเ กิด ขึ้น (Used Case) หรือ กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำร เพื่อให้บุคลำกรได้มโี อกำสลงมือปฏิบตั ิจริง อำทิ กำรทำ Workshop ด้ำน Big Data
และ Data Analytics กำรท ำ Workshop ด้ำ น Digital Service Design กำรท ำ Workshop ด้ำ น
Enterprise Architecture ฯลฯ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ลั ของบุคลำกร
ในกลุ่มนี้ ยังหมำยรวมถึงกำรพัฒนำให้บุคลำกรเหล่ำนี้ กลำยเป็ นบุคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญและ
ทักษะทีจ่ ะสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ หรือทักษะของตนให้แก่บุคลำกรภำยใน สปค. ได้
ส่วนของกำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพด้ำนดิจทิ ลั ของบุคลำกรในกลุ่มที่มรี ะดับควำม
เข้ำใจหรือกำรรับทรำบเกีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั น้อยกว่ำนัน้ อำจเริม่ ต้นจำกกำรจัดฝึกอบรมหัวข้อ
เกี่ยวกับควำมรูพ้ ้นื ฐำนด้ำนเทคโนโลยีคมนำคมดิจทิ ลั ไปพร้อมกับกำรปรับทัศนคติและมุมมอง
ตลอดจนกำรปลูกฝั งวัฒนธรรมดิจทิ ลั ดังที่ได้นำเสนอไปในหัวข้อ 11.2.1 จำกนัน้ เมื่อปูพ้นื ฐำน
ให้กบั บุคลำกรกลุ่มนี้ได้ระดับหนึ่งแล้ว จึงเริม่ จัดฝึ กอบรมในหัวข้อที่ลกึ ขึน้ และเกี่ยวข้องกับกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในกำรทำงำนต่อไป
ลำดับของกำรพัฒนำอำจเริม่ ต้นจำกกำร Reskill & Upskill ให้กบั บุคลำกรกลุ่มแรก เพื่อ
เป็ นบุค ลำกรนำร่อ ง (Pilot) ของ สปค. ที่จะสำมำรถถ่ ำยทอดควำมรู้ หรือ ทักษะของตนให้แก่
บุคลำกรภำยใน สปค. ในรูปแบบกำรอบรมภำยใน (In-House Training) ได้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ต่อ สปค. ในกำรประหยัดงบประมำณด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรในระดับหนึ่ง
ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรข้ำงต้นเป็ น กำรพัฒนำบุคลำกรของ สปค. ในรูปแบบของกำรจัด
ฝึกอบรม (ไม่ว่ำจะเป็ นในรูปแบบของห้องเรียน (Classroom) หรือรูปแบบฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร
(Workshop)) ซึง่ อำจเหมำะสมกับกำรพัฒนำบุคลำกรในระยะสัน้ เท่ำนัน้
ส ำหรับกำรพัฒนำบุค ลำกรในระยะยำว ควรมีกำรสร้ำงแรงจูงใจ (Incentives) ให้แก่
บุคลำกรภำยใน สปค. เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรหมันเรี
่ ยนรู้และพัฒนำตนเองอยู่เสมอ อำทิ กำร
ทบทวนกำรประเมินผลตอบแทนของบุคลำกร เช่น อัตรำค่ำวิชำชีพ ค่ำตอบแทนจำกควำมชำนำญ
กำร (ใบประกำศนียบัตร และใบอนุ ญำตต่ำงๆ) กำรนำผลกำรพัฒนำตนเองของบุคลำกรมำผูกเข้ำ
กับกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน ฯลฯ
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นอกจำกนี้ ดังที่คณะผู้วจิ ยั ได้เสนอให้มกี ำรจัดตัง้ กลุ่ มบุคลำกรดีเ ด่น (Talent Group)
และพัฒนำบุคลำกรในกลุ่มดังกล่ำว (Upskill) เพื่อทีบ่ ุคลำกรกลุ่มดังกล่ำวจะเข้ำมำมีบทบำทในกำร
ผลักดันและขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กร และช่วยแก้ไขปั ญหำ/อุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และก่อให้เกิดควำมยังยื
่ นสำหรับกระทรวงคมนำคมที่กำลังเข้ำสู่กำรเป็ นองค์กรดิจทิ ลั
ด้วยเหตุน้ี สปค. จึงอำจคัดเลือกบุคลำกรทีม่ ศี กั ยภำพสูงของหน่วยงำน เช่น บุคลำกรภำยใน ศทท.
เป็ นต้น และให้บุคลำกรดังกล่ำวเข้ำร่วมกับกลุ่มบุคลำกรดีเด่น ได้มโี อกำสในกำรดำเนินงำนเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่ดจิ ทิ ลั และบรรลุเป้ ำหมำยในส่วนของกำรพัฒนำบุคลำกรดิจทิ ลั ของกระทรวง
คมนำคมต่อไป
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