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 1-1 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

บทท่ี 1 
ยทุธศาสตร ์และแผนงานด้านการพฒันาบุคลากรระดบัประเทศ 

และระดบักระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
การศกึษาในบทน้ี ประกอบดว้ย (1) การน าเสนอแผนนโยบาย มาตรการ และยทุธศาสตร์

ดา้นการพฒันาบุคลากรดา้นคมนาคมและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ระดบัประเทศ
แล ะ ร ะดับก ร ะท รว ง  แ ล ะ  ( 2 )  ก า ร ส รุ ปผลก า ร วิ เ ค ร า ะห์ป ร ะ เ ด็น  ห รือ แนวทา ง 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรภาครฐัจากแผนยทุธศาสตรต่์างๆ ทีไ่ดท้ าการศกึษา  

 
ยทุธศาสตรแ์ละแผนงานทีท่ าการศกึษา ไดแ้ก่ 
 
 แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 
 แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
 แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  

ทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งขา้ราชการพลเรอืนสามญั และต าแหน่งประเภทบรหิาร 
 มาตรการบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั พ.ศ. 2557-2561 
 คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั 
 มาตรฐานความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งของ

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
 (รา่ง) ยทุธศาสตรค์มนาคมดจิทิลั 2021 
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Master Plan 2015 หรอื AIM 2015) 



 

 

 

1-2  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ทัง้นี้ แต่ละแผนยุทธศาสตร ์จะมกีารน าเสนอรายละเอยีดของแผนยุทธศาสตรก่์อนเป็น
ล าดบัแรก จากนัน้จงึเขา้สู่ส่วนของการวเิคราะหแ์ละสรปุประเดน็ส าคญั ซึง่ขอ้มลูการศกึษาในบทนี้ 
จะถูกน าไปใช้ประกอบการจดัท ากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น 
(Competency Model) ส าหรบับุคลากรกระทรวงคมนาคม รวมถงึการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2561-2564) ต่อไป 

 
 

1.1 แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

 
ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงคมนาคมได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม  

พ.ศ. 2560-2564 ขึน้ เพื่อเป็นการก าหนดยุทธศาสตรข์องกระทรวงและส าหรบัหน่วยงานในสงักดั  
ทัง้หน่วยงานส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ ตลอดระยะเวลา 5 ปีนบัจากนี้ โดยก าหนดเป้าหมายทีจ่ะ
พฒันาระบบโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไปพรอ้มกบัการให้ความส าคญัใน
มติต่ิางๆ รอบดา้น อาท ิมติดิา้นความปลอดภยัและความมัน่คง มติดิา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวม
ไปถงึมติดิา้นเศรษฐกจิและการพฒันาประเทศ 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
 
พฒันาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
ทุกภาคส่วนและขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาระบบขนส่งขัน้พืน้ฐานใหเ้ชื่อมโยง ทัว่ถงึ และเป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม 

                                                           
1 รวบรวมขอ้มลูจากโครงการจดัท าแผนยุทธสาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564, ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
(สงิหาคม 2559) 
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 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การยกระดบัความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบขนส่ง 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและ

ขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ 
 
โดยสรปุรายละเอยีดรายยทุธศาสตร ์เป็นดงันี้ 
 
1) ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การพฒันาระบบขนส่งขัน้พืน้ฐานใหเ้ชื่อมโยง ทัว่ถงึ และเป็นมติร

ต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
ด้วยบรบิทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ส่งผลให้ภายในระยะ 5 ปี 

นบัจากนี้ ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาและยกระดบัคุณภาพของโครงสรา้ง
พืน้ฐานและบรกิารขนส่งขัน้พืน้ฐานมากยิง่ขึน้ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงและความทา้ทายต่างๆ 
ในอนาคต 

 
เป้าประสงค์ส าคญัของยุทธศาสตร์นี้ จงึประกอบด้วย (1) การมโีครงสร้างพื้นฐานการ

ขนส่งที่มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน (2) มกีารพฒันาบริการขนส่งขัน้พื้นฐานที่มคีวาม
ครอบคลุมและเขา้ถงึได ้และ (3) มกีารพฒันาระบบขนส่ง ทีส่ามารถลดการใชพ้ลงังานทีไ่ม่สะอาด 
เพิม่สดัส่วนการพึง่พงิพลงังานทางเลอืกและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

 
กลยุทธส์ าคญัภายใต้ยุทธศาสตรน์ี้ ไดแ้ก่ (1) ปรบัปรุงและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน

การขนส่งให้มคีุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน (2) พฒันาบรกิารขนส่งสาธารณะขัน้พื้นฐาน 
ที่มคีวามครอบคลุมและเข้าถึงได้ (3) เพิม่ความคล่องตวั และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการ
ขนส่ง  (4)  พัฒนาระบบขนส่ง เพื่ อรองรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม  และ  
(5) ส่งเสรมิและพฒันาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลงังานพึ่งพงิพลงังานที่สะอาดและเป็นมติรกับ
สิง่แวดลอ้ม 

 
2) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การยกระดบัความปลอดภยัและความมัน่คงของระบบขนส่ง 
 
ความปลอดภยัและความมัน่คงเป็นหวัใจหลกัของระบบขนส่ง การเตรยีมการป้องกนัเพื่อ

ลดความเสีย่งและการเตรยีมความพรอ้มเมื่อเกดิเหตุใดๆ จงึเป็นภารกจิที่กระทรวงคมนาคมต้อง
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ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัและแก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั เพื่อยกระดบัความปลอดภยัและความ
มัน่คงในระบบขนส่งของประเทศ 

 
เป้าประสงค์ส าคญัของยุทธศาสตรน์ี้ ประกอบด้วย (1) การมมีาตรฐานและระบบก ากบั

ดูแลเรื่องความปลอดภยัของการขนส่ง (2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมวีฒันธรรมด้านความปลอดภยั และ  
(3) การมมีาตรฐานและระบบก ากบัดแูลเรือ่งความมัน่คงของการขนส่ง 

 
กลยุทธ์ส าคญัภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ ได้แก่ (1) ปรบัปรุงและพฒันาระบบมาตรฐานและ

ก ากบัดูแลด้านความปลอดภยัของการขนส่ง (2) ส่งเสรมิวฒันธรรมด้านความปลอดภยัของผู้ใช้
ระบบขนส่ง (3) ปรบัปรงุดา้นความปลอดภยัของโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่ง และ (4) ปรบัปรงุและ
พฒันาระบบมาตรฐานและก ากบัดแูลดา้นความมัน่คงของการขนส่ง 

 
3) ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาระบบขนส่งเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัและ

ขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ 
 
ทีผ่่านมาความพยายามในการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ

ไทยยงัไม่มคีวามก้าวหน้าเท่าที่ควร และความไม่สมดุลในภาคการขนส่งของประเทศที่เน้นการ
ขนส่งทางถนนมากกว่าการขนส่งรปูแบบอื่น ส่งผลใหต้้นทุนค่าขนส่งสนิคา้ต่อผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศมสีดัส่วนที่สูง สะท้อนถึงความจ าเป็นในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการระบบขนส่งทัง้ระบบ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมถงึโอกาสใน
การใช้ระบบขนส่งเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลื่อนนโยบายกระตุ้นการพฒันาเศรษฐกจิที่ส าคญั
ของรฐับาล 

 
เป้าประสงคส์ าคญัของยทุธศาสตรน์ี้ ประกอบดว้ย (1) การมรีะบบขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพ

และมตี้นทุนการขนส่งที่ต ่า (2) การมรีะบบขนส่งที่สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจในภาคส่วน  
ที่ส าคัญของประเทศตามนโยบายของรฐับาล (3) ผู้ประกอบการในระบบขนส่งมีการพัฒนา 
ขดีความสามารถในการแข่งขนัและคุณภาพในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ (4) องคก์รของ
หน่วยงานภาครฐัมขีดีความสามารถในการก ากบัดแูลดา้นเศรษฐกจิ 

 
กลยุทธ์ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์นี้  ได้แก่  (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง

สนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ (2) พฒันาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมภิาค
ดว้ยระบบขนส่งและโลจสิตกิส ์และ (3) ปรบัปรงุและพฒันาระบบก ากบัและดแูลดา้นเศรษฐกจิ  
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ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การพฒันาปัจจยัสนบัสนุนการขบัเคลื่อนยทุธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็ 
 
การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรต์ามกรอบนโยบายใหส้ามารถบรรลุผลส าเรจ็ไดต้ามเป้าหมาย

ทีก่ าหนดนัน้ นอกจากการด าเนินงานตามภารกจิทีส่ าคญัในการพฒันาและบรหิารระบบขนส่งของ
ประเทศที่ส าคญั 3 ส่วนหลกั ทัง้ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก ากบัดูแล และบรกิารการขนส่ง 
จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องให้ความส าคญักบัการพฒันาปัจจยัสนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่
ส าคญั เพื่อเพิม่โอกาส และขดีความสามารถ ลดปัญหา อุปสรรค และขอ้จ ากดัในการขบัเคลื่อน
ยทุธศาสตรใ์หบ้รรลุผลส าเรจ็ 

 
เป้าประสงค์ส าคญัของยุทธศาสตรน์ี้ ประกอบด้วย (1) การมรีะบบการบรหิารนโยบาย

และยุทธศาสตรส์ู่การปฏบิตั ิและมรีะบบกฎหมายทีส่นับสนุนการพฒันาอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึ
มกีารพฒันาองค์กรภาครฐัอย่างต่อเนื่อง (2) การมกีารใช้ระบบเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อการบรหิาร
และการบรกิารในระบบขนส่ง (3) บุคลากรมอีงคค์วามรูแ้ละสามารถสรา้งนวตักรรมแก่หน่วยงาน 
และ (4) หน่วยงานมคีวามโปรง่ใส และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัสาธารณะ 

 
กลยุทธ์ส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์นี้  ได้แก่ (1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย 

กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัให้สอดคล้องกบับรบิทที่เปลี่ยนไป (2) ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิาร
องคก์รภาครฐัอย่างต่อเนื่อง (3) พฒันาระบบการบรหิารนโยบายและขบัเคลื่อนยุทธศาสตรอ์ย่าง
บูรณาการ (4) พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลัด้านการขนส่ง (5) พฒันาทรพัยากรบุคคล งานวจิยัและ
นวตักรรมดา้นการขนส่ง และ (6) ส่งเสรมิและพฒันาระบบธรรมาภบิาลและความโปรง่ใส 

 
กลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการ 
 
สรปุกลยทุธ ์และแผนปฏบิตักิารรายยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 ได้

ดงัตารางที ่2-1 
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ตารางท่ี 1-1 กลยทุธ ์และแผนปฏิบติัการรายยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขัน้
พืน้ฐานให้เช่ือมโยง ทัว่ถึง 
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 

1.1 ปรบัปรุงและบ ารงุรกัษา
โครงสรา้งพืน้ฐานการ
ขนสง่ใหม้คีุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน 

1.1.1 โครงการบ ารุงรกัษาทางและสะพานบนทางหลวง ทล. ทช.  
1.1.2 โครงการพฒันาระบบสุม่ตรวจน ้าหนกับรรทุกเคลื่อนที ่เพือ่ป้องปรามการ

บรรทุกเกนิกว่าทีก่ฎหมายก าหนดในเชงิรุกบนโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิและ
ทางหลวงชนบท 

ทล. ทช. 

1.1.3 การเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมายทางหลวง ทช.  
1.1.4 การยกระดบัมาตรฐานทาง (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์องประเทศไทย) ทช.  
1.1.5 ก่อสรา้งถนนลาดยาง/คอนกรตี (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์องประเทศ

ไทย) 
ทช.  

1.1.6 การสง่เสรมิและสนบัสนุนโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ (เฉพาะบรเิวณพืน้ที่
ยุทธศาสตรข์องประเทศไทย) 

ทช.  

1.1.7 โครงการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ทางราง รฟท. สนข. 
รฟฟท. 

 

1.1.8 การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ทางน ้า (ท่าเรอืใน 
กทม. ปรมิณฑลและภมูภิาค, เขือ่นกนัทรายและกนัคลื่น, เขือ่นป้องกนัการ 
กดัเซาะชายฝัง่ทะเล, เขือ่นป้องกนัตลิง่พงั รวมทัง้การขดุลอกและบ ารุงรกัษา
ร่องน ้า และการจดัหาเรอืและเครื่องมอือุปกรณ์ ฯลฯ) 

จท.  

1.1.9 การพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการขนสง่ทางอากาศ บวท. กพท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขัน้
พืน้ฐานให้เช่ือมโยง ทัว่ถึง 
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

1.2 พฒันาบรกิารขนสง่
สาธารณะขัน้พืน้ฐานที่
มคีวามครอบคลุมและ
เขา้ถงึได ้

1.2.1 โครงการพฒันาระบบตัว๋ร่วม สนข.  
1.2.2 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ทช.  
1.2.3 โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์องประเทศไทย) ทช.  
1.2.4 โครงการแกไ้ขการสญัจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์อง

ประเทศไทย) 
ทช.  

1.2.5 โครงการพฒันาการบรกิารขนสง่สาธารณะขัน้พืน้ฐานดว้ยรถโดยสาร 
ประจ าทาง 

ขบ. ขขส. ขสมก. 
สนข. 

 

1.2.6 โครงการพฒันาระบบตดิตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบนัของรถโดยสาร
สาธารณะเพื่อปรบัปรุงระดบัการใหบ้รกิารและความปลอดภยั 

ขบ. ขสมก.  

1.2.7 โครงการพฒันาระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนและรถไฟชานเมอืง รฟท.  
1.2.8 โครงการสง่เสรมิการใหบ้รกิารดา้นการขนสง่ทางอากาศ กพท. ทอท.  
1.2.9 โครงการการจดัท าแผนแม่บทการจดัตัง้สนามบนิพาณิชยข์องประเทศไทย กพท.  
1.2.10 โครงการก่อสรา้งท่าอากาศยานเบตง ทย.  
1.2.11 ศนูยบ์รกิารขอ้มลูและรบัเรื่องรอ้งเรยีน สปค. กพท. ขบ. ขสมก.  

รฟม. รฟท. จท. 
1.2.12 โครงการศกึษาส ารวจขอ้มลูดา้นการขนสง่และจราจรเพื่อจดัท าแผนแมบ่ทใน

เมอืงภูมภิาค จงัหวดับงึกาฬ 
สนข.  

1.2.13 โครงการศกึษาแผนแมบ่ทจราจรและแผนแมบ่ทพฒันาระบบขนสง่สาธารณะ
ในเขตเมอืงอุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 

สนข.  

1.2.14 โครงการจา้งศกึษาแผนแม่บทระบบขนสง่มวลชนทางรางในเขตกรงุเทพ 
มหานครและปรมิณฑล (พืน้ทีต่่อเนื่อง) ระยะที ่2 

สนข.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขัน้
พืน้ฐานให้เช่ือมโยง ทัว่ถึง 
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

1.3 เพิม่ความคล่องตวั และ
การเชื่อมต่อระหว่าง
รปูแบบการขนสง่ 

1.3.1 โครงการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงแผ่นดนิสายหลกัและทางหลวงอาเซยีน  
เพื่อรองรบัการเดนิทางภายในประเทศและในภมูภิาคในอนาคต 

ทล.  

1.3.2 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าเทยีบเรอือเนกประสงคค์ลองใหญ่ 

ทช.  

1.3.3 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าเรอืแหลมฉบงั 

ทช. กทท.  

1.3.4 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ

ทช.  

1.3.5 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าเรอืมาบตาพุด 

ทช.  

1.3.6 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าเรอืเชยีงแสน จ.เชยีงราย 

ทช.  

1.3.7 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
สะพานขา้มแม่น ้าโขงแหง่ที ่4 จ.เชยีงราย 

ทช.  

1.3.8 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบเพื่อสนบัสนุน 
ท่าเรอืปากบารา 

ทช.  

1.3.9 โครงการก่อสรา้งสะพาน (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์องประเทศไทย) ทช.  
1.3.10 โครงการแกไ้ขปัญหาการจราจรในปรมิณฑลและภูมภิาค ทช.  
1.3.11 โครงการพฒันาถนนผงัเมอืง (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์อง 

ประเทศไทย) 
ทช.  

1.3.12 โครงการแกไ้ขการสญัจรอย่างเร่งด่วน (เฉพาะบรเิวณพืน้ทียุ่ทธศาสตรข์อง
ประเทศไทย) 

ทช.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขัน้
พืน้ฐานให้เช่ือมโยง ทัว่ถึง 
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

1.3 เพิม่ความคล่องตวั และ
การเชื่อมต่อระหว่าง
รปูแบบการขนสง่ (ต่อ) 

1.3.13 โครงการยกระดบัมาตรฐานชัน้ทาง เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการขนสง่ 
(เฉพาะบรเิวณพืน้ทีย่ทุธศาสตรข์องประเทศไทย) 

ทช.  

1.3.14 โครงการพฒันาโครงขา่ยการขนสง่เพื่อสนบัสนุนท่าอากาศยานในเมอืง
ภูมภิาค 

สนข. สปค. 

1.3.15 การศกึษาความเหมาะสมและแนวทางในการแกปั้ญหาการจราจรชะลอตวัและ
ตดิขดับรเิวณหน้าด่านเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษและทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง
ในระยะยาว 

สนข. กทพ. ทล. 

1.3.16 โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ รฟท.  
1.3.17 โครงการก่อสรา้งทางรถไฟสายใหม ่ รฟท.  
1.3.18 โครงการจดัหารถจกัร แคร่ และอะไหล่ของรถไฟ รฟท.  
1.3.19 โครงการศกึษาและออกแบบรายละเอยีดการเชื่อมต่อการเดนิทางของ

ผูโ้ดยสารจากระบบขนสง่มวลชนเขตพืน้ทีป่ทุมธานี 
สนข.  

1.3.20 แผนงานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตักิารท่าอากาศยาน ทอท.  
1.3.21 การก าหนดแผนรว่มเชงิบรูณาการในการพฒันาขดีความสามารถระบบ

โครงสรา้งพืน้ฐานสง่เพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน 
สนข. กพท. 

1.4 พฒันาระบบขนสง่เพื่อ
รองรบัผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร 
และบรกิารเชงิสงัคม 

1.4.1 โครงการปรบัปรุงสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัรองรบัผูส้งูอายุและผูพ้กิารใน
สถานีขนสง่ผูโ้ดยสารทุกรปูแบบการเดนิทาง 

ขบ. รฟท. รฟม. 

1.4.2 โครงการปรบัปรุงบรกิารเชงิสงัคมส าหรบัการบรกิารขนสง่สาธารณะขัน้พืน้ฐาน ขสมก. รฟท. รฟม. 
1.4.3 การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัผูพ้กิารบนโครงขา่ยทางหลวงชนบท ทช.  
1.4.4 โครงการศกึษาจดัท ามาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกและการใหบ้รกิาร 

ภาคขนสง่ส าหรบัคนพกิารและผูส้งูอายุ 
สนข.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1  
การพฒันาระบบขนส่งขัน้
พืน้ฐานให้เช่ือมโยง ทัว่ถึง 
และเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 

1.5 สง่เสรมิและพฒันาระบบ
ขนสง่ทีล่ดการใช้
พลงังานพึง่พงิพลงังาน
ทีส่ะอาดและเป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม (Green) 

1.5.1 โครงการพฒันาระบบขนสง่สาธารณะทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ขสมก.  

1.5.2 โครงการสง่เสรมิการพฒันาระบบขนสง่ทีป่ระหยดัพลงังานและเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

ขบ. ทช. กทท. 
กพท. 

 

1.5.3 โครงการตดิตามและประเมนิผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากภาคขนสง่ สนข.  

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การยกระดบัความ
ปลอดภยัและความมัน่คง
ของระบบขนส่ง 

2.1 ปรบัปรุงและพฒันา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากบัดแูลดา้นความ
ปลอดภยัของการขนสง่ 

2.1.1 การจดัตัง้ส านกัอ านวยความปลอดภยัคมนาคม สปค.  
2.1.2 การจดัท าแผนหลกัและแผนจดัการความปลอดภยัจากการขนสง่ สนข.  
2.1.3 โครงการตรวจสอบความปลอดภยัทางถนน ทล.  
2.1.4 โครงการพฒันาระบบตรวจวดัความเรว็และแจง้เตอืนบนทางหลวง ทล.  
2.1.5 การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมความเรว็ในการขบัขีบ่นโครงขา่ยทางหลวง

แผ่นดนิอย่างเขม้ขน้ 
ทล.  

2.1.6 โครงการตดิตัง้กลอ้งตรวจจบัความเรว็อตัโนมตับินโครงขา่ยทางหลวง ทล.  
2.1.7 โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลูเพื่อจดัการดา้นความปลอดภยั ขบ. สตช. 
2.1.8 โครงการยกระดบัมาตรฐานวศิวกรรมยานยนตเ์ทยีบเท่าสากล ขบ.  
2.1.9 โครงการลดอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต ์ ขบ. สตช. สธ. ปภ. 

ทล. ทช. 
2.1.10 โครงการจดัท ากฎระเบยีบเกีย่วกบัการขนสง่ทางราง เพือ่รองรบัการ 

ขนสง่สนิคา้ระหว่างประเทศและผ่านแดน 
สนข. กรมราง  

2.1.11 โครงการจดัท าหลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพจิารณาเกีย่วกบัมาตรฐาน 
ความปลอดภยัของการขนสง่ทางราง 

สนข. กรมราง  

2.1.12 โครงการจดัท ากระบวนงานดา้นการก ากบัและดแูลดา้นความปลอดภยัของ
การขนสง่ทางราง 

สนข. กรมราง  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การยกระดบัความ
ปลอดภยัและความมัน่คง
ของระบบขนส่ง (ต่อ) 

2.1 ปรบัปรุงและพฒันา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากบัดแูลดา้นความ
ปลอดภยัของการขนสง่ 
(ต่อ) 

2.1.13 โครงการพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ
เครอืขา่ยและระบบรกัษาความปลอดภยัทางน ้า 

สนข. กรมราง รฟท. รฟม. 
รฟฟท. 

2.1.14 โครงการพฒันาเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของ 
ระบบการขนสง่ทางน ้า 

จท. กทท. ศก.  

2.1.15 การจดัหาเรอืและเครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ จท.  
2.1.16 การพฒันากฏหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิทที่

เปลีย่นแปลงไป เช่น การจดัท ารา่งกฎหมายรองรบัการด าเนินการภายใตก้าร
ขนสง่สนิคา้อนัตรายระหว่างประเทศ เป็นตน้ 

จท.  

2.1.17 การปรบัปรุงระบบงานก ากบัดแูลดา้นความปลอดภยัทางอากาศ กพท.  
2.2 สง่เสรมิวฒันธรรมดา้น

ความปลอดภยัของผูใ้ช้
ระบบขนสง่ 

2.2.1 โครงการผลติสือ่เพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธถ่์ายทอดความรู ้กฎจราจร
วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั และการอยู่ร่วมกนับนทอ้งถนน 

ขบ.  

2.2.2 โครงการถ่ายทอดสือ่ประชาสมัพนัธถ่์ายทอดความรู ้กฎจราจร วฒันธรรมดา้น
ความปลอดภยั และการอยู่ร่วมกนับนทอ้งถนน ผ่านช่องทางสือ่สาธารณะและ
สือ่สงัคมออนไลน์ต่างๆ 

ขบ.  

2.2.3 โครงการยกระดบัมาตรฐานการท าใบอนุญาตขบัรถภาคปฏบิตั ิ ขบ.  
2.2.4 โครงการจดัการอบรมสมัมนาดา้นการสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่

ผูป้ระกอบการขนสง่โดยรถบรรทุก 
ขบ.  

2.2.5 โครงการจดัการอบรมสมัมนาดา้นการสง่เสรมิความรบัผดิชอบต่อสงัคมใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ.  

2.2.6 โครงการสง่เสรมิการสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยัของผูป้ระกอบการและ
ผูใ้ชบ้รกิารการขนสง่ทางอากาศ 

กพท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
การยกระดบัความ
ปลอดภยัและความมัน่คง
ของระบบขนส่ง (ต่อ) 

2.3 ปรบัปรุงดา้นความ
ปลอดภยัของโครงสรา้ง
พืน้ฐานการขนสง่ 

2.3.1 โครงการก่อสรา้งจุดพกัรถบรรทุกและสถานีบรกิารทางหลวงบนโครงขา่ยทาง
หลวง 

ทล.  

2.3.2 โครงการแกไ้ขจุดอนัตรายบนทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท ทล. ทช.  
2.3.3 โครงการพฒันาระบบควบคุมเครื่องกัน้ทางรถไฟเสมอระดบัอจัฉรยิะ รฟท.  
2.3.4 โครงการยกระดบัการบรกิารขา่วสภาพอากาศเพื่อการบนิ สปค. อต. กพท. 
2.3.5 โครงการแกไ้ขขอ้บกพร่องของท่าอากาศยาน ทย.  

2.4 ปรบัปรุงและพฒันา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากบัดแูลดา้นความ
มัน่คงของการขนสง่ 

2.4.1 โครงการพฒันาระบบแจง้เตอืนเหตุฉุกเฉินและภยัพบิตัทิางอากาศ สปค.  
2.4.2 การจดัท าแผนซอ้มปฏบิตักิารกรณีเหตุฉุกเฉินและภยัพบิตัทิางอากาศ สปค.  
2.4.3 การบรหิารจดัการดา้นความเสีย่งจากภยัธรรมชาต ิ ทช.  
2.4.4 โครงการศกึษาความเหมาะสมการตดิ GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ ขบ.  
2.4.5 โครงการปรบัปรุง/พฒันากระบวนงานดา้นการก ากบัและดแูลดา้นความมัน่คง

การขนสง่ทางราง 
สนข. กรมราง  

2.4.6 การปรบัปรุง/พฒันาระบบงานก ากบัและดแูลดา้นความมัน่คงในระบบขนสง่ 
ทางอากาศ 

กพท.  

2.4.7 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผูป้ระกอบการตามมาตรฐาน 
ดา้นความมัน่คง 

กพท.  

2.4.8 การพฒันาคุณสมบตัผิูต้รวจสอบความมัน่คงทางการบนิ กพท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาระบบขนส่งเพือ่
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
การขนสง่สนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ 

3.1.1 โครงการพฒันาทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงเพื่อเชื่อมโยงการขนสง่ 
ระหว่างภาค 

ทล.  

3.1.2 โครงการพฒันาระบบขนสง่เพื่อสนบัสนุนพืน้ทีฐ่านการผลติและอุตสาหกรรม ทล. ทช. รฟท. 
ขบ. จท. 

 

3.1.3 โครงการพฒันาระบบขนสง่เพื่อสนบัสนุนการท่องเทีย่ว กทพ. ทล. ทช. 
รฟท. สนข. จท. 

 

3.1.4 โครงการพฒันาทางพเิศษในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล กทพ.  
3.1.5 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่เพื่อรองรบัเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

EEC อย่างบรูณาการ   
ทล. รฟท. กทท. 
บกท. 

 

3.1.6 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่เพื่อรองรบัโครงการพฒันาพืน้ที่
ชายฝัง่ทะเลภาคใต ้(Southern Seaboard) 

ทช. จท.  

3.1.7 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน/ความเรว็สงู รฟท.  
3.1.8 การผลติและพฒันาบุคลากรดา้นพาณิชยนาว ี จท.  
3.1.9 โครงการศกึษาเพื่อยกระดบัศกัยภาพกองเรอืพาณิชยไ์ทยรองรบัตลาดการ

ขนสง่ทางทะเลร่วมอาเซยีน 
จท.  

3.1.10 โครงการศกึษาสภาพความตอ้งการและแนวทางการพฒันาบุคลากรดา้น
พาณิชยนาวทีัง้บนเรอืและบนฝัง่ 

จท.  

3.1.11 โครงการศกึษาผลกระทบของอนุสญัญากรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
และการด าเนินการเพื่ออนุวตักิารอนุสญัญากรอบความตกลงเกีย่วกบัการ
พาณิชยนาว ี

จท.  

3.1.12 โครงการศกึษาพฒันาระบบโครงขา่ยบรกิารขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารทาง
ชายฝัง่ เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นศนูยก์ลางเชื่อมโยงการขนสง่และเศรษฐกจิในภมูภิาค 

จท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาระบบขนส่งเพือ่
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ต่อ) 

3.1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
การขนสง่สนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ (ต่อ) 

3.1.11 โครงการศกึษาผลกระทบของอนุสญัญากรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
และการด าเนินการเพื่ออนุวตักิารอนุสญัญากรอบความตกลงเกีย่วกบัการ
พาณิชยนาว ี

จท.  

3.1.12 โครงการศกึษาพฒันาระบบโครงขา่ยบรกิารขนสง่สนิคา้และผูโ้ดยสารทาง
ชายฝัง่ เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นศนูยก์ลางเชื่อมโยงการขนสง่และเศรษฐกจิในภมูภิาค 

จท.  

3.1.13 โครงการศกึษาเพื่อพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นประตู (Gateway) ของ 
อนุภูมภิาค 

จท.  

3.1.14 โครงการศกึษาการพฒันาระบบการขนสง่ทางน ้าและชายฝัง่เพื่อเชื่อมโยงการ
ขนสง่ระหว่างประเทศ 

จท.  

3.1.15 โครงการศกึษาเพื่อพฒันาระบบการอ านวยความสะดวกทางการคา้และการ
ขนสง่ 

จท.  

3.1.16 โครงการศกึษาเพื่อพฒันาประสทิธภิาพระบบการขนสง่ตูค้อนเทนเนอร ์
ครบวงจร 

จท.  

3.1.17 โครงการศกึษาทบทวนโครงสรา้งรายการค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการขนสง่ทาง
ทะเลและอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถงึ ค่า THC 

จท.  

3.1.18 มาตรการเพื่อการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ี จท.  
3.1.19 โครงการปรบัปรุงและพฒันาท่าเทยีบเรอืชายฝัง่ 20 G กทท.  
3.1.20 โครงกาพฒันาธุรกจิท่าเรอืบก (Dry Port) กทท.  
3.1.21 โครงการจดัตัง้ศนูยบ์รหิารจราจรทางอากาศ บวท.  
3.1.22 โครงการออกแบบและประเมนิศกัยภาพระบบหว้งอากาศและก าหนดแนวทาง

เพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัของระบบการบนิทัง้ระบบปี 2559-2561 
บวท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาระบบขนส่งเพือ่
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ต่อ) 

3.1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
การขนสง่สนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ (ต่อ) 

3.1.23 การผลกัดนัการพฒันาเพิม่ขดีความสามารถในการรองรบัของระบบการบนิ 
ทัง้ระบบเชงิบรูณาการ ปี 2563-2567 

สปค. กห. กพท. บวท. 

3.1.24 โครงการเพิม่ขดีความสามารถของท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ ทอท.  
3.1.25 โครงการพฒันาท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะที ่3 ทอท.  
3.1.26 โครงการพฒันาท่าอากาศยานภูเกต็ ทอท.  
3.1.27 โครงการพฒันาท่าอากาศยานเชยีงใหม ่ ทอท.  
3.1.28 โครงการปรบัปรุงขยายท่าอากาศยานภมูภิาค ทอท.  

3.2 พฒันาการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศและ
ภูมภิาคดว้ยระบบขนสง่
และโลจสิตกิส ์

3.2.1 โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนสง่เพื่อสนบัสนุนการคา้ชายแดนและ
การพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

ทล. ทช. ขบ.  

3.2.2 การสง่เสรมิการใชแ้ละการเจรจาสทิธกิารบนิและการขบัเคลื่อนนโยบายการ
เปิดเสรกีารบนิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 

กพท.  

3.2.3 โครงการปรบัปรุงระบบการจดัเกบ็และการวเิคราะหส์ถติกิารบนิของประเทศ
ไทย 

กพท.  

3.2.4 โครงการน าร่องการแกปั้ญหาและพฒันาการใชป้ระโยชน์พืน้ที ่Free Zone ของ
ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ
ผูป้ระกอบการขนสง่สนิคา้ทอ้งถิน่ 

สปค. กค. พณ. กพท. ทอท. 

3.2.5 โครงการจดัหาเครื่องบนิปี 2554-2560 จ านวน 37 ล า บกท.  
3.2.6 โครงการแผนกลยุทธก์ารตลาดเชงิรุกเพื่อการพฒันาบรกิารดา้นการขนสง่ทาง

อากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน 
ทอท.  

3.2.7 โครงการพฒันาระบบ Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) บวท.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
การพฒันาระบบขนส่งเพือ่
เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศ (ต่อ) 

3.2 พฒันาการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศและ
ภูมภิาคดว้ยระบบขนสง่
และโลจสิตกิส ์(ต่อ) 

3.2.8 การวางโครงขา่ยระบบเครื่องช่วยการเดนิอากาศประเภท DME เพื่อใชเ้ป็น
ทางเลอืก/ส ารองส าหรบัการบรหิารจดัการหว้งอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) ส าหรบั En-route และ SID/STAR ใน
ประเทศไทย (12 สถานี) 

บวท.  

3.2.9 โครงการจดัตัง้ศนูยป์ระสานงานบรหิารจราจรทางอากาศระหว่างทหารและ 
พลเรอืนแห่งชาต ิ(Thai Civil/Military Air Traffic Management Coordination 
Centre: Thai-CMAC) ปี 2557-2560 

บวท. กพท. 

3.3 ปรบัปรุงและพฒันา
ระบบก ากบัและดแูล
ดา้นเศรษฐกจิ 

3.3.1 การสง่เสรมิระบบมาตรฐานคุณภาพบรกิารขนสง่สาธารณะทางถนน (Q Mark) ขบ.  
3.3.2 การสง่เสรมิศกัยภาพผูป้ระกอบการจดัการขนสง่ทางรถไฟ สนข. กรมราง  
3.3.3 โครงการปรบัปรุง/พฒันากฎระเบยีบและมาตรฐานดา้นการก ากบัและดแูลดา้น

เศรษฐกจิการขนสง่สนิคา้ทางราง 
สนข. กรมราง  

3.3.4 โครงการการปรบัปรุง/พฒันากฎระเบยีบและมาตรฐานดา้นการก ากบัและดแูล
ดา้นเศรษฐกจิการเดนิรถไฟโดยสาร 

สนข. กรมราง  

3.3.5 การปรบัปรุง/พฒันาระบบงานก ากบัและดแูลดา้นเศรษฐกจิในระบบขนสง่ทาง
อากาศ 

กพท.  

3.3.6 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผูป้ระกอบการตามมาตรฐานดา้น
เศรษฐกจิ 

กพท.  

3.3.7 การพฒันาบุคลากรดา้นการก ากบัและดแูลดา้นเศรษฐกจิ กพท.  
3.3.8 การก าหนดโครงสรา้งและอตัราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน สนข. กรมราง  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การพฒันาปัจจยัสนับสนุน
การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความส าเรจ็ 

4.1 ปรบัปรุงและพฒันา
ระบบกฎหมาย 
กฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัใหส้อดคลอ้ง
กบับรบิททีเ่ปลีย่นไป 

4.1.1 การทบทวนและปรบัปรุงกฎหมายเกีย่วกบัการจดัสิง่อ านวยความสะดวก
ส าหรบัคนพกิารและผูส้งูอาย ุ

พม. สปค. สนข. 

4.1.2 โครงการศกึษาและจดัท าแนวทางการปรบัปรุง/พฒันา พรบ. การเดนิอากาศ กพท. สปค.  

4.2 ปรบัปรุงและพฒันาการ
บรหิารองคก์รภาครฐั
อย่างต่อเนื่อง 

4.2.1 การจดัตัง้กรมการขนสง่ทางราง สปค. สนข.  
4.2.2 การศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมการบรหิารและพฒันาท่าอากาศยานภูมภิาค ทย.  

4.3 พฒันาระบบการบรหิาร
นโยบายและขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรอ์ย่าง 
บรูณาการ 

4.3.1 การพฒันาระบบและการด าเนินการ การถ่ายทอดนโยบายสูแ่ผนยุทธศาสตร์
และการปฏบิตัอิย่างบรูณาการ 

สปค.  

4.3.2 การจดัท า ปรบัปรุงและพฒันาระบบงานตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงาน
โครงการทีส่ าคญัตามนโยบายรฐับาล ผูบ้รหิาร คค. และแผนยทุธศาสตร ์คค. 

สปค.  

4.3.3 โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บทการขนสง่ทางอากาศของประเทศไทย สนข.  
4.4 พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั

ดา้นการขนสง่ 
4.4.1 โครงการตามแผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2560-2564 
สปค. หน่วยงานใน

สงักดั คค. 
4.4.2 โครงการศกึษาส ารวจความตอ้งการการเดนิทาง (Travel Demand Survey) 

และปรบัปรุงฐานขอ้มลูการเคลื่อนยา้ยสนิคา้ เพื่อการวางแผนระบบขนสง่ของ
ประเทศ 

สนข.  

4.4.3 โครงการศกึษาจดัท าแผนแม่บทการพฒันาระบบการจราจรและขนสง่อจัฉรยิะ 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

สนข.  

4.4.4 โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บทการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยรีะบบการ
ขนสง่และจราจรอจัฉรยิะในการพฒันาระบบการขนสง่และจราจรในเมอืง
ภูมภิาค 

สนข.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การพฒันาปัจจยัสนับสนุน
การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความส าเรจ็ (ต่อ) 

4.4 พฒันาเทคโนโลยดีจิทิลั
ดา้นการขนสง่ (ต่อ) 

4.4.5 โครงการพฒันาแอปพลเิคชนับรกิารขอ้มลูและวางแผนการเดนิทางใน
โทรศพัทเ์คลื่อนทีส่ าหรบัคนพกิาร ผูส้งูอายุ และคนทุกคน 

ทก. พม. สปค. 

4.4.6 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและจดัหาเครื่องมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณ์
ทีท่นัสมยัมาใชใ้นการปฏบิตังิาน 

ทช.  

4.4.7 โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพสถานีขนสง่
สนิคา้ ระยะที ่๒ 

ขบ.  

4.4.8 โครงการปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรบัพระราชบญัญตักิาร
ขนสง่ทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย) 

ขบ.  

4.4.9 โครงการพฒันาระบบตดิตามและแสดงต าแหน่งรถไฟ รฟท.  
4.4.10 โครงการศกึษาพฒันาระบบการบรกิารขอ้มลูขา่วสารการบนิ (AIS, 

Aeronautical Information Service) ไปสูร่ะบบการบรหิารจดัการขอ้มลูขา่วสาร
การบนิ (AIM, Aeronautical Information Management) 

กพท.  

4.5 พฒันาทรพัยากรบุคคล 
งานวจิยัและนวตักรรม
ดา้นการขนสง่ 

4.5.1 การฝึกอบรมบุคลากรเกีย่วกบัการจดัสิง่อ านวยความสะดวกและการใหบ้รกิาร
คนพกิารและผูส้งูอาย ุ

สนข.  

4.5.2 การจดังานประชมุวชิาการดา้นการขนสง่ระดบันานาชาต ิ ทล.  
4.5.3 โครงการจดัตัง้กองทุนวจิยัดา้นการขนสง่ทางราง สนข. กรมราง  
4.5.4 การพฒันาบุคลากรดา้นการขนสง่ทางราง สนข. กรมราง รฟท. รฟม. 
4.5.5 การบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีุณภาพ ทช.  
4.5.6 สง่เสรมิการวจิยัและพฒันานวตักรรมใหม่ ทช.  
4.5.7 การจดัท าแผนแม่บทการบรหิารทรพัยากรบุคคลกรมการขนสง่ทางบก  

(HR Master Plan) 
ขบ.  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนปฏิบติัการ 
หน่วยงานผูร้บัผิดชอบ 

หน่วยงานหลกั 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
การพฒันาปัจจยัสนับสนุน
การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความส าเรจ็ (ต่อ) 

4.5 พฒันาทรพัยากรบุคคล 
งานวจิยัและนวตักรรม
ดา้นการขนสง่ (ต่อ) 

4.5.8 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตัง้สถาบนัพฒันาบุคลากรกรมการขนสง่
ทางบก 

ขบ.  

4.5.9 แผนพฒันาบุคลากรกรมการขนสง่ทางบก ขบ.  
4.5.10 การสง่เสรมิการวจิยั/พฒันาและนวตักรรม ปี 2560-2564 บวท.  
4.5.11 การบรหิารนวตักรรม ปี 2560-2564 บวท.  
4.5.12 การบรหิารจดัการความรูอ้ย่างเป็นระบบเพื่อการพฒันางานปี 2560-2564 บวท.  
4.5.13 การผลติและพฒันาบุคลากรดา้นการบนิ สบพ.  
4.5.14 โครงการก่อสรา้งอาคารเรยีนและอาคารส านกังาน สบพ.  

4.6 สง่เสรมิและพฒันาระบบ
ธรรมาภบิาลและความ
โปร่งใส 

4.6.1 การจดัท าแผนสง่เสรมิธรรมาภบิาลระดบัหน่วยงาน สปค. ทุกหน่วยงาน 
4.6.2 พฒันาระบบประกนัคุณภาพงานใหม้มีาตรฐานระดบัสากล ทช.  
4.6.3 เสรมิสรา้งคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ ทช.  
4.6.4 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มและเครอืขา่ยภาคประชาชน ทช.  
4.6.5 แผนงาน/ โครงการสง่เสรมิความโปรง่ใสในการด าเนินงาน สปค.  

ทีม่า: โครงการจดัท าแผนยุทธสาสตรก์ระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564, ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม (สงิหาคม 2559)
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 

 
จากแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 พบว่า แผนฉบบันี้กล่าวถึง

ยุทธศาสตร์การพฒันาของกระทรวงในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง โดยมี
เป้าหมายส าคญัในการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนทุกภาคส่วนและขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศอยา่งยัง่ยนื 

 
ทัง้นี้  ทัง้ 5 ยุทธศาสตร์ของกระทรวง มีมิติที่แตกต่างกันออกไป โดยยุทธศาสตร์ที่

เกี่ยวขอ้งการพฒันาบุคลากรภาครฐัของกระทรวงโดยตรง คอื ยทุธศาสตรท่ี์ 4 (การพฒันาปัจจยั
สนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรส์ู่ความส าเรจ็) โดยหนึ่งในปัจจยัสนับสนุนที่กล่าวถงึภายใต้
ยทุธศาสตรน์ี้ คอื บุคลากรของกระทรวง 

 
ส าหรบัแนวทางการด าเนินงานทีส่ าคญัเพื่อพฒันาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมภายใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นดงักลยุทธ์ที่ 5 ว่าด้วยประเด็นการพฒันาทรพัยากรบุคคล งานวิจยัและ
นวตักรรมด้านการขนส่ง โดยมแีนวทาง2 แบ่งออกเป็น (1) การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวง 
ผ่านการจดัให้มงีานประชุมวชิาการ หรอืการฝึกอบรมเพื่อพฒันาบุคลากร (2) การจดัท าแผนการ
บรหิารทรพัยากรบุคคลของกระทรวง และ (3) การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น อาคารเรยีน และ
อาคารส านกังาน เพื่อสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง 

 
อย่างไรก็ดี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  อาจมิได้ระบุรายละเอียดกรอบความรู้

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถะนะทีส่ าคญั หรอืจ าเป็นส าหรบับุคลากรของกระทรวงแต่อย่างใด 
หากแต่กล่าวในภาพรวมถงึความจ าเป็นที่บุคลากรของกระทรวง จ าต้องได้รบัการพฒันาความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการปฏบิตังิานตามภารกจิทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
  

                                                           
2 ในทีน่ี้ จะไมไ่ดน้ าเสนอในส่วนของแนวทางทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันางานวจิยัและนวตักรรมด้านการขนสง่ 



 

 

 

 1-21 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

1.2 แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 
 

 

 
แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 มวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนด

ทศิทางในการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของภาครฐัไทยใหเ้ป็นเอกภาพและเป็นรปูธรรม 
รวมไปถึงเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล และ
ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยภายใต้แผนฉบับดังกล่าว 
ครอบคลุมการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยทัง้หมด 18 ดา้นจาก 26 ดา้น ไดแ้ก่ สวสัดกิาร
ประชาชน การเพิม่ประสทิธภิาพแรงงาน การเพิม่ประสทิธภิาพภาคการเกษตร การท่องเที่ยว  
การลงทุน การค้า (น าเข้า/ส่งออก) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้  
ความปลอดภยัสาธารณะ การบรหิารจดัการชายแดน การป้องกนัภยัธรรมชาต ิการจดัการในภาวะ
วกิฤต การบรูณาการขอ้มลูภาครฐั การยนืยนัตวัตนและบรหิารจดัการสทิธ ิการใหข้อ้มลู การรบัฟัง
ความคดิเหน็ โครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลั และบุคลากรภาครฐั3 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
 
ภาครฐัไทยจะยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทีม่ ีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงาน มีการด าเนินงานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมีประชาชนเป็น
ศูนยก์ลาง และขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งแทจ้รงิ 
 
ทัง้นี้ ในการยกระดบัขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 

ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานขององคป์ระกอบหลกัส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ 
  

                                                           
3 ในส่วนของการพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทยดา้นทีเ่หลอื ปรากฏอยู่ในแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย พ.ศ. 
2560-2564 (แผนระยะที ่2) โดย ณ เดอืนกุมภาพนัธ ์2560 แผนฉบบัดงักล่าว (แผนระยะที ่2) อยู่ระหว่างการน าเสนอร่างแผนฯ 
แก่คณะรฐัมนตร ีจงึยงัมไิดน้ าเสนอในส่วนของร่างแผนฯ ฉบบัดงักล่าว ในการศกึษานี้ อย่างไรกด็ ีตามร่างแผนฯ ฉบบันี้ 
ประกอบดว้ยการพฒันาในอกี 8 ดา้นทีเ่หลอื ไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา สาธารณสุข คมนาคม สาธารณูปโภค การเงนิและการใชจ้่าย 
(ภาครฐั) การจดัซื้อจดัจา้ง การบรหิารสนิทรพัย ์และดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละการจ่ายเงนิเดอืน 
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1) การบรูณาการภาครฐั (Government Integration)  
 
การบรูณาการภาครฐั (Government Integration) คอืการบรูณาการระหว่างหน่วยงานรฐั

ต่างๆ ตัง้แต่การเชื่อมโยงข้อมูล บรกิาร ไปจนถึงการด าเนินงาน เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพ 
ในการปฏบิตังิานและการให้บรกิารของรฐั ทัง้ในระดบัหน่วยงานย่อยไปจนถงึระดบักระทรวง ซึง่
การเกดิการบูรณาการภาครฐัดงักล่าวจะท าใหร้ฐับาลตระหนกัถงึความตอ้งการและความจ าเป็นใน
การน าเทคโนโลยมีาปรบัใช้กับการด าเนินงานต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อลดความซ ้าซ้อน 
ในด้านการเบกิจ่ายงบประมาณ ระยะเวลาการด าเนินการ หรอืแมแ้ต่การดูแลรกัษาระบบต่างๆ  
อกีทัง้ยงัเพิม่ประสทิธภิาพจากจากการใชบ้รกิารทางเทคโนโลยรีว่มกนั (Share Services) และการ
ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกลาง นอกจากนี้   
การบูรณาการภาครฐัยงัน าไปสู่การให้บริการภาครัฐแบบครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop 
Service) ทีส่ามารถตอบโจทยด์า้นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไดม้ากยิง่ขึน้ 

 
2) การด าเนินงานแบบอจัฉริยะ (Smart Operations) 
 
การด าเนินงานแบบอจัฉรยิะ (Smart Operation) คอืการน าเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ดจิทิลั

ที่เหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ภาครฐัไทย เพื่อให้สามารถด าเนินงาน  
อย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเรว็ และตรงจุดมากขึ้น โดยมกีารเชื่อมต่อระหว่างเครื่องมอือุปกรณ์ 
(Internet of Things) ต่างๆ อย่างทัว่ถึง ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 
ได้เป็นปัจจุบนัและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ยิง่ไปกว่านัน้อาจมกีารเชื่อมต่อเครื่องมอือุปกรณ์ให้
สื่อสารถงึกนัแบบอตัโนมตัโิดยไม่ต้องอาศยัการควบคุมของเจา้หน้าทีต่ลอดเวลา ซึง่เมื่อน าระบบ
การจดัการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาช่วยจดัระเบยีบฐานข้อมูล ประกอบกบัน าเครื่องมอื
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึ (Analytics) มาช่วยท าความเขา้ใจขอ้มลูอย่างลกึซึง้ จะช่วยท าใหเ้จา้หน้าที่
ภาครฐัไทยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และหน่วยงานภาครฐัไทย
สามารถจดัท าบรกิารแบบเชงิรกุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
3) การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศนูยก์ลาง (Citizen-centric Services) 
 
การให้บรกิารโดยมปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric Services) คอืการยกระดบั

งานบรกิารภาครฐัใหต้รงกบัความต้องการของประชาชนทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา โดยภาครฐัไทย
จะต้องรกัษาสมดุลระหว่างความปลอดภยัในชวีติ ทรพัยส์นิ ขอ้มลูของประชาชน และการอ านวย
ความสะดวก (Rebalancing between Security & Facilitation) ตลอดจนก าหนดระดบัการรกัษา
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ความปลอดภยัและระดบัความเขม้งวดของการยนืยนัพสิูจน์ตวัตนให้เหมาะสมกบัความซบัซ้อน
ของงานบรกิาร ประเภทของงานบรกิาร และกลุ่มผูร้บับรกิารต่างๆ 

 
4) การสนับสนุนให้เกิดการขบัเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง (Driven Transformation) 
 
การสนับสนุนให้เกดิการขบัเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง (Driven Transformation) คอื

การวางแนวทางการขบัเคลื่อนภาครฐัไทยสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลัในทุกระดบัของบุคลากรภาครฐั 
โดยอาศยักระบวนทศัน์การเปลีย่นแปลงโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธิ ์(Outcome-driven Transformation) 
ที่มกีารปรบัเปลี่ยนองค์กรแบบครบวงจร (End-to-End Transformation) ทัง้ในด้านทรพัยากร
มนุษย์ (People) ขัน้ตอนการท างาน (Process) เทคโนโลยี (Technology) และกฎระเบียบ 
(Regulation) รวมทัง้มกีารขบัเคลื่อนโดยมกีารบรหิารจดัการโครงการและการก ากบัดูแล (Project 
Management and Governance) ที่ชดัเจน ภายใต้การสนับสนุนของผู้น าระดบัประเทศที่มคีวาม
มุ่งมัน่ มวีสิยัทศัน์ และเลง็เหน็ความส าคญัของการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาประเทศอย่าง
แท้จริง (Change Leadership) อันจะส่งผลให้ภาครัฐสามารถด าเนินงานตัง้แต่ต้นจนจบ
กระบวนการไดอ้ยา่งไรร้อยต่อ 

 
ยทุธศาสตร ์มาตรการ และโครงการพฒันาท่ีส าคญั 
 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการพัฒนา 

ขดีความสามารถเชงิดจิทิลัใน 18 ดา้น/มาตรการ และแต่ละมาตรการภายใต้แผนฉบบัดงักล่าว ไดม้ี
การก าหนดโครงการพฒันาทีส่ าคญั และหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบเอาไว ้ดงัสรปุในตารางที ่1-2
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ตารางท่ี 1-2 ยทุธศาสตร ์มาตรการ และโครงการพฒันาท่ีส าคญั ภายใต้แผนพฒันารฐับาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561 
ยุทธศาสตร ์ ขีดความสามารถ/มาตรการ โครงการพฒันาท่ีส าคญั หน่วยงานรบัผิดชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พฒันาและยกระดบัขดี
ความสามารถรองรบัการ
ไปสูร่ฐับาลดจิทิลั 

มาตรการที ่1 การบรูณาการขอ้มลูผ่าน
ระบบเชื่อมโญงขอ้มลูกลาง 

โครงการบรูณาการขอ้มลูประชาชน (Citizen Data 
Integration) 

o กระทรวงมหาดไทย 
o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

โครงการ E-Government Act o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
โครงการเพิม่ประสทิธภิาพงานบรกิารภาครฐัโดยการเชือ่มโยง
ขอ้มลู (Smart Service) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
o กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

โครงการการบรูณาการขอ้มลูนิตบิุคคล (Business Data 
Integration) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
o กรมพฒันาธุรกจิการคา้ 
o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

มาตรการที ่2 การยนืยนัตวัตนและบรหิาร
จดัการสทิธโิดยใช ้Smart Card หรอืผ่าน
บญัชผีูใ้ชอ้เิลก็ทรอนิกสก์ลาง 

โครงการระบบบญัชผีูใ้ชอ้เิลก็ทรอนิกสก์ลาง (E-Citizen and 
E-Business Single Sign-on) 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

โครงการขยายการใชง้านบตัร Smart Card (Smart Card 
Reader Extension) 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

มาตรการที ่3 การใหทุ้กขอ้มลูงานบรกิาร
ผ่านจุดเดยีวโดยมผีูร้บับรกิารเป็น
ศนูยก์ลาง 

โครงการระบบศนูยร์วมขอ้มลูของประชาชนรายบุคคล (My 
Government Portal & Smart Government Kiosk) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

โครงการศนูยก์ลางบรกิารภาครฐัส าหรบัประชาชน 
(GovChannel) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

มาตรการที ่4 การแกไ้ขเรื่องรอ้งเรยีนและ
การเขา้ถงึความตอ้งการในเชงิรกุ 

โครงการขยายผลศนูยร์บัเรือ่งรอ้งทุกขภ์าครฐั 1111 
(Integrated Complaint Management System) 

o ส านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตร ี

โครงการระบบวเิคราะหค์วามตอ้งการของประชาชนในเชงิรุก 
(Proactive Needs Analysis) 

o ส านกังานปลดั ส านกันายกรฐัมนตร ี

มาตรการที ่5 การบรูณาการโครงสรา้ง
พืน้ฐานใหบ้รกิารอเิลก็ทรอนิกสก์ลางของ
ภาครฐั 

โครงการการบรูณาการโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น ICT ส าหรบั
บรกิารภาครฐั (Government Shared Infrastructure) 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 

มาตรการที ่6 การยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากรภาครฐั 

โครงการการยกระดบัความสามารถและสรา้งความพรอ้มของ
บุคลากรเพือ่ส่งเสรมิรฐับาลดจิทิลั (Digital Government 
Capacity Building) 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
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ยุทธศาสตร ์ ขีดความสามารถ/มาตรการ โครงการพฒันาท่ีส าคญั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ประชาชน 

มาตรการที ่7 การใหบ้รกิารความ
ช่วยเหลอืแบบบรูณาการในเชงิรกุ 

โครงการบรูณาการสวสัดกิารสงัคมและการจ่ายเงนิภาครฐัทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์(Integrated Social Benefits) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
o กรมบญัชกีลาง 

โครงการระบบช าระเงนิแบบ Any ID และโครงการขยายการ
ใชบ้ตัร (Universal Benefits Card) 

o ธนาคารแห่งประเทศไทย 
o กระทรวงการคลงั 

มาตรการที ่8 การบรูณาการ
ตลาดแรงงานแบบครบวงจร 

โครงการระบบวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ตลาดแรงงาน (Labour Market Intelligence Centre) 

o ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน 

โครงการศนูยร์วมตลาดแรงงานออนไลน์ (Integrated Virtual 
Labour Market) 

o กรมการจดัหางาน 
o กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
ยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของภาค
ธุรกจิ 

มาตรการที ่9 การเกษตรแบบครบวงจร
รายบุคคลผ่านการบรูณาการ 

โครงการระบบบรูณาการและวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการเกษตร 
(Agricultural Intelligence Centre) 

o ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร 

โครงการระบบใหค้ าแนะน าเกษตรกรรายบุคคลในเชงิรุก 
(Connected Farmer) 

o กรมส่งเสรมิการเกษตร 

มาตรการที ่10 การบรูณาการดา้นการ
ท่องเทีย่วแบบครบวงจร 

โครงการระบบบรูณาการและวเิคราะหข์อ้มลูดา้นการ
ท่องเทีย่ว (Tourism Intelligence Centre) 

o ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 

โครงการระบบชว่ยวางแผนการทอ่งเทีย่วแบบครบวงจร 
(Smart Trip Planner) 

o ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 

โครงการแอปพลเิคชัน่รวมดา้นการเดนิทางส าหรบั
นกัท่องเทีย่ว (Smart Travel App) 

o ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา 

โครงการการออกอเิลก็ทรอนิกสว์ซ่ีาผา่นทางออนไลน์ 
(Electronic Visa) 

o กรมการกงสุล 

มาตรการที ่11 การบรูณาการงานบรกิาร
ดา้นการลงทุนขา้มหน่วยงาน 

โครงการระบบบรูณาการงานบรกิารดา้นการลงทุนขา้ม
หน่วยงาน (Integrated Business Licensing System) 

o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
o ส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน 
o ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

มาตรการที ่12 การบรูณาการการน าเขา้
สง่ออกแบบครบวงจร 

โครงการระบบบรูณาการใบอนุญาตเพือ่น าเขา้ส่งออกระหว่าง
หน่วยงานภาครฐั (Regulatory Single Window) 

o กรมศุลกากร 
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ยุทธศาสตร ์ ขีดความสามารถ/มาตรการ โครงการพฒันาท่ีส าคญั หน่วยงานรบัผิดชอบ 
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
ยกระดบัขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของภาค
ธุรกจิ (ต่อ) 

มาตรการที ่13 การสง่เสรมิวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) แบบบรูณา
การเชงิรุกเพื่อสง่เสรมิการเตบิโต 

โครงการระบบศนูยร์วมขอ้มลูเพือ่ส่งเสรมิศกัยภาพ SME 
(SME Information Portal) 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
o ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

โครงการระบบซอฟต์แวรส์นบัสนุนการประกอบธุรกจิส าหรบั 
SME (Software as a Service for SME) 

o ส านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

โครงการบ่มเพาะความสามารถเชงิดจิทิลัและส่งเสรมิ
ผูป้ระกอบการ SME 

o ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
o ส านกังานส่งเสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ
o เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งประเทศไทย 

มาตรการที ่14 การบรูณาการระบบภาษี
ขา้มหน่วยงานแบบครบวงจร 

โครงการระบบจ่ายภาษอีตัโนมตั ิ(Automatic Tax Filing) o ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 
โครงการระบบวเิคราะหข์อ้มลูกระบวนการจดัเกบ็ภาษเีชงิลกึ 
(Tax Analytics) 

o ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
ยกระดบัความมัน่คงและ
เพิม่ความปลอดภยัของ
ประชาชน 

มาตรการที ่15 การรกัษาความปลอดภยั
สาธารณะในเชงิรุกโดยใชเ้ครื่องมอื
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิรุก 

โครงการการรกัษาความปลอดภยัสาธารณะในเชงิรุก (Safe 
City) 

o ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

โครงการการเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของเจา้หน้าทีผ่่าน
การใชเ้ครือ่งมอืและระบบดจิทิลั (Digital Police) 

o ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

มาตรการที ่16 การประเมนิความเสีย่ง
ผูโ้ดยสารขา้มแดนล่วงหน้าและพสิจูน์
ตวัตนผ่านช่องทางอตัโนมตั ิ

โครงการระบบประเมนิความเสีย่งผูโ้ดยสารขา้มแดนล่วงหน้า 
(Advance Passenger Processing) 

o ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

โครงการขยายการใชง้านชอ่งทางอตัโนมตัดิว้ยระบบพสิจูน์
ตวัตนทางชวีภาพ (Automated Gate Expansion) 

o ส านกังานตรวจคนเขา้เมอืง 

มาตรการที ่17 การบรูณาการขอ้มลูเพื่อ
ป้องกนัภยัธรรมชาต ิ

โครงการบรูณาการขอ้มลู เพือ่ตดิตามและบรหิารจดัการภยั
ธรรมชาต ิ(Natural Disaster Data Integration) 

o กรมป้องกนัภยัธรรมชาต ิ

มาตรการที ่18 การบรูณาการขอ้มลู
ระหว่างหน่วยงานเพื่อการบรหิารจดัการ
ในภาวะวกิฤต 

โครงการระบบแจง้เตอืนภยัผ่านชอ่งทางส่วนตวัรายบุคคล 
(Personalized Warning System) 

o กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

โครงการบรูณาการขอ้มลูเพือ่บรหิารจดัการในภาวะวกิฤต 
(Intelligence Centre for Crisis Management) 

o กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

ทีม่า: แผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2561), ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
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จากแผนพฒันารฐับาลดจิทิลัของประเทศ พ.ศ. 2559-2561 พบว่า แผนฉบบันี้กล่าวถงึ

การพฒันาขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของภาครฐัไทยในมติต่ิางๆ เพื่อมุ่งสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลัที่
สมบูรณ์แบบ ซึง่มติทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรภาครฐั คอื การยกระดบัศกัยภาพบุคลากร
ภาครฐั (มาตรการที่ 6 จากตารางที่ 1-2) โดยการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมและส่งเสรมิให้บุคลากร
หน่วยงานภาครฐัไดร้บัการเพิม่ทกัษะใหพ้รอ้มต่อการเปลีย่นแปลงในการพฒันารฐับาลดจิทิลั 

 
ถึงกระนัน้ แผนฉบบัดงักล่าวมไิด้กล่าวถึงรายละเอียดของกรอบความรู้ความสามารถ 

ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย และมไิดล้งรายละเอยีดถงึแนวทาง 
ทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทยแต่อย่างใด  

 
ด้วยเหตุนี้  จึงเป็นหนึ่งในที่มาของการจดัท าแผนพัฒนารฐับาลดิจิทัล ระยะที่ 2 หรือ

แผนพัฒนารัฐบาดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) เพื่อจัดท ากรอบ 
แนวทางการพฒันาขดีความสามารถเชงิดจิทิลัของภาครฐัไทยให้ครบทุกมติ ิ(ทัง้ 26 ด้าน) โดย 
ในการจัดท าแผนระยะสองนี้  ยังได้มีการทบทวนแนวทางการพัฒนาจากแผนฉบับเดิม  
(แผนระยะแรก) ในสองขดีความสามารถ/มาตรการ ไดแ้ก่ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานรฐับาลดจิทิลั และ
ดา้นศกัยภาพบุคลากรภาครฐั  

 
โดยจากร่างแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั พ.ศ. 2560-2564 มกีารระบุถงึแนวทางการพฒันา

ศกัยภาพบุคลากรภาครฐัที่ชดัเจนขึน้จากแผนระยะแรก ไดแ้ก่ การสนับสนุนให ้Thailand Digital 
Government Academy4 เป็นสถานบนัหลกัของการยกระดบัศกัยภาพบุคลากรภาครฐัในทุกระดบั
และทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่การเสรมิสร้างและเพิม่พูนความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นเชงิดจิทิลั เพื่อเตรยีมพรอ้มใหบุ้คลากรภาครฐัรองรบัการก้าวเขา้สู่รฐับาลดจิทิลั
ในอนาคต รวมไปถึงการผลกัดนัให้ Thailand Digital Government Academy เป็นผู้จดัท าและ
ก าหนดหลกัสตูรและมาตรฐานของความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นดา้น IT และ
ดา้นดจิทิลัส าหรบับุคลากรภาครฐัไทยในระดบัผูบ้รหิาร ฯลฯ 
  

                                                           
4 เป็นสถานบนัทีถู่กจดัตัง้ขึน้เพือ่ด าเนินการจดัอบรม ตลอดจนพฒันาหลกัสตูรทีเ่หมาะสมแก่บุคลากรภาครฐัในทกุระดบัขัน้ โดยมี
หน่วยงานทีก่ ากบัสถาบนัดงักล่าว คอื ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) หรอื สรอ. 
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1.3 แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 

 

 
แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรเีมื่อวนัที ่

5 เมษายน 2559 ถูกจดัท าขึน้เพื่อวางทศิทางการพฒันาประเทศในยุคทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัส่งผลต่อ
บรบิททางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิลัเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ  ซึ่ง
วางก าหนดระยะเวลาของแผนงานไว ้20 ปี 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
 
ดจิทิลัไทยแลนด ์(Digital Thailand) หมายถงึ ประเทศไทยทีส่ามารถสรา้งสรรค์
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรพัยากรอืน่ใด เพือ่
ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ 
และยัง่ยนื 
 
เป้าหมาย 
 
 เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั ก้าวทนัเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยดีจิทิลั เป็นเครือ่งมอืหลกัในการสรา้งสรรคน์วตักรรมการผลติ การบรกิาร 
 สร้างโอกาสทางสงัคมอย่างเท่าเทยีม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบรกิารผ่านสื่อดจิทิลั

เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
 พฒันาทุนมนุษยส์ู่ยคุดจิทิลั ดว้ยการเตรยีมความพรอ้มใหบุ้คลากรทุกกลุ่ม มคีวามรู้

และทกัษะทีเ่หมาะสมต่อการด าเนินชวีติและการประกอบอาชพีในยคุดจิทิลั 
 ปฏริูปกระบวนทศัน์การท างานและการให้บรกิารของภาครฐัด้วยเทคโนโลยดีิจทิลั

และการใช้ประโยชน์จากขอ้มูล เพื่อให้การปฏบิตังิานโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล 
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ทิศทางการด าเนินงาน 
 
การขบัเคลื่อนตามแผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงระยะเวลา 20 ปี แบ่ง

การด าเนินงานไดอ้อกเป็น 4 ระยะ ดงัต่อไปนี้ 
 
 ระยะท่ี 1: Digital Foundation – ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานรากในการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั โดยให้บรรลุเป้าหมายส่วนนี้ได้ภายในระยะเวลา  
1 ปี 6 เดอืน 

 ระยะท่ี 2: Digital Thailand I - Inclusion – ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมสี่วน
รว่มในเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัตามแนวทางประชารฐั โดยใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนนี้
ไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 

 ระยะท่ี 3: Digital Thailand II - Full Transformation – ประเทศไทยก้าวสู่ดจิทิลั
ไทยแลนด์ที่ขบัเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากนวตักรรมดจิทิลัได้อย่างเต็มศกัยภาพ
โดยใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนนี้ไดภ้ายในระยะเวลา 10 ปี 

 ระยะท่ี 4: Global Digital Leadership – ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พฒันา
แลว้ สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิและคุณค่าทางสงัคมอย่าง
ยัง่ยนื โดยใหบ้รรลุเป้าหมายส่วนนี้ไดภ้ายในระยะเวลา 20 ปี 

 
โดยสามารถสรปุแผนทศิทางการด าเนินงานไดด้งัตารางที ่1-3 

  



 

 

 

1-30  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 1-3 แผนทิศทางการด าเนินงานตามแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 ระยะท่ี 3 ระยะท่ี 4 
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดอืน 5 ปี 10 ปี 20 ปี 
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูถงึ
ทุกหมูบ่า้นทัว่ประเทศ เป็น
ฐานของกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอื่นๆ 

อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ถงึทุกหมู่บา้นและเชื่อม
กบัประเทศในภูมภิาคอื่น 

อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ถงึทุกบา้นและรองรบัการ
หลอมรวมและการ
เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์ 

อนิเทอรเ์นต็เชื่อมต่อทุกที ่
ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
อย่างไรร้อยต่อ 

เศรษฐกิจ การท าธุรกจิผ่านระบบดจิทิลั
คล่องตวัและตดิอาวุธดจิทิลัให ้
SMEs วสิาหกจิชุมชน 
เกษตรกร ใหม้าอยู่บนระบบ
ออนไลน์พรอ้มทัง้วางรากฐาน
ใหเ้กดิการลงทุนใน 
คลสัเตอรด์จิทิลั 

ภาคเกษตร การผลติ 
และบรกิารตลอดจน 
Digital Technology 
Startup และคลสัเตอร ์
ดจิทิลัเริม่มบีทบาทใน
ระบบเศรษฐกจิไทย
เปลีย่นมาท าธุรกจิดว้ย
ดจิทิลัและขอ้มลู 

ภาคเกษตร การผลติ 
และบรกิาร แขง่ขนัได้
ดว้ยนวตักรรมดจิทิลั 
และเชื่อมโยงไทย 
สูก่ารคา้ในระดบัภูมภิาค
และระดบัโลก 

กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
ทุกกจิกรรม เชื่อมต่อ
ภายในและระหว่าง
ประเทศดว้ยเทคโนโลยี
ดจิทิลั น าประเทศไทยสู่
ความมัง่คัง่ 

สงัคม ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถงึ
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูและ
บรกิารพืน้ฐานของรฐัอย่าง
ทัว่ถงึและเท่าเทยีม 

ประชาชนเชื่อมัน่ใช้
ดจิทิลั และเขา้ถงึบรกิาร
การศกึษา สขุภาพ 
ขอ้มลู และการเรยีนรู้
ตลอดชวีติผ่านดจิทิลั 

ประชาชนใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลย/ีขอ้มลู 
ทุกกจิกรรมใน
ชวีติประจ าวนั 

เป็นประเทศทีไ่ม่มคีวาม
เหลื่อมล ้าดา้นดจิทิลั 
ตลอดจนชมุชนใชด้จิทิลั
เพื่อพฒันาทอ้งถิน่ตนเอง 

รฐับาล หน่วยงานรฐัมกีารท างานที่
เชื่อมโยงและบรูณาการขอ้มลู
ขา้มหน่วยงาน 

การท างานระหว่าง
ภาครฐัจะเชื่อมโยงและ
บรูณาการเหมอืนเป็น
องคก์รเดยีว 

รฐัจดัใหม้บีรกิารที่
ขบัเคลื่อนโดยความ
ตอ้งการของประชาชน 
เปิดเผยขอ้มลู และให้
ประชาชนมสีว่นร่วม 

เป็นประเทศผูน้ าใน
ภูมภิาคดา้นรฐับาล
ดจิทิลั ทัง้การบรหิาร
จดัการรฐัและบรกิาร
ประชาชน 

ทุนมนุษย ์ ก าลงัคน (ทุกสาขา) มทีกัษะ
ดา้นดจิทิลัเป็นทีย่อมรบัใน
ตลาดแรงงานทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

ก าลงัคนสามารถท างาน
ผ่านระบบดจิทิลัแบบไร้
พรมแดน มผีูเ้ชีย่วชาญ
ดจิทิลัต่างประเทศเขา้มา
ท างานในไทย 

ประเทศไทยเกดิงาน
คุณค่าสงู และก าลงัคนที่
มคีวามเชีย่วชาญดจิทิลั
เฉพาะดา้นเพยีงพอต่อ
ความตอ้งการ 

เป็นหนึ่งในศนูยก์ลาง
ดา้นกาลงัคนดจิทิลัของ
ภูมภิาคทัง้ในรายสาขา
และผูเ้ชีย่วชาญดจิทิลั 

ความ
เช่ือมัน่ 

รฐับาลออกชุดกฎหมายดจิทิลั
ทีค่รอบคลุม และปฏริปู
องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ขบัเคลื่อนงาน 

ไทยมสีภาพแวดลอ้ม 
เอือ้ต่อการทางธุรกรรม
ดจิทิลั มรีะบบอ านวย
ความสะดวกและ 
มมีาตรฐาน 

ประเทศไทยไมม่ี
กฎหมาย/ระเบยีบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อการคา้ การ
ท าธุรกรรมดจิทิลั 

เป็นประเทศตน้แบบทีม่ี
การพฒันาทบทวน 
กฎระเบยีบ กตกิา ดา้น
ดจิทิลั อย่างต่อเนื่อง 
จรงิจงั 

ทีม่า: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 
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ยทุธศาสตร ์
 
แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุม 

ทัว่ประเทศ 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 สรา้งสงัคมคุณภาพทีท่ ัว่ถงึเท่าเทยีมดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4 ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 
 ยทุธศาสตรท์ี ่5 พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยคุเศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั 
 ยทุธศาสตรท์ี ่6 สรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
 

ภาพท่ี 2-1 เป้าหมาย กรอบทิศทาง และประเดน็ยทุธศาสตร ์
ภายใต้แผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 
ทีม่า: กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม 

 



 

 

 

1-32  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 

 
จากแผนพฒันาดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พบว่า แผนฉบบันี้กล่าวถึงการพัฒนา

ประเทศในมติิต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ทุนมนุษย์ และกระบวนการ
บรหิารและบรกิารภาครฐั ให้ปรบัเปลี่ยนไปสู่สงัคมดจิทิลัยุคใหม่ หรอืสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีจิทิลัในการยกระดบัความเป็นอยูห่รอืความสามารถในดา้นต่างๆ ของประเทศ  

 
ทัง้นี้ ยุทธศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งการพฒันาบุคลากรภาครฐัโดยตรง ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรท่ี์ 4 

(ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั) และยทุธศาสตรท่ี์ 5 (พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยุค
เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลั) ซึง่มแีนวทางการด าเนินงานทีส่ าคญัจากทัง้สองยทุธศาสตร ์ดงัต่อไปนี้ 

 
 (ยุทธศาสตรท์ี ่4) การยกระดบัความรูแ้ละทกัษะบุคลากรภาครฐั เพื่อสอดรบักบัการ

ท างานในรูปแบบรฐับาลดจิทิลัโดยบุคลากรภาครฐัสามารถใช้เทคโนโลยดีจิทิลัใน
กระบวนการท างาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ (User) เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการพฒันานวตักรรม เพื่อปรบัเปลี่ยนตนเองไปท างานที่มคีุณค่า
สูงขึ้น (High Value Job) หรือเป็นผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีจิทิลัในการสรา้งธุรกจิได้ 

 
 (ยุทธศาสตร์ที่ 5) การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่บุคลากรใน

ตลาดแรงงาน ทัง้บุคลากรภาครฐัและเอกชนทุกสาขาอาชพี ตลอดจนส่งเสรมิการ
พฒันาบุคลากรวยัท างาน และวยัเกษยีณใหม้คีวามสามารถสรา้งสรรค์ ใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัอยา่งชาญฉลาดในการประกอบอาชพีหรอืสรา้งรายไดร้ปูแบบใหม ่น าไปสู่การ
สรา้งคุณค่าสนิคา้และบรกิารไดเ้ท่าทนัความตอ้งการของผูร้บัประโยชน์ 
o พฒันาความรู ้ทกัษะ และองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหม่ทีส่อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรมหรอืระบบเศรษฐกจิ ดว้ยการส่งเสรมิใหม้ี
การเรยีนรู้และพฒันาทกัษะทางด้านเทคโนโลยดีจิทิลัผ่านการเรยีนรู้ ในระบบ
เปิดส าหรบัมหาชน (MOOCs) ตามความต้องการที่หลากหลาย ทัง้บุคลากรวยั
ท างาน สถานประกอบการ หรอืผูท้ีส่นใจทัว่ไปไดใ้ชป้ระโยชน์ 

o พฒันาทกัษะในลกัษณะของสหวทิยาการ (Interdisciplinary) เช่น ทกัษะทางดา้น
เทคโนโลยดีิจิทลั ทกัษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ (Computational 
Thinking) ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Design Process 
Thinking) ทกัษะทางด้านนวตักรรมบรกิาร และทกัษะการเป็นผู้ประกอบการ
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เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) น าไปสู่การสร้างธุ รกิจใหม่ 
บนพืน้ฐานของการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัและสรา้งการจา้งงานทีม่คีุณค่าสงู 

o จดัให้มศีูนยถ่์ายทอดองค์ความรู้ทางด้านนวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลั เน้น
การเรยีนรูแ้ละปฏบิตัเิพื่อเพิม่ทกัษะรูปแบบใหม่ในลกัษณะบูรณาการการเรยีน
การสอนรว่มกนัทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคการศกึษา อาท ิการส่งเสรมิใหม้ี
การฝึกงาน (On-the-job Training) ทีเ่ป็นการปฏบิตังิานจรงิกบัภาคธุรกจิเอกชน
ในหลกัสูตรการศึกษาที่เป็นที่ต้องการในการพฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ดจิทิลัแห่งอนาคต 

o พฒันาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบญัญัติและบงัคบัใช้กฎหมาย กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ ให้มคีวามรอบรู ้และเท่าทนัต่อเทคโนโลยดีจิทิลัสมยัใหม่ เช่น 
บุคลากรวชิาชพีด้านนิตศิาสตรม์คีวามเขา้ใจและเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ดจิทิลัในกระบวนการยตุธิรรม 

o พัฒนาทักษะและทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีิจทิลัได้อย่างรอบรู้ เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีเพื่อ
น าไปสู่การเป็นองคก์รทีท่นัสมยั สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง 
 

 (ยุทธศาสตร์ที่ 5) ส่งเสรมิการพฒันาทกัษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรบั
เทคโนโลยใีหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ปฏบิตังิานในภาครฐัและเอกชน 
o อ านวยความสะดวกในการเขา้มาท างานของบุคลากรจากต่างประเทศทีม่ทีกัษะ

เป็นทีต่้องการตลอดจนสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและผ่อนปรนกฎระเบยีบ
เรื่องการอนุญาตท างานให้กับบุคลากรต่างชาติที่ต้องการเข้ามาท างานใน
ประเทศไทย และใชป้ระโยชน์จากการเปิดเสรทีางการคา้การเคลื่อนยา้ยบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัทีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญระดบัสูงจากประเทศในกลุ่ม
อาเซยีนและกลุ่มประเทศพนัธมติรทัว่โลก 

o เพิม่ปรมิาณและคุณภาพของบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทางดา้นดจิทิลั (Digital 
Specialists) ในสาขาที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้มข้น (High-tech Sector) ให้มี
ความรูแ้ละทกัษะในระดบัมาตรฐานสากล โดยสนับสนุนสถาบนัการศกึษาทัง้ใน
และนอกระบบให้เพิม่หลกัสูตรในสาขาที่ขาดแคลน เช่น ด้านการประมวลผล
ขอ้มลูขนาดใหญ่ ดา้นระบบอตัโนมตั ิดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์
ข ัน้สูงและวิทยาการบรกิาร ด้านความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 



 

 

 

1-34  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตลอดจนปรบัปรุงระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิทลัในทุกระดับ
การศกึษา ใหมุ้ง่เน้นทกัษะการปฏบิตังิานจรงิควบคู่กบัทฤษฎี 

o สร้างเครอืข่ายความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทัง้ในประเทศและภูมภิาคอาเซียน 
โดยเน้นการแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้างวชิาการและทกัษะใหม่ๆ ระหว่างองคก์ร
และบุคลากรทัง้ภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยใหม้คีวามรว่มมอืในการ
แลกเปลีย่นผูเ้ชีย่วชาญ กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละองคค์วามรู้ รวมถงึ
การท าวจิยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัรว่มกนั 

o จดัท าแผนพฒันากาลงัคนทางด้านดจิทิลัที่รองรบัการปรบัโครงสรา้งการพฒันา
ก าลงัคนทางด้านดจิทิลัของประเทศในทุกระดบัทัง้ภาคการศกึษา ภาครฐั และ
ภาคธุรกจิ ที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อทศิทางการเปลีย่นแปลงความต้องการ
การจ้างงาน ลักษณะการจ้างงาน อัตราก าลัง และค่านิยมของการท างาน
ทางดา้นดจิทิลัในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาคการศกึษา ใหค้รอบคลุมถงึ
แนวคิดการให้การศึกษาด้านทักษะด้านการคิดค านวณอย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking) การเขยีนโปรแกรม (Coding) ในระดบัประถมศกึษา
และมธัยมศกึษา เพื่อเตรยีมความพรอ้มของเดก็ไทยในระยะยาวไปสู่อนาคต 
 

 (ยทุธศาสตรท์ี ่5) พฒันาผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
o พฒันาผู้บรหิารระดบัสูงของรฐั (CEO) ให้มคีวามเข้าใจและสามารถวางแผน

ยทุธศาสตร ์การน าเทคโนโลยดีจิทิลัไปพฒันาภารกจิขององคก์ร ทีส่อดคลอ้งกบั
สถาปัตยกรรมองคก์รของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสรา้งคุณค่าจากขอ้มลูของ
องค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครฐั เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

o สร้างเครอืข่ายผู้บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศและผู้บรหิารด้านข้อมูลดิจิทัล
ระดบัสูงของรฐัเพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ตดิตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยดีจิทิลัใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร 
รวมถงึแนวคดิในการบรหิารจดัการสารสนเทศยุคใหม ่เพื่อน าไปสู่การบรูณาการ
การท างานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการ
ตอบสนองความต้องการของผู้ร ับประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
ประหยดังบประมาณ 

 
โดยจากแผนงานขา้งต้น สามารถสรุปแนวทางการพฒันาที่ส าคญัทีค่วรด าเนินการเพื่อ

ยกระดบับุคลากรภาครฐัไทย ไดด้งันี้ 
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 การส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่บุคลากรภาครฐั 
โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น ระบบการเรยีนรูแ้บบเปิดส าหรบัมหาชน 
(MOOCs) 

 การจดัใหม้ศีูนยถ่์ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะเชงิดจิทิลัส าหรบับุคลากร
ภาครฐั 

 การสรา้งเครอืขา่ยความเชีย่วชาญดา้นต่างๆ ทัง้ในประเทศและภมูภิาคอาเซยีน อาท ิ
การส่งเจ้าหน้าที่ภาครฐัไปร่วมฝึกงานที่เป็นภาคปฏิบตัิกบัภาคธุรกิจเอกชน การ
น าเขา้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเขา้มาฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครฐั การ
แลกเปลีย่นบุคลากรและผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ ระหว่างประเทศ ฯลฯ 

 การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสูงของรฐั (CEO) ใหเ้ป็นผูบ้รหิารทีม่ทีกัษะ ความสามารถ
ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั 

 
ส่วนกรอบความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถะนะที่ส าคญั หรอืจ าเป็นส าหรบั

บุคลากรภาครฐัไทยนัน้ ควรเป็นดงัต่อไปนี้เป็นอยา่งน้อย 
 
 ความรู้ความสามารถ 
o ความรูค้วามสามารถเชงิปฏบิตัทิีส่ามารถประยุกต์ใช้เพื่อการพฒันาการบรกิาร

ภาครฐัใหแ้ก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะแก่ภาคธุรกจิ 
o ความรูค้วามสามารถดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัเทคโนโลยดีจิทิลั 
 ทกัษะ 
o ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ / เทคโนโลยดีจิทิลั 
o ทกัษะดา้นการคดิค านวณอยา่งเป็นระบบ (Computational Thinking) 
o ทกัษะดา้นการออกแบบกระบวนการทางธุรกจิ (Design Process Thinking) 
o ทกัษะดา้นนวตักรรมบรกิาร 
o ทกัษะการเขยีนโปรแกรม (Coding) 

 สมรรถนะ 
o สมรรถนะหลกั 

- การมุง่ผลสมัฤทธิ ์(โดยเฉพาะกบัผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู) 
- การบรกิารทีด่ ี
- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 
- การท างานเป็นทมี 
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o สมรรถนะการบรกิาร 
- การด าเนินการเชงิรกุ 
- การคดิวเิคราะห ์
- การพฒันาศกัยภาพคน 
- ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ 
- ศักยภาพเพื่อน าการปรบัเปลี่ยน (โดยเฉพาะกับผู้บริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงู) 
 
 

1.4 แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
 

 

 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 เป็นแผนทีก่ าหนดกรอบ

ทศิทางในการพฒันาระบบราชการไทยในช่วง 6 ปีขา้งหน้า (พ.ศ. 2556-2561) โดยมรีายละเอยีด 
ดงัต่อไปนี้ 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ระบบราชการไทยมุ่ง เ น้นพัฒนาการท างานเพือ่ประชาชน และรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาต ิภายใต้หลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกิจการ
บ้านเมอืงทีด่ี ยกระดบัขดีสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิม่
ประสทิธภิาพงานของภาครฐั ประสานการท างานกบัทุกภาคส่วน สรา้งความ
โปร่งใส ต่อต้านการทุจรติและประพฤติมชิอบ ให้เป็นทีน่่าเชือ่มัน่ศรทัธาของ
ประชาชน 
 
ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 
 การสรา้งความเป็นเลศิในการใหบ้รกิารประชาชน 
 การพฒันาองคก์ารใหม้ขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั บุคลากรมคีวามเป็นมอือาชพี 
 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัยข์องภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ 
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 การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมัน่ศรัทธาในการบริหารราชการ
แผ่นดนิ 

 การสรา้งความพรอ้มของระบบราชการไทยเพื่อเขา้สู่การเป็นประชาคมอาเซยีน 
 
กลยทุธ ์และโครงการส าคญั 
 

ตารางท่ี 1-4 ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และโครงการส าคญั 
ภายใต้แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการส าคญั 
1. การสรา้งความเป็นเลศิ
ในการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

1.1 พฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชน 
1.2 เสรมิสรา้งวฒันธรรมการใหบ้รกิารที่

เป็นเลศิ 

(1) โครงการสง่เสรมิและพฒันาความเป็นเลศิใน
การใหบ้รกิารประชาชน 

1.3 พฒันาระบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีนและ
แกไ้ขปัญหาความเดอืดรอ้นของ
ประชาชน 

(2) โครงการพฒันาระบบการจดัการขอ้รอ้งเรยีน
และแกไ้ขปัญหาความเดอืนรอ้นของ
ประชาชน 

2. การพฒันาองคก์ารใหม้ี
ขดีสมรรถนะสงูและ
ทนัสมยั บุคลากรมคีวาม
เป็นมอือาชพี 

2.1 พฒันาหน่วยงานของรฐัใหม้ขีดี
สมรรถนะสงู 

(3) โครงการเสรมิสรา้งความเป็นเลศิในการ
บรหิารจดัการภาครฐั (PMQA) 

(4) โครงการสง่เสรมิระบบการบรหิารความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานในสภาวะวกิฤต
(BCM) 

(5) โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิาร
ประชาชนดว้ยระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์
ภาครฐั – ICT 

2.2 พฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนและ
พฒันาบุคลากรเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
ระบบราชการ 

6) โครงการวางแผนอตัราก าลงัคนเชงิ
ยุทธศาสตร ์(Strategic Workforce Plan) – 
สกพ. 

(7) โครงการพฒันาคุณภาพก าลงัคนภาครฐั –
สกพ. 

(8) โครงการพฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลง 
รุ่นใหม่ (นปร.) 

(9) โครงการสง่เสรมิการเรยีนรูผ้่านเทคโนโลยี
แบบไรพ้รมแดน (u-Learning) 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการส าคญั 
(10) โครงการจดัตัง้ศนูยพ์ฒันาและเพิม่ทกัษะ

ของบุคลากรภาครฐั – สกพ. 
2.3 เพิม่ผลติภาพในการปฏบิตัริาชการโดย

การลดตน้ทุน และสง่เสรมินวตักรรม 
(11) โครงการวางระบบการบรหิารจดัการเพื่อลด

ตน้ทุนและเพิม่ผลติภาพภาครฐั 
(12) โครงการศกึษาวจิยัเพื่อสรา้งคุณค่าในการ

ปฏบิตังิาน 
2.4 สรา้งความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื 
(13) โครงการสง่เสรมิการอนุรกัษ์พลงังานใน

อาคารภาครฐั – พน. 
(14) โครงการจดัท าระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ของรฐั (อาคารเขยีว) – ทส. 
3. การเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารสนิทรพัยข์อง
ภาครฐัใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุ 

3.1 บรหิารสนิทรพัยข์องภาครฐัอย่างครบ
วงจรเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ คุม้ค่า 
และสะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของภาครฐั 

(15) โครงการสง่เสรมิใหห้น่วยงานของรฐับรหิาร
สนิทรพัยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

(16) โครงการจดัท าแผนการใชท้ีด่นิราชพสัดุเพื่อ
เพิม่ศกัยภาพในเชงิสงัคม – กค. 

4. การวางระบบการ
บรหิารงานราชการแบบ
บรูณาการ 

4.1 ออกแบบและพฒันาระบบการ
บรหิารงานแบบบรูณาการ 

(17) โครงการออกแบบและวางระบบบรหิารงาน
ราชการรปูแบบใหม ่

4.2 ปรบัปรุงความสมัพนัธแ์ละประสาน
ความร่วมมอืระหวา่งราชการบรหิาร
สว่นกลาง สว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(18) โครงการจดัวางระบบความสมัพนัธแ์ละ
ประสานความร่วมมอืระหว่างราชการบรหิาร
สว่นกลาง สว่นภูมภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

5. การสง่เสรมิระบบการ
บรหิารกจิการบา้นเมอืง
แบบร่วมมอืกนั ระหว่าง
ภาครฐั ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

5.1 ทบทวนบทบาทภารกจิและอ านาจ
หน้าทีข่องหน่วยงานของรฐัใหเ้หมาะสม 
ถ่ายโอนภารกจิงานและกจิกรรมที่
ภาครฐัไม่จ าเป็นตอ้งปฏบิตัเิองใหภ้าค
สว่นต่างๆ 

(19) โครงการพฒันาโครงสรา้งและระบบบรหิาร
ของหน่วยงานของรฐั 

(20) โครงการโอนถ่ายภารกจิของภาครฐัใหแ้ก่
ภาคสว่นอื่นๆ 

5.2 สง่เสรมิการบรหิารราชการระบบเปิด
และการสรา้งเครอืขา่ย 

(21) โครงการสง่เสรมิใหภ้าคสว่นอื่นเขา้มามสีว่น
ร่วมในการบรหิารกจิการบา้นเมอืง 

(22) โครงการขบัเคลื่อนการบรหิารราชการแบบ
เน้นประชาชนเป็นศนูยก์ลาง 

6. การยกระดบัความ
โปร่งใสและสรา้งความ
เชื่อมัน่ศรทัธาในการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ 

6.1 สง่เสรมิและวางกลไกสรา้งความโปร่งใส
ในการปฏบิตัริาชการ 

(23) โครงการยกระดบัมาตรฐานองคก์รเพื่อการ
ป้องกนัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

(24) โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของศนูย์
ปฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติ (ศปท) 

6.2 ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรแ์ละมาตรการใน
การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

(25) โครงการวดัระดบัความเชื่อถอืและไวว้างใจ
ในการบรหิารงานภาครฐั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ โครงการส าคญั 
7. การสรา้งความพรอ้ม
ของระบบราชการไทย
เพื่อเขา้สูก่ารเป็น
ประชาคมอาเซยีน 

7.1 พฒันาระบบบรหิารงานของหน่วยงาน
ทีม่คีวามส าคญัเชงิยทุธศาสตรเ์พื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีน 

(26) โครงการพฒันาระบบการบรหิารงานจงัหวดั
และกลุ่มจงัหวดัเพื่อรองรบัการเป็นเมอืงทีม่ี
ศกัยภาพเด่นเชื่อมโยงสูอ่าเซยีน 

(27) โครงการพฒันาขา้ราชการเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน – สกพ. 

(28) โครงการพฒันาเครอืขา่ยบคุลากรภาครฐั
เพื่อเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมอาเซยีน –
สกพ. 

7.2 เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืเพื่อ
ยกระดบัธรรมาภบิาลในภาครฐัของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

(29) โครงการสง่เสรมิธรรมาภบิาลในภาครฐัเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน 

(30) โครงการวจิยัเพื่อศกึษาแนวทางการสรา้ง
เครอืขา่ยความร่วมมอืดา้นความมัน่คง
ระหว่างประเทศสมาชกิในอาเซยีน – วช. 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 
 

 
จากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย พบว่า แผนฉบบันี้กล่าวถงึแนวทาง

และเป้าหมายในการยกระดบัความเป็นเลศิและประสทิธภิาพการด าเนินงาน ทัง้การบรกิารและการ
บรหิารองค์กร ของหน่วยงานภาครฐัไทย โดยให้ความส าคญักบัสภาพแวดล้อมหรอืแนวโน้มที่
เกดิขึน้ในปัจจบุนั ซึง่เปลีย่นแปลงไปจากในอดตี อนัไดแ้ก่ สงัคม สภาพแวดลอ้ม และเทคโนโลย ี

 
ทัง้นี้ หลายประเดน็ยุทธศาสตรม์สี่วนเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสรมิหรอืการผลกัดันในด้าน

การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย แต่ยุทธศาสตรท์ี่ 2 (การพฒันาองค์การให้มขีดีสมรรถนะสูงและ
ทนัสมยั บุคลากรมคีวามเป็นมอือาชพี) จะมคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลยทุธท์ี ่2 
ภายใต้ยุทธศาสตรด์งักล่าว ซึง่มุ่งเน้นการพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากร
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพระบบราชการ อนัไดแ้ก่ 

 
 การวางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความ

เหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณของประเทศ พฒันาและบรหิารก าลงัคนเพื่อ
เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Path) สามารถรองรบัต่อการเปลีย่นแปลงและ
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สอดคล้องกับทิศทางการพฒันาระบบราชการ รวมทัง้การขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประเทศไปสู่การปฏบิตั ิ

 การส่งเสรมิใหม้กีารวางระบบเตรยีมความพรอ้มเพื่อทดแทนบุคลากร เช่น แผนการ
สบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และเปิด
โอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเขา้สู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึน้ในทุกระดบั 
รวมทัง้สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นบุคลากรระหว่างภาครฐัและภาคเอกชน (Talent 
Mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ทัง้สองทางจากภาครฐัไปสู่ภาคเอกชนและจาก
ภาคเอกชนไปสู่ภาครฐั 

 การทบทวนและปรบัเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่มคีวามเหลื่อมล ้าของแต่ละส่วน
ราชการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัสภาพการณ์การแขง่ขนั และความขาดแคลน 

 การเร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่และพฒันาบุคลากรผู้มคีวามสามารถสูงเข้าสู่ระบบ
ราชการไทย โดยมุง่เน้นใหเ้ป็นผูน้ าการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม่ในระบบราชการ 

 การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครฐัให้มีขดีสมรรถนะและมุ่งมัน่ในการปฏิบัติ
ราชการ มคีวามคดิเชงิยทุธศาสตร ์ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยม
ของขา้ราชการในการปฏบิตังิานทีย่ดึประชาชนเป็นศูนยก์ลางอย่างแทจ้รงิ ตลอดจน
ส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมใหแ้ก่ขา้ราชการทุกระดบัอย่างจรงิจงั 
รวมทัง้จดัให้มกีารฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในสายงานประเภทบรหิารและสาย
งานประเภทวชิาการใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในงานของอกีสายงานดว้ย 

 การมุ่งเน้นส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติและความสมดุลของชวีติและการท างานของ
บุคลากรภาครฐั (Quality of Work Life) โดยก าหนดมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้
ส่วนราชการส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติและความสมดุลของชวีติและการท างานของ
บุคลากรภาครฐั มีการจดัสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไม่ใช่
สวสัดกิารภาคบงัคบัตามกฎหมาย ซึง่มคีวามเหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการ
และสภาพของส่วนราชการ และส่งผลสู่ความเป็นองคก์ารสุขภาวะ 

 การพฒันารูปแบบการเรยีนรูซ้ึ่งผู้เรยีนสามารถเรยีนรูไ้ด้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบรบิท
หรอืสภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีแ่ทจ้รงิ สมัพนัธก์บัการด าเนินชวีติ และวธิกีารเรยีน
ทีห่ลากหลาย ส่งผลใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบไรพ้รมแดน (u-Learning) ผ่านเทคโนโลยี
เครอืขา่ยทัง้แบบใชส้ายและไรส้าย 

 
โดยนอกเหนือจากแนวทางการพฒันาที่ส าคญัที่ระบุไว้ในกลยุทธ์ดงักล่าว ยงัสามารถ

สรุปกรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถะนะทีส่ าคญั หรอืจ าเป็นส าหรบับุคลากรภาครฐั
ไทย ไดด้งันี้ 
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 ทกัษะ 
o ทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ / เทคโนโลยดีจิทิลั 
o ทกัษะดา้นการคดิเชงิยทุธศาสตร ์
o ทกัษะด้านการเรยีนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามบรบิท หรอืสภาพแวดล้อมในการ

เรยีนทีแ่ทจ้รงิ (u-learning) 
 สมรรถนะ 
o สมรรถนะหลกั 

- จรยิธรรม 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 
- การท างานเป็นทมี 

o สมรรถนะการบรกิาร 
- การคดิวเิคราะห ์
- การมองภาพองคร์วม 
- ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ 
- สภาวะผูน้ า 
- วสิยัทศัน์ 
- ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัเปลีย่น 

 
 

1.5 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั และ
ต าแหน่งประเภทบริหาร 
 

 

 
2.5.1.1 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ี

จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ส านักงาน ก.พ.)  ได้ก าหนดมาตรฐาน

ความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามญั 
เพื่อใหส้่วนราชการใชเ้ป็นแนวทางด าเนินการก าหนดความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งดงักล่าว โดยรายละเอยีดเป็นดงัสรปุในดงัตารางที ่2-5
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ตารางท่ี 1-5 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั 
ต าแหน่ง ประเภททัว่ไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ 

ระดบั1 

ปฏิ
บตัิ

กา
ร 

ช า
นา

ญ
งา
น 

อา
วโุ
ส 

ทกั
ษะ

พิเ
ศษ

 

ปฏิ
บตัิ

กา
ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร 

ช า
นา

ญ
กา

ร
พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ทร
งค

ณุ
วฒุิ

 

ต้น
 

สูง
 

1. มาตรฐานด้านความรูค้วามสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
1.1 ความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 
1.2 ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 

2. มาตรฐานด้านทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
2.1 การใชค้อมพวิเตอร ์ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.2 การใชภ้าษาองักฤษ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.3 การค านวณ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.4 การจดัการขอ้มลู 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
3.1 สมรรถนะหลกั 

- การมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 
- บรกิารทีด่ ี 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และ
จรยิธรรม 

1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 

- การท างานเป็นทมี 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 
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ต าแหน่ง ประเภททัว่ไป ประเภทวิชาการ ประเภทอ านวยการ 

ระดบั1 

ปฏิ
บตัิ

กา
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ช า
นา

ญ
งา
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อา
วโุ
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ษะ
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ร 
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ญ
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ร 

ช า
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ญ
กา

ร
พิเ
ศษ

 

เชี่
ยว

ชา
ญ

 

ทร
งค

ณุ
วฒุิ

 

ต้น
 

สูง
 

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน (ต่อ) 
3.2 สมรรถนะทางการบรหิาร 

- สภาวะผูน้ า - - - - - - - - - 1 2 
- วสิยัทศัน์ - - - - - - - - - 1 2 
- การวางกลยุทธภ์าครฐั - - - - - - - - - 1 2 
- ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัเปลีย่น - - - - - - - - - 1 2 
- การควบคุมตนเอง - - - - - - - - - 1 2 
- การสนองานและการมอบหมายงาน - - - - - - - - - 1 2 

3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 
(มทีัง้สิน้ 16 สมรรถนะย่อย2) 

1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4 

หมายเหตุ:  
1  ระดบัมาตรฐานความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นต่างๆ ซึง่มรีะดบัตัง้แต่ 1-5 จะมกีารจ ากดันิยามแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละมาตรฐานดา้นนัน้ๆ รวมถงึตามแต่ละประเภทของต าแหน่ง 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
2  สมรรถนะเฉพาะตามลกัษะงานทีป่ฏบิตั ิ16 สมรรถนะ ไดแ้ก่ (1) การคดิวเิคราะห ์(2) การมองภาพองคร์วม (3) การพฒันาศกัยภาพคน (4) การสัง่การตามอ านาจหน้าที ่(5) การสบืเสาะหาขอ้มลู (6) ความเขา้ใจขอ้แตกต่าง
ทางวฒันธรรม (7) ความเขา้ใจผูอ้ื่น (8) ความเขา้ใจในองคก์รและระบบราชการ (9) การด าเนินการเชงิรุก (10) การตรวจสอบความถูกตอ้งในกระบวนการ (11) ความมัน่ใจในตนเอง (12) ความยดืหยุ่นผ่อนปรน (13) ศลิปะการ
สือ่สารจงูใจ (14) สุนทรยีภาพทางศลิปะ (15) ความผกูพนัทีม่ต่ีอส่วนราชการ และ (16) การสรา้งสมัพนัธภาพ 
ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.)
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2.5.1.2 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ี
จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งประเภทบริหาร 
 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ส านักงาน ก.พ.)  ได้ก าหนดมาตรฐาน

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งประเภทบรหิาร เพื่อให้ส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางด าเนินการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งดงักล่าว โดยรายละเอยีดเป็นดงัสรปุในตารางที ่2-6 

 
ตารางท่ี 1-6 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ  

และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งประเภทบริหาร 

ต าแหน่ง 
ระดบั 

ผูบ้ริหารระดบัต้น ผูบ้ริหารระดบัสูง 
1. มาตรฐานด้านความรูค้วามสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 

1.1 ความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน 2 
1.2 ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ 4 

2. มาตรฐานด้านทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาการ และ
อ านวยการ 

2.1 การใชค้อมพวิเตอร ์ 2 
2.2 การใชภ้าษาองักฤษ 2 
2.3 การค านวณ 2 
2.4 การจดัการขอ้มลู 2 

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาการ และ
อ านวยการ 

3.1 สมรรถนะหลกั 
- การมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 5 
- บรกิารทีด่ ี 5 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 5 
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม และจรยิธรรม 5 
- การท างานเป็นทมี 5 

3.2 สมรรถนะทางการบรหิาร 
- สภาวะผูน้ า 3 4 
- วสิยัทศัน์ 3 4 
- การวางกลยุทธภ์าครฐั 3 4 
- ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัเปลีย่น 3 4 
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ต าแหน่ง 
ระดบั 

ผูบ้ริหารระดบัต้น ผูบ้ริหารระดบัสูง 
- การควบคุมตนเอง 3 4 
- การสนองานและการมอบหมายงาน 3 4 

หมายเหตุ: ส าหรบัต าแหน่งประเภทบรหิาร ไมไ่ดก้ าหนดในสว่นของสมรรถนะเฉพาะตามลกัษะงานทีป่ฏบิตั ิ
ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.) 

 
 

 
จากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ทีจ่ าเป็นของส านกังาน ก.พ. พบว่า มาตรฐานดงักล่าวไดก้ าหนดรายละเอยีด และระดบัของความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น (ทัง้สมรรถนะหลกั สมรรถนะทางการบรหิาร และ
สมรรถนะตามลกัษณะงานทีป่ฏบิตั)ิ ทีบุ่คลากรภาครฐัในแต่ละต าแหน่งงาน พงึม ี

 
ส่วนของแนวทางหรอืแผนการพฒันาบุคลากรภาครฐั แผนมาตรฐานฉบับดงักล่าวมไิดม้ี

การกล่าวถงึแต่อยา่งใด 
 
 

1.6 มาตรการบริหารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั พ.ศ. 2557-2561 
 

 

 
มาตรการบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั พ.ศ. 2557-2561 มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อ

ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ โดยจัดท าแนวปฏิบัติและคู่มือแนวทางการ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ สามารถน ามาตรการ แนวทาง หรือ
แผนการมาปรบัใชใ้นการบรหิารและพฒันาก าลงัคนของภาครฐัไทย 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของมาตรการดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
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หลกัการ 
 
1) การบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐัต้องมสีอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการปฏบิตัิ

ภารกจิปัจจบุนั และเตรยีมความพรอ้มส าหรบัอนาคต 
2) การบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐัต้องเน้นทัง้เชิงปรมิาณ (จ านวนและความ

พอเพยีง) และเชงิคุณภาพ (ขดีสมรรถนะและศกัยภาพ) ของบุคลากรภาครฐั 
3) การบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐัต้องค านึงถึงผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และ

ความคุม้ค่าต่อภารกจิของรฐั 
4) การบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐัต้องมคีวามยดืหยุ่น เหมาะสมกับบทบาท

ภารกจิ ปัญหาและสภาพการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของส่วนราชการ 
 
เป้าหมาย 
 
1) ส่วนราชการในสงักดัฝ่ายบรหิารมกี าลงัคนทีเ่หมาะสมส าหรบัการขบัเคลื่อนนโยบาย 

พนัธกิจและยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงบริบทการบริหาร
ราชการในอนาคตอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2) ส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารสามารถบริหารและพัฒนาก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า โดยมีอัตราก าลังและค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่
เหมาะสมกบัภารกจิ 

3) ก าลงัคนภาครฐัในสงักดัฝ่ายบรหิารได้รบัการพฒันาให้มขีดีความสามารถที่พร้อม
รองรบัการปฏบิตัภิารกจิ มแีรงจงูใจ และมคีวามสุขในการปฏบิตังิาน 

 
มาตรการ 
 
มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครฐั ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

มาตรการบรหิารจดัการอตัราก าลงัปกติ และส่วนที ่2 มาตรการบรหิารจดัการเชงิยุทธศาสตร์ ซึง่มี
รายละเอยีดดงันี้ 
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1) ส่วนท่ี 1 มาตรการบริหารจดัการอตัราก าลงัปกติ 
 
แนวคดิ 
 
ส่วนราชการมอีตัราก าลงัเพยีงพอต่อการปฏบิตัริาชการและการบรกิารประชาชน รวมทัง้

เป็นการส่งเสรมิให้ส่วนราชการใช้ก าลงัคนที่มอียู่อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุ้มค่า อนัจะ
ส่งผลใหข้นาดก าลงัคนภาครฐัและค่าใชจ้า่ยดา้นบุคคลมคีวามเหมาะสมกบับทบาทภารกจิ 

 
แนวทางการบรหิารจดัการอตัราก าลงัขา้ราชการ 
 
 ไม่ยบุเลิกอตัราข้าราชการในภาพรวม และจดัสรรอตัราขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และขา้ราชการต ารวจ ที่ว่างจากผลการ
เกษยีณอายุ คนืในภาพรวมของกระทรวง หรอืองคก์รกลางบรหิารทรพัยากรบุคคล 
เพื่อให้กระทรวง หรอืองค์กรกลางบรหิารทรพัยากรบุคคล สามารถพจิารณาเกลี่ย
อตัราก าลงั ใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นตามภารกจิของแต่ละส่วนราชการได้อย่าง
คล่องตวัและรวดเรว็ 

 ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการตัง้ใหม่ในภาพรวมส าหรบัข้าราชการทุกประเภท 
ยกเวน้กรณจี าเป็นทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้

 
แนวทางการบรหิารจดัการอตัราก าลงัลกูจา้ง 
 
ส าหรบัลูกจา้งประจ า ให้ยุบเลกิอตัราลูกจ้างประจ าที่ว่างจากการเกษียณอายุ และว่าง

โดยเหตุอื่น ทุกส่วนราชการ (ยกเวน้ส านักพระราชวงั ส านักราชเลขาธกิาร และกรมราชองครกัษ์) 
ส าหรบัลูกจา้งชัว่คราว ไม่ใหจ้า้งลูกจา้งชัว่คราวจากงบประมาณประเภทบุคลากร ยกเวน้ ลูกจา้ง
ชัว่คราว 4 ประเภท5  
  

                                                           
5 ไดแ้ก่ ลกูจา้งชัว่คราวต่างประเทศทีม่สีญัญาจา้ง ลกูจา้งชัว่คราวของส่วนราชการทีม่สี านกังานในต่างประเทศ ลกูจา้งชัว่คราวตาม
ระเบยีบของสถาบนัอุดมศกึษาว่าดว้ยการจา้งผูม้คีวามรูค้วามสามารถพเิศษเป็นอาจารยใ์นสถาบนัอุดมศกึษา และลกูจา้งชัว่คราว
อื่นทีม่ขีอ้ตกลงพเิศษกบักระทรวงการคลงั 
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แนวทางการเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม ่
 
การเพิม่อตัราขา้ราชการตัง้ใหม่สามารถด าเนินการได้ในกรณีที่มคีวามจ าเป็นอนัมอิาจ

หลกีเลีย่งไดใ้นเฉพาะ 2 กรณี คอื กรณีที ่1 มกีารจดัตัง้หน่วยงานหรอืส่วนราชการระดบักระทรวง
หรอืกรมขึน้ใหม ่และจ าเป็นตอ้งมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน และกรณทีี ่2 เป็นงานทีต่อ้งด าเนินการตาม
นโยบายส าคญัของรฐับาล ยทุธศาสตรข์องประเทศ หรอืคณะรฐัมนตรไีดส้ัง่การใหด้ าเนินการตามที ่
ก าหนดไวใ้นกฎหมาย และมเีงนิงบประมาณทีใ่ชด้ าเนินการแลว้ ถ้าไม่ด าเนินการจะท าใหเ้กิดผล
เสยีหายต่อทางราชการ 

 
2) ส่วนท่ี 2 มาตรการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร ์
 
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั 
 
 การวางแผนบรหิารก าลงัคนใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 การพฒันาก าลงัคนและสรา้งความพรอ้มเชงิกลยทุธ์ 
 การดงึดดูและรกัษาก าลงัคนทีม่คีุณภาพในภาครฐั 
 
กลยทุธแ์ละแนวทางการด าเนินการ 
 

ตารางท่ี 1-7 กลยทุธต์ามมาตรการบริหารจดัการเชิงยทุธศาสตร ์
ภายใต้มาตรการบริหารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั พ.ศ. 2557-2561 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การวางแผน
บรหิารก าลงัคนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 

กลยุทธท์ี ่1 วางแผนก าลงัคนให้
สอดคลอ้งกบัภารกจิของสว่น
ราชการ (Workforce Planning) 

เน้นการวเิคราะหค์วามตอ้งการอตัราก าลงัของสว่น
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นตามภารกจิ 
ทศิทางและนโยบาย รวมทัง้การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มในการบรหิารราชการ โดยพจิารณาทัง้
ความตอ้งการก าลงัคน (Demand) และก าลงัคนทีม่อียู่ 
(Supply) 

กลยุทธท์ี ่2 พฒันาฐานขอ้มลู
ก าลงัคนทุกประเภทใหส้มบรูณ์ 
ถูกตอ้ง และเป็นปัจจบุนั 

เน้นการสนบัสนุนสว่นราชการใหพ้ฒันาฐานขอ้มลู
ก าลงัคน ใหม้คีวามครบถว้น สมบรูณ์ถูกตอ้งและเป็น
ปัจจบุนั ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการวเิคราะห์
อตัราก าลงัและการวางแผนก าลงัคนในระดบัสว่น
ราชการ 
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพฒันา
ก าลงัคนและสรา้งความพรอ้ม
เชงิกลยุทธ ์

กลยุทธท์ี ่3 การพฒันาขดี
ความสามารถของบุคลากรเพื่อ
รองรบัการเปลีย่นแปลง 

เน้นการพฒันาตามแนวทางการยกระดบัขดีสมรรถนะ
ของบุคลากรภาครฐั พ.ศ. 2556-2558 ซึง่รวมถงึการ
พฒันาบุคลากรเพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้สูป่ระชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน ตลอดจนพฒันาทกัษะและขดี
ความสามารถของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีทุ่กระดบัใน
การบรหิารท่ามกลางการเปลีย่นแปลง ภาวะวกิฤต และ
สถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่ง 

กลยุทธท์ี ่4 การเตรยีมก าลงัคน
เพื่อรองรบัการสญูเสยีจากการ
เปลีย่นแปลง โครงสรา้งอายุ และ
การบรหิารและความหลากหลาย 

เน้นการเพิม่ขดีความสามารถในการวเิคราะห์
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งอายุ
ขา้ราชการพลเรอืน และการเลอืกมาตรการเพื่อจดัท า
แผนปฏบิตักิารรองรบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 

กลยุทธท์ี ่5 การพฒันากลุ่ม
ก าลงัคนคุณภาพ เพื่อใหม้จี านวน
เพยีงพอส าหรบัการเป็นกลุ่มผูน้ า
การเปลีย่นแปลงในภาครฐั 

เน้นการสนบัสนุนสง่เสรมิสว่นราชการใหพ้ฒันาระบบ
การบรหิารก าลงัคนคุณภาพ (Talent Management) 
โดยใชก้ลไก PRIDE เพื่อบรูณาการระบบบรหิาร
ก าลงัคนคุณภาพประเภทต่างๆ ของสว่นราชการ 

กลยุทธท์ี ่6 การพฒันาทาง
กา้วหน้าในสายอาชพีใหส้อดคลอ้ง
กบัผลงานและสมรรถนะ 

เน้นการสนบัสนุนสง่เสรมิใหส้ว่นราชการวเิคราะห ์เพื่อ
จดัท าทางกา้วหน้าส าหรบัต าแหน่งเป้าหมาย ซึง่มี
ความส าคญัเชงิกลยทุธ ์อนัจะเป็นกลไกส าคญัในการ
สง่เสรมิใหม้กีารสัง่สมประสบการณืทีจ่ าเป็นรวมทัง้
วางแผนเพื่อเตรยีมก าลงัคนทดแทนหรอืเพื่อสรา้ง
ความต่อเนื่องในการบรหิารราชการ (Succession and 
Management Continuity Plan) 

กลยุทธท์ี ่7 การพฒันาผูบ้รหิาร
ของสว่นราชการและนกัทรพัยากร
บุคคลใหม้คีวามเป็นมอือาชพีใน
การบรหิารทรพัยากรบุคคล 

เน้นการจดัหลกัสตูรการฝึกอบรมสมัมนานกัทรพัยากร
บุคคลมอือาชพี เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการ
ปฏบิตังิานใหก้บันกัทรพัยากรบคุคลในสว่นราชการ 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การดงึดดูและ
รกัษาก าลงัคนทีม่คีุณภาพใน
ภาครฐั 

กลยุทธท์ี ่8 การยกระดบั
หน่วยงานของรฐัในตลาดแรงงาน
ใหเ้ป็น Employer of Choice 

เน้นการสง่เสรมิใหส้ว่นราชการด าเนินการสรรหาเชงิรุก 
โดยใชก้ารตลาดน าการสรรหาบคุลากร เพื่อดงึดดูคน
รุ่นใหม่และก าลงัคนคุณภาพ 

กลยุทธท์ี ่9 การพฒันาคุณภาพ
ชวีติ 

เน้นการสง่เสรมิสว่นราชการใหจ้ดัท าแผนกลยุทธแ์ละ
แผนปฏบิตักิารใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา
คุณภาพชวีติขา้ราชการ ทัง้ในดา้นการงาน ดา้นจติใจ 
ดา้นอารมณ์ ดา้นสงัคม และดา้นเศรษฐกจิ 

กลยุทธท์ี ่10 การสรา้งแรงจงูใจ
และพฒันาระบบบรหิารผลการ
ปฏบิตังิาน 

เน้นการสง่เสรมิและพฒันาขดีความสามารถของสว่น
ราชการในการบรหิารผลการปฏบิตังิานใหเ้กดิ
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ ซึง่จะน าไปสูก่ารสรา้งวฒันธรรมที่
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ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แนวทางการด าเนินการ 
เน้นผลงาน (Performance Culture) เพื่อใหห้น่วยงาน 
ทมีงาน และบุคคลเกดิแรงจงูใจในการสรา้งและพฒันา
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.) 

 
 

 
จากมาตรการบรหิารและพฒันาก าลงัคนภาครฐั พบว่า มาตรการฉบบันี้กล่าวถึงแนว

ทางการบรหิารและจดัการก าลงัคนและทรพัยากรบุคคลภาครฐั ตัง้แต่การวางแผนก าลงัคนใน
ภาพรวม การพฒันาบุคลากรที่มอียู่ ไปจนถงึการดงึดูดก าลงัคนรุ่นใหม่ และการรกัษาหรอืสร้าง
แรงจงูใจเพื่อรกัษาบุคคลภาครฐัใหท้ างานกบัภาครฐัต่อไป 

 
ทัง้นี้ มาตรการดงักล่าวมุ่งเน้นไปที่แนวทางการบรหิารจดัการและการพฒันาบุคลากร

ภาครฐัไทยเป็นส าคญั และจะกล่าวถึงกรอบความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทยเพยีงภาพกวา้งเท่านัน้ 

 
โดยส าหรบัแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทยที่ส าคญั ปรากฏอยู่ในกลยุทธ์ที่ 3 

และ 8 ยทุธศาสตรท์ี ่2 (การพฒันาก าลงัคนและสรา้งความพรอ้มเชงิกลยุทธ์) ของมาตรการฉบบันี้ 
ซึง่มแีนวการด าเนินการเชงิกลยทุธท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

 
 การพฒันาทกัษะและขดีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และ

เทคโนโลยสีารสนเทศใหพ้รอ้มเขา้สู่ประชาคมอาเซยีนและเวทโีลก 
 การพฒันาทกัษาและขดีความสามารถของผูบ้รหิารทุกระดบัในการบรหิารท่ามกลาง

การเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤต (Leading in Crisis & Turbulent Time) 
 การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตระหนักถึงการบริหารและการปฏิบัติงานใน

สถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่ง (Risk Smart Workforce) 
 การปรับเปลี่ยนทักษาะและขีดสมรรถนะของก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ  

ทศิทางการพฒันาประเทศ และนโยบายของรฐับาล (Workforce Renewal) เพื่อให้
ขบัเคลื่อนระบบราชการจากการเน้นงานปฏิบตัิที่ใช้ก าลงัคนจ านวนมาก (Labor 
Intensive) ไปสู่ภารกิจที่ต้องใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่เน้นการก าหนด
นโยบาย กรอบมาตรฐานการก ากบั ตดิตามและประเมนิผล (Knowledge Intensive) 
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 การพฒันาขดีสมรรถนะของผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารและประเภทผูอ้ านวยการ
ทุกระดบัใหม้คีวามสามารถในการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล รวมทัง้ก าหนด
กลไกการประเมนิและพฒันาขดีสมรรถนะด้านการบรหิารคนของบุคลากรกลุ่มนี้
อย่างต่อเนื่ อง เช่น ก าหนดให้มีตัวชี้ว ัดผลงานด้านการบริหารและการพัฒนา
บุคลากรเป็นภาคบงัคบั เป็นตน้ 

 การเร่งรดัการจดัท ามาตรฐานวิชาชพีการบรหิารและการพฒันาทรพัยากรบุคคล
ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลและพัฒนาขีดความสามารถของ  
นกัทรพัยากรบุคคลและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

 
ส่วนกรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากร

ภาครฐัไทย ซึง่กล่าวในภาพรวมเท่านัน้ พอจะสรปุไดด้งันี้ 
 
 ความรู้ความสามารถ 
o ความรูค้วามสามารถดา้นภาษา อาท ิภาษาองักฤษ และภาษาเพื่อนบา้น 
o ความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 ทกัษะ 
o ทกัษะดา้นการจดัการความเสีย่ง (Risk Management) 
o ทกัษะดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
o ทกัษะการเขยีนโปรแกรม (Coding) 

 
 สมรรถนะ 
o สมรรถนะหลกั 

- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 
- การท างานเป็นทมี 

o สมรรถนะการบรกิาร 
- การมองภาพองคร์วม 
- การพฒันาศกัยภาพคน 
- การสัง่การตามอ านาจหน้าที ่(โดยเฉพาะกบัผูบ้รหิารและผูอ้ านวยการ) 
- ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ 
- ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัเปลีย่น (โดยเฉพาะกบัผูบ้รหิารและผูอ้ านวยการ) 
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1.7 คู่มือการพฒันาข้าราชการตามสมรรถนะหลกั 
 

 

 
คู่มอืการพฒันาข้าราชการตามสมรรถนะหลกั (Core Competencies) ของข้าราชการ 

พลเรือน ประกอบด้วยหลักสูตรสมรรถนะหลักและแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก  
ทัง้ 5 สมรรถนะ ทัง้นี้ วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัท าคู่มอืฉบบัดงักล่าว 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของประเดน็ต่างๆ ของคู่มอืฉบบัน้ี เป็นดงันี้ 
 
สมรรถนะหลกั (Core Competencies) ของข้าราชการพลเรือน 
 
สมรรถนะหลกัของราชการพลเรอืน ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ (1) การมุ่งผลสมัฤทธิ ์

(2) บรกิารทีด่ ี(3) การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี (4) การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม
และจรยิธรรม และ (5) การท างานเป็นทมี 

 
ทัง้นี้ ระดบัเป้าหมายขัน้ต ่าของสมรรถนะหลกัแต่ละสมรรถนะทีค่าดหวงัของแต่ละต าแหน่ง/

ประเภทต าแหน่ง อาจมคีวามแตกต่างกนัของระดบัขัน้ต ่าเป้าหมาย ดงัแสดงในตารางที่ 1-8 และ 
ส านกังาน ก.พ. ไดจ้ ากดัความและค าอธบิายของแต่ละสมรรถนะ ไวด้งัตารางที ่1-9 

 
ตารางท่ี 1-8 ระดบัเป้าหมายขัน้ต า่ของสมรรถนะหลกัของข้าราชการพลเรือน  

จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง 
ระดบัเป้าหมายขัน้ต า่ 

ของสมรรถนะ 

ประเภทบริหาร 
ระดบัสงู 5 
ระดบัตน้ 4 

ประเภทอ านวยการ 
ระดบัสงู 4 
ระดบัตน้ 3 

ประเภทวิชาการ 

ทรงคุณวุฒ ิ 5 
เชีย่วชาญ 4 

ช านาญการพเิศษ 3 
ช านาญการ 2 
ปฏบิตักิาร 1 
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ประเภทต าแหน่ง ระดบัต าแหน่ง 
ระดบัเป้าหมายขัน้ต า่ 

ของสมรรถนะ 

ประเภททัว่ไป 

ทกัษะพเิศษ 2 
อาวุโส 2 

ช านาญงาน 1 
ปฏบิตังิาน 1 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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ตารางท่ี 1-9 ค าจ ากดัความของสมรรถนะหลกัของข้าราชการพลเรือน  
สมรรถนะ ค าจ ากดัความ ระดบัท่ี 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 

(1) การมุ่ง
ผลสมัฤทธิ ์

ความมุง่มัน่จะปฏบิตัหิน้าที่
ราชการใหด้หีรอืใหเ้กนิ
มาตรฐานนี้ อาจเป้นผล 
การปฏบิตังิานทีผ่่านมา 
ของตนเองหรอืเกณฑ ์
วดัผลสมัฤทธิท์ีส่ว่นราชการ
ก าหนดขึน้ อกีทัง้ยงัหมาย
รวมถงึการสรา้งสรรคพ์ฒันา
ผลงานหรอืกระบวนการ
ปฏบิตังิานตามเป้าหมายที ่
ยากและทา้ทายชนิดทีอ่าจ 
ไมเ่คยมผีูใ้ดสามารถ 
กระท าไดม้าก่อน 

 พยายามท างานในหน้าทีใ่ห้
ถูกตอ้ง 

 พยายามปฏบิตังิานใหแ้ลว้
เสรจ็ตามก าหนดเวลา 

 มานะ อดทน ขยนัหมัน่เพยีร
ในการท างาน 

 แสดงออกว่าตอ้งการท างาน
ใหไ้ดด้ขี ึน้ 

 แสดงความเหน็ในเชงิ
ปรบัปรุงพฒันาเมือ่เหน็ 
ความสญูเปล่าหรอืหย่อน
ประสทิธภิาพในงาน 

 ก าหนดมาตรฐาน หรอื
เป้าหมายในการท างาน
เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีด่ ี

 ตดิตาม และประเมนิผลงาน
ของตน โดยเทยีบเคยีงกบั
เกณฑม์าตรฐาน 

 ท างานไดต้ามเป้าหมายที ่
ผูบ้งัคบับญัชาก าหนด หรอื
เป้าหมายของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

 มคีวามละเอยีดรอบคอบ 
เอาใจใส่ ตรวจตราความ 
ถูกตอ้ง เพือ่ใหไ้ดง้านทีม่ ี
คุณภาพ 

 ปรบัปรุงวธิกีารทีท่ าให้
ท างานไดด้ขี ึน้ เรว็ขึน้ มี
คุณภาพดขีึน้มปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ หรอืท าให้
ผูร้บับรกิารพงึพอใจมากขึน้  

 เสนอหรอืทดลองวธิกีาร
ท างานแบบใหมท่ีค่าดว่าจะ
ท าใหง้านมปีระสทิธภิาพ 
มากขึน้ 

 ก าหนดเป้าหมายทีท่า้ทาย 
และเป็นไปไดย้าก เพือ่ใหไ้ด้
ผลงานทีด่กีว่าเดมิอย่างเหน็
ไดช้ดั  

 พฒันาระบบ ขัน้ตอน วธิกีาร
ท างาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงาน 
ทีโ่ดดเด่น หรอืแตกต่าง 
อย่างทีไ่ม่เคยมผีูใ้ดท าไดม้า
ก่อน 

 ตดัสนิใจไดโ้ดยมกีารค านวณ
ผลไดผ้ลเสยีอย่างชดัเจนและ
ด าเนินการเพือ่ใหภ้าครฐัและ
ประชาชนไดป้ระโยชน์สงูสุด  

 บรหิารจดัการและทุ่มเท 
เวลา ตลอดจนทรพัยากร เพือ่ให้
ไดป้ระโยชน์สงูสุดต่อภารกจิของ
หน่วยงานตามทีว่างแผนไว ้

(2) บรกิารทีด่ ี ความตัง้ใจและความ
พยายามของขา้ราชการ  
ในการใหบ้รกิารต่อ 
ประชาชน ขา้ราชการ หรอื
หน่วยงานอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใหก้ารบรกิารทีเ่ป็นมติร 
สุภาพ  

 ใหข้อ้มลู ข่าวสาร ทีถู่กตอ้ง 
ชดัเจนแก่ผูร้บับรกิาร 

 แจง้ใหผู้ร้บับรกิาร 
ทราบความคบืหน้าในการ
ด าเนินเรือ่ง หรอืขัน้ตอนงาน
ต่างๆ ทีใ่หบ้รกิารอยู่  

 ประสานงานภายใน 
หน่วยงาน และหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให ้
ผูร้บับรกิารไดร้บับรกิารที ่
ต่อเนื่องและรวดเรว็ 

 รบัเป็นธุระช่วยแกปั้ญหา
หรอืหาแนวทางแกไ้ขปัญหา
ที ่เกดิขึน้แก่ผูร้บับรกิาร 
อย่างรวดเรว็ ไมบ่่ายเบีย่ง  
ไมแ่กต้วั หรอืปัดภาระ 

 ดแูลใหผู้ร้บับรกิารไดร้บั
ความพงึพอใจ และน า 
ขอ้ขดัขอ้งใดๆ ในการ 
ใหบ้รกิารไปพฒันา 
การใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ข ึน้ 

 ใหเ้วลาแกผู่ร้บับรกิาร 
เป็นพเิศษ เพือ่ช่วยแก ้
ปัญหาใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร  

 ใหข้อ้มลู ข่าวสาร ที่
เกีย่วขอ้งกบังานทีก่ าลงั
ใหบ้รกิารอยู่ ซึง่เป็น
ประโยชน์แก่ 
ผูร้บับรกิาร แมว้่า
ผูร้บับรกิารจะไมไ่ดถ้ามถงึ 
หรอืไมท่ราบมาก่อน 

 น าเสนอวธิกีารในการ 
ใหบ้รกิารทีผู่ร้บับรกิารจะ
ไดร้บัประโยชน์สงูสุด 

 เขา้ใจ หรอืพยายาม 
ท าความเขา้ใจดว้ยวธิกีาร 
ต่างๆ เพือ่ใหบ้รกิารได ้
ตรงตามความตอ้งการ 
ทีแ่ทจ้รงิของผูร้บับรกิาร 

 ใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ผูร้บับรกิาร เพือ่ตอบ 
สนองความจ าเป็นหรอืความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ 
ผูร้บับรกิาร 

 คดิถงึผลประโยชน์ของ
ผูร้บับรกิารในระยะยาว และ
พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นวธิหีรอืข ัน้ตอน
การใหบ้รกิาร เพือ่ประโยชน์สงูสุด
ของผูร้บับรกิาร 

 เป็นทีป่รกึษาทีม่สี่วนช่วยในการ
ตดัสนิใจทีผู่ร้บับรกิารไวว้างใจ 

 สามารถใหค้วามเหน็ทีแ่ตกต่าง 
จากวธิกีาร หรอืข ัน้ตอนที่
ผูร้บับรกิารตอ้งการใหส้อดคล่อง
กบัความจ าเป็น ปัญหา โอกาส 
เพือ่เป็นประโยชน์อย่างแทจ้รงิ
ของผูร้บับรกิาร 
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สมรรถนะ ค าจ ากดัความ ระดบัท่ี 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
(3) การสัง่สม
ความเชีย่วชาญ
ในงานอาชพี 

ความสนใจใฝ่รู ้สัง่สมความรู้
ความสามารถของตนในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ดว้ย
การศกึษา คน้ควา้ และ
พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จนสามารถประยุกต์ใช ้ 
ความรูเ้ชงิวชิาการและ
เทคโนโลยต่ีางๆ เขา้กบัการ
ปฏบิตัริาชการให ้เกดิ
ผลสมัฤทธิ ์

 ศกึษาหาความรูส้นใจ
เทคโนโลยแีละองค์ความรู้
ใหม่ๆ ในสาขาอาชพีของตน 

 พฒันาความรูค้วามสามารถ
ของตนใหด้ยีิง่ข ึน้ 

 ตดิตามเทคโนโลยแีละความรู้
ใหม่ๆ อยู่เสมอดว้ยการ 
สบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ 
ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏบิตัริาชการ 

 รอบรูใ้นเทคโนโลยหีรอื 
องคค์วามรูใ้หม่ๆ  ในสาขา
อาชพีของตน หรอืที ่
เกีย่วขอ้ง ซึง่อาจมผีลกระทบ
ต่อการปฏบิตั ิ
หน้าทีร่าชการ ของตน  

 รบัรูถ้งึแนวโน้มวทิยาการ 
ทีท่นัสมยั และเกีย่วขอ้ง 
กบังานของตนอย่างต่อเนื่อง 

 สามารถน าวชิาการ ความรู้
หรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  มา  
ประยุกต์ใชใ้นการปฏบิตั ิ
หน้าทีร่าชการได ้

 สามารถแกไ้ขปัญหาทีอ่าจ
เกดิจากการน าเทคโนโลยี
ใหม่ มาใชใ้นการปฏบิตั ิ
หน้าทีร่าชการได ้

 มคีวามรูค้วามเชีย่วชาญใน
เรือ่งทีม่ลีกัษณะเป็น 
สหวทิยาการ และสามารถน า
ความรูไ้ปปรบัใชไ้ดอ้ย่าง 
กวา้งขวาง 

 สามารถน าความรูเ้ชงิ 
บรูณาการของตนไปใช ้
ในการสรา้งวสิยัทศัน์เพือ่ 
การปฏบิตังิานในอนาคต 

 สนบัสนุนใหเ้กดิบรรยากาศ
แห่งการพฒันาความ
เชีย่วชาญในองคก์ร ดว้ยการ
จดัสรรทรพัยากรเครือ่งมอื 
อุปกรณ์ทีเ่อื้อต่อการพฒันา 

 บรหิารจดัการใหส้่วนราชการ
น าเทคโนโลยคีวามรูห้รอื 
วทิยาการใหม่ๆ มาใชใ้น 
การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
ในงานอย่างต่อเนื่อง 

(4) การยดึมัน่ใน
ความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและ
จรยิธรรม 

การด ารงตนและประพฤติ
ปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งเหมาะสม
ทัง้ตามกฎหมาย คุณธรรม 
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี 
และจรรยาขา้ราชการเพือ่
รกัษา ศกัดิศ์รแีห่งความ 
เป็นขา้ราชการ 

 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสุจรติ 
ไมเ่ลอืกปฏบิตัถิูกตอ้งตาม 
กฎหมาย และวนิยัขา้ราชการ  

 แสดงความคดิเหน็ตามหลกั
วชิาชพีอย่างสุจรติ 

 รกัษาค าพดู มสีจัจะ และ
เชือ่ถอืได ้

 แสดงใหป้รากฏถงึความ 
มจีติส านึกในความเป็น 
ขา้ราชการ 

 ยดึมัน่ในหลกัการ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชพี  
และจรรยาขา้ราชการ 
ไมเ่บีย่งเบนดว้ยอคตหิรอื
ผลประโยชน์กลา้รบัผดิ และ 
รบัผดิชอบ 

 เสยีสละความสุขส่วนตน  
เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์แก่ทาง 
ราชการ 

 ยนืหยดัเพือ่ความถูกตอ้งโดย
มุง่พทิกัษ์ผลประโยชน์ของ 
ทางราชการ แมต้กอยู่ใน
สถานการณ์ทีอ่าจยากล าบาก  

 กลา้ตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าที่
ราชการดว้ยความถูกตอ้ง  
เป็นธรรม แมอ้าจก่อ 
ความไมพ่งึพอใจใหแ้ก่ 
ผูเ้สยีประโยชน์ 

 ยนืหยดัพทิกัษ์ผลประโยชน์
และชือ่เสยีงของประเทศชาต ิ
แมใ้นสถานการณ์ทีอ่าจเสีย่ง
ต่อความมัน่คงใน 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน หรอื
อาจเสีย่งภยัต่อชวีติ 
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สมรรถนะ ค าจ ากดัความ ระดบัท่ี 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5 
(5) การท างาน
เป็นทมี 

ความตัง้ใจทีจ่ะท างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่ เป็นส่วนหนึ่ง
ของทมี หน่วยงาน หรอืส่วน
ราชการ โดยผูป้ฏบิตัมิฐีานะ
เป็นสมาชกิ ไมจ่ าเป็นตอ้งม ี
ฐานะหวัหน้าทมี รวมทัง้
ความสามารถในการ สรา้ง
และรกัษาสมัพนัธภาพกบั
สมาชกิในทมี 

 สนบัสนุนการตดัสนิใจของ
ทมี และท างานในส่วนทีต่น 
ไดร้บัมอบหมาย 

 รายงานใหส้มาชกิทราบ
ความคบืหน้าของการ
ด าเนินงาน ของตนในทมี 

 ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ 
ต่อการท างานของทมี 

 สรา้งสมัพนัธ์เขา้กบัผูอ้ื่นใน
กลุ่มไดด้ ี

 ใหค้วามร่วมมอืกบัผูอ้ื่นใน
ทมีดว้ยด ี

 กล่าวถงึเพือ่นร่วมงานในเชงิ
สรา้งสรรคแ์ละแสดง ความ
เชือ่ม ัน่ในศกัยภาพของเพือ่น
ร่วมทมีทัง้ต่อหน้าและลบั
หลงั 

 รบัฟังความเหน็ของสมาชกิ
ในทมี และเตม็ใจเรยีนรูจ้าก 
ผูอ้ื่น 

 ตดัสนิใจหรอืวางแผนงาน 
ร่วมกนัในทมีจากความ
คดิเหน็ ของเพือ่นร่วมทมี 

 ประสานและส่งเสรมิ
สมัพนัธภาพอนัดใีนทมี 
เพือ่สนบัสนุนการท างาน 
ร่วมกนัใหม้ปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ 

 ยกย่อง และใหก้ าลงัใจ 
เพือ่นร่วมทมีอย่างจรงิใจ 

 ใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กูลแก่
เพือ่นร่วมทมี แมไ้มม่กีาร 
รอ้งขอ 

 รกัษามติรภาพอนัดกีบัเพือ่น
ร่วมทมี เพือ่ช่วยเหลอืกนัใน
วาระต่างๆ ใหง้านส าเรจ็ 

 เสรมิสรา้งความสามคัคใีนทมี 
โดยไมค่ านึงความชอบ 
หรอืไมช่อบส่วนตน 

 คลีค่ลาย หรอืแกไ้ข 
ขอ้ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในทมี 

 ประสานสมัพนัธ ์สรา้งขวญั
ก าลงัใจของทมีเพือ่ปฏบิตั ิ
ภารกจิของส่วนราชการให้
บรรลุผล 

หมายเหตุ: ระดบั 0 คอื ไมแ่สดงสมรรถนะดา้นนี้ หรอืแสดงอย่างไมช่ดัเจน 
ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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แนวทางการด าเนินการเพ่ือพฒันาสมรรถนะหลกัของข้าราชการพลเรือน 
 
ส านักงาน ก.พ. ไดก้ าหนดกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการ โดย

เริม่จากการแบ่งบทบาทการพฒันาออกเป็น 2 ส่วน คอื บทบาทของการจดัหลกัสตูรฝึกอบรมกลาง 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของส านักงาน ก.พ. และบทบาทการพฒันาศกัยภาพของข้าราชการรายบุคคล ซึ่ง
เป็นหน้าทีข่องส่วนราชการนัน้ๆ ดงัแสดงในตารางที ่1-10 

 
ตารางท่ี 1-10 การแบ่งบทบาทหน้าท่ีของส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการ 

ในการพฒันาสมรรถนะหลกัของข้าราชการพลเรือน 
บทบาทหน้าท่ีของส านักงาน ก.พ. บทบาทหน้าท่ีของส่วนราชการ 

จดัฝึกอบรมสมรรถนะหลกัทัง้ 5 สมรรถนะของขา้ราชการ 
พลเรอืน โดยอาจแบ่งการฝึกอบรมเป็นอย่างน้อย 4 หลกัสตูร 
ไดแ้ก ่

o หลกัสตูรเสรมิสรา้งสมรรถนะส าหรบัผูบ้รหิาร 
o หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะส าหรบัผูบ้งัคบับญัชา 
o หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะส าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีม่ี

ประสบการณ์ 
o หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะส าหรบัผูป้ฏบิตังิานขัน้ตน้ 

ด าเนินการพจิารณาคดัเลอืกขา้ราชการในสงักดัเขา้
รบัการพฒันาในหลกัสตูรกลางของส านกังาน ก.พ. 
 

จดัท าคูม่อืกลางในการมอบหมายหรอืพฒันาในรปูแบบอื่นๆ 
เพื่อใหส้ว่นราชการน าไปใชด้ าเนินการพฒันาศกัยภาพ 

จดัการพฒันาขา้ราชการในหลกัสตูรทีค่ลา้ยคลงึ 
ในกรณีทีส่ านกังาน ก.พ. ไม่สามารถด าเนินการ 
เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการไดอ้ย่าง
ทัว่ถงึและเพยีงพอ 

 จดัคู่มอืการมอบหมายงานหรอืการพฒันาในรปูแบบ
อื่นๆ เพื่อใหห้วัหน้างานสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
โดยอาจอา้งองิจากคูม่อืกลางทีส่ านกังาน ก.พ. 
ก าหนดขึน้ 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 
หลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะหลกัของข้าราชการพลเรือน 
 
ทัง้นี้  จุดเน้นของหลักสูตรต่างๆ ที่ส านักงาน ก.พ. จะด าเนินการจัดฝึกอบรมแก่

ขา้ราชการพลเรอืน เป้าหมายการพฒันา รวมถงึแนวทางการประเมนิผล เป็นดงัตารางที ่1-11 
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ตารางท่ี 1-11 สรปุรายละเอียดหลกัสตูรการพฒันาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือนของส านักงาน ก.พ. 
หลกัสูตร จดุเน้นหลกัของหลกัสูตร เป้าหมายการพฒันา แนวทางการประเมินผล 

หลกัสตูรเสรมิสรา้ง
สมรรถนะส าหรบัผูบ้รหิาร 

เน้นการพดูคุยเสวนากบัขา้ราชการผูท้รงคุณวฒุิ
หรอืปลดักระทรวงทีป่ระสบความส าเรจ็ รวมถงึควร
เปิดโอกาสใหม้กีารแลกเปลีย่น การเรยีนรู ้ระหว่าง
ผูบ้รหิารดว้ยกนั 

 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการมุ่งสูผ่ลสมัฤทธิ ์ระดบั 4-5 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องบรกิารทีด่ ีระดบั 4-5 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการสัง่สมความเชีย่วชาญใน

งานอาชพี ระดบั 4-5 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมและจรยิธรรม ระดบั 4-5 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการท างานเป็นทมี ระดบั 4-5 

ผูเ้ขา้รบัการพฒันาจะถูกประเมนิ
เมื่อสิน้สดุการฝึกอบรมว่ามคีวาม
เขา้ใจเรื่องสมรรถนะมากน้อย
เพยีงใด นอกจากนัน้ ตอ้ง
ก าหนดใหม้กีารตดิตามผลหลงัจาก
การพฒันาแลว้ 2-3 เดอืน ว่าผูเ้ขา้
รบัการพฒันาสามารถน าเน้ือหา
สาระไปใชม้ากน้อยเพยีงใด 

หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะ
ส าหรบัผูบ้งัคบับญัชา 

เน้นการพฒันาความรู ้แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สมรรถนะระดบัสงู แต่มกีจิกรรมทีเ่ชื่อมโยงกบั
สถานการณ์จรงิในบรบิทของงานในภาคราชการ
พลเรอืน 

 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการมุ่งสูผ่ลสมัฤทธิ ์ระดบั 3-4 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องบรกิารทีด่ ีระดบั 3-4 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการสัง่สมความเชีย่วชาญใน

งานอาชพี ระดบั 3-4 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมและจรยิธรรม ระดบั 3-4 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการท างานเป็นทมี ระดบั 3-4 

การประเมนิความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบั
การพฒันาก่อนและหลงัการพฒันา 
และใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมนิว่ามี
การน าบทเรยีนไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิานหรอืไม่ อย่างไร 

หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะ
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีม่ี
ประสบการณ์ 

เน้นการพฒันาความรู ้แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาสมรรถนะระดบักลาง โดยเน้นการประยุกต์
การเรยีนรูก้บักจิกรรมทีใ่หผู้ร้บั การพฒันาความ
เขา้ใจและการเชื่อมโยงกบัสถานการณ์จรงิในบรบิท
ของงานในภาคราชการพลเรอืน 

 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการมุ่งสูผ่ลสมัฤทธิ ์ระดบั 2-3 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องบรกิารทีด่ ีระดบั 2-3 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการสัง่สมความเชีย่วชาญใน

งานอาชพี ระดบั 2-3 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมและจรยิธรรม ระดบั 2-3 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการท างานเป็นทมี ระดบั 2-3 

การประเมนิความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบั
การพฒันาก่อนและหลงัการพฒันา 
และใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมนิว่ามี
การน าบทเรยีนไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิานหรอืไม่ อย่างไร 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

หลกัสูตร จดุเน้นหลกัของหลกัสูตร เป้าหมายการพฒันา แนวทางการประเมินผล 
หลกัสตูรพฒันาสมรรถนะ
ส าหรบัผูป้ฏบิตังิานขัน้ตน้ 

เน้นการพฒันาความรูแ้นวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาสมรรถนะระดบัตน้ผ่านการจดัท าชุดการ
ฝึกอบรมหรอืการพฒันาดว้ย e-Learning เกีย่วกบั
สมรรถนะหลกัในงาน 

 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการมุ่งสูผ่ลสมัฤทธิ ์ระดบั 1-2 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องบรกิารทีด่ ีระดบั 1-2 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการสัง่สมความเชีย่วชาญใน

งานอาชพี ระดบั 1-2 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการยดึมัน่ในความถูกตอ้ง

ชอบธรรมและจรยิธรรม ระดบั 1-2 
 เพื่อพฒันาสมรรถนะหลกัเรื่องการท างานเป็นทมี ระดบั 1-2 

การประเมนิความเขา้ใจของผูเ้ขา้รบั
การพฒันาก่อนและหลงัการพฒันา 
และใหผู้บ้งัคบับญัชาประเมนิว่ามี
การน าบทเรยีนไปใชใ้นการ
ปฏบิตังิานหรอืไม่ อย่างไร 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แนวทางการด าเนินการเพ่ือพฒันาสมรรถนะหลกัรายสมรรถนะ 
 
1) แนวทางการพฒันาสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
 
มุ่งเน้นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้ สมรรรถนะดงักล่าวจะพฒันาหรอืแสดงออกไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีส่่งเสรมิ
และเปิดโอกาสให้มกีารลองเสี่ยงกระท าการต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึงการได้รบัข้อเสนอแนะที่
สรา้งสรรค ์และตรงไปตรงมา เพื่อการปรบัปรงุ ตลอดจนค าชมเชยทีเ่ป็นประโยชน์ 

 
โดยกจิกรรมเพื่อพฒันาการมุง่ผลสมัฤทธิใ์นแต่ละระดบั เป็นดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 1-12 กิจกรรมเพ่ือพฒันาการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

1 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละบุคคล แต่มกีารก าหนดเวลา

การสง่มอบงานในแต่ละงานอย่างชดัเจน 
o การสง่เสรมิและเปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดแ้สดงความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ 

เพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ เพื่อสง่เสรมิใหส้ามารถพฒันางานของ
ตนใหด้ยีิง่ขึน้ 

o การสง่เสรมิและเปิดโอกาสใหบ้คุลากรไดแ้สดงความคดิเหน็ว่าตนเองจะสามารถสรา้ง
คุณค่าและประโยชน์ทีด่ใีหแ้ก่งานและหน่วยงานไดอ้ย่างไร และมอบหมายงานนัน้ๆ 
ตามความสนใจและความเหมาะสมแต่ละบุคคล 

o การมอบหมายงานทีม่ลีกัษณะเป็นเป้าหมายระยะสัน้และสามารถตดิตามผล
ความกา้วหน้าเป็นระยะๆ ได ้พรอ้มทัง้ไดร้บัค าตชิมเกีย่วกบัผลงานในทนัท ี

การสอน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งวธิกีารท างานใหไ้ดม้าตรฐานของงานและ

มาตรฐานของหน่วยงาน 
o การใหค้ าปรกึษาเรื่องการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ และตามบรบิทของการท างานใน

หน่วยงาน 
2 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างจากงานปกต ิและตดิตาม
ประเมนิผลตามเป้าหมายและมาตรฐานทีก่ าหนด 

o การสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดแ้สดงความคดิเหน็และเสนอวธิกีารใหม่ๆ 
ในการท างาน เพื่อปรบัปรุงงานใหด้ขีึน้ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

o มอบหมายงานหรอืโครงการทีต่อ้งเน้นการตดิตามและประเมนิผลงานทุกขัน้ตอน 
และ/หรอืตอ้งการผลงานหรอืผลลพัธอ์ย่างเร่งด่วนใหร้บัผดิชอบ 

การสอน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการก าหนดเป้าหมาย และมาตรฐานของผลงาน 
o การสอนงานเกีย่วกบัการตดิตามและประเมนิผลงานหรอืประเมนิผลโครงการ 

3 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ ทีแ่ตกต่างจากงานปกต ิและมคีวามทา้ทายใน

งานมากขึน้ 
o การมอบหมายงานหรอืหมุนเวยีนงานใหเ้ป็นผูน้ าโครงการใหม่ๆ หรอืงานทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการปรบัปรุงและเปลีย่นแปลงระบบ และวธิกีารท างานใหม้คีณุภาพมากขึน้ 
o การมอบหมายหรอืปรบัเปลีย่นใหท้ างานทีเ่น้นคุณภาพและมาตรฐานในการท างานที่

สงูขึน้กว่างานปกตทิัว่ไป และใหค้ าตชิมและค าแนะน าอย่างสรา้งสรรค ์และมี
ประโยชน์ทนัท ี

การสอน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการปรบัเปลีย่นกระบวนการท างาน และการ

เปลีย่นแปลงระบบการท างาน 
4 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการใหม่ๆ ทีม่คีวามทา้ทายมากเป็นพเิศษ 
หรอืไม่เคยเกดิขึน้ในองคก์ร และตอ้งการอาศยัการเสีย่ง เช่น เป็นผูบุ้กเบกิโครงการ
ใหม่ หรอืรเิริม่โครงการลกัษณะทีไ่ม่เคยมผีูใ้ดท าไดม้าก่อน หรอืท างานใน
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

o การลองเปลีย่นลกัษณะความรบัผดิชอบ เช่น รบัผดิชอบโครงการใหม่ๆ หรอืโอนยา้ย
ไปแผนกอื่นๆ ทีม่ลีกัษณะงานแตกต่างโดยสิน้เชงิ 

o การมอบหมายใหว้จิยังานในเชงิวชิาการทีจ่ะมปีระโยชน์ต่อการสรา้งสรรคแ์นวคดิ
หรอืภูมปัิญญาใหม่ๆ ระดบัประเทศ 

การสอน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการบรหิารโครงการ หรอืการบรหิารจดัการอยา่ง

มอือาชพี 
o การสนบัสนุนใหม้กีารแสดงความคดิสรา้งสรรค ์หรอืการท าวจิยัเพื่อสรา้งนวตักรรม 

5 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการใหม่ๆ ทีเ่น้นพนัธกจิหลกัทีส่ าคญัของ

หน่วยงาน 
o การมอบหมายงานทีม่คีวามทา้ทายมากเป็นพเิศษ เป็นไปไดย้าก หรอืมเีสีย่งอย่าง

สงูสดุต่อหน่วยงาน แต่เน้นผลงานทีโ่ดดเด่นทีส่ดุ 
o การมอบหมายใหส้รา้งสรรรคส์ิง่ใหม่ๆ ใหก้บัหน่วยงานและเกดิประโยชน์อย่างยัง่ยนื 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

o มอบหมายงานทีเ่น้นการวเิคราะหผ์ลกระทบในเชงิผลประโยชน์ และผลเสยีของ
หน่วยงาน หรอืงานทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงานหรอืประเทศสงูสดุ 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 
 

2) แนวทางการพฒันาสมรรถนะบริการท่ีดี 
 
มุ่งเน้นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้ สมรรรถนะดงักล่าวจะพฒันาหรอืแสดงออกไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีย่กยอ่ง 
ชมเชย และปูนบ าเหน็จพฤติกรรมที่ใช้ความพยายามเพื่อให้ผู้รบับรกิารได้รบับรกิารตรงความ 
พงึพอใจแมจ้ะเป็นในช่วงระยะสัน้ๆ ก็ตาม รวมทัง้ถ้าสภาพแวดล้อมมกีารก าหนดเป้าหมายและ
ค่านิยมเรือ่งการส่งเสรมิใหม้กีารบรกิารทีช่ดัเจนกจ็ะสนบัสนุนใหแ้สดงสมรรถนะนี้ดว้ย 

 
โดยกจิกรรมเพื่อพฒันาการบรกิารทีด่ใีนแต่ละระดบั เป็นดงัตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1-13 กิจกรรมเพ่ือพฒันาการบริการท่ีดี 
ระดบั

สมรรถนะ 
กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

1 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบทีต่อ้งมปีฏสิมัพนัธ ์ตดิต่อสือ่สาร หรอืใหบ้รกิารแก่

ผูร้บับรกิารหรอืผูป้ระกอบการโดยตรง 
o การมอบหมายงานใหเ้ขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ทีต่อ้งคอย

ใหข้อ้มลู ใหบ้รกิาร หรอืค าแนะน าต่างๆ แก่ผูร้บับรกิาร 
o การมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบในการจดัวางระบบใหม่ ตดิตามงาน และรายงาน

ความคบืหน้าใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 
o การยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีนงานใหไ้ปรบัผดิชอบงานในหน่วยงานทีต่อ้งท างาน

ร่วมกบัผูร้บับรกิาร 
การสอนงาน (Coaching)  

o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ และการบรกิารที่ดแีก่
ผูร้บับรกิาร 

o สอนงานเกีย่วกบัวธิกีารสรา้งความประทบัใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร 
2 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายใหเ้ป็นผูร้บัผดิชอบ หรอืมบีทบาทในงานการประสานงานต่างๆ เช่น 
การจดัประชมุ การสมัมนา การประสานงานกจิกรรม หรอืโครงการต่างๆ เป็นตน้ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

o การมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ขอ้มลู หรอืกจิกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงานแกผู่ร้บับรกิาร เพื่อฝึกความเชีย่วชาญดา้นการใหบ้รกิาร หรอื
กจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงานและสามารถใหข้อ้มลู ขา่วสาร ของการบรกิารทีถู่กตอ้ง 
ชดัเจนแก่ผูร้บับรกิารได ้

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาอย่างละเอยีดในเรื่องกระบวนการท างาน ขัน้ตอนการ

ท างานการใหบ้รกิารและกจิกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อใหส้ามารถใหค้ าแนะน าที่
ชดัเจนหรอืใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนแกผู่ร้บับรกิาร 

3 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายทีม่ลีกัษณะตอ้งตดิต่อและสรา้งสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น งานสนบัสนุน หรอื

งานบรกิาร โดยสามารถวดัผลสมัฤทธิข์องงานไดจ้ากความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร
เป็นหลกั 

o การมอบหมายวางแผนการท างานร่วมกบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืเพือ่นร่วมงานเพื่อ
ใหบ้รกิารทีด่แีละทนัเวลาแกผู่ร้บับรกิาร โดยมกีารตรวจสอบและประเมนิผลความ
ถูกตอ้ง ความเป็นไปได ้และผลลพัธใ์หส้อดคลอ้งกบัแผนงานทีก่ าหนดไว ้

o การมอบหมายใหพ้ฒันาและปรบัปรุงกระบวนการท างาน และการใหบ้รกิารภายใน
หน่วยงาน ตามทีผู่ร้บับรกิารไดม้ขีอ้ตดิชมเพื่อใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัความพงึพอใจใน
การรบับรกิารครัง้ต่อไป 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการปรบัรปูแบบการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 
o การแลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกบัวธิกีารแกไ้ขปัญหาการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้ได้

ส าเรจ็ 
4 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายใหล้องปฏบิตังิานทีค่รอบคลุมการบรกิารผูอ้ื่นแบบครบวงจร เช่น 
โครงการทีมุ่่งเน้นความส าเรจ็และประโยชน์สงูสดุของผูร้บับรกิาร เป็นตน้ 

o การมอบหมายงานใหท้ างานรว่มกบัผูร้บับรกิารในทุกขัน้ตอน และทุกกระบวนการ 
เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กีย่วกบัความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของ
ผูร้บับรกิาร เพื่อสามารถใหบ้รกิารและสรา้งประโยชน์สงูสดุแก่ผูร้บับรกิาร 

การสอนงาน (Coaching)  
o การแนะน า หรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูร้บับรกิาร 
o การใหค้ าแนะน าเรื่องการท าความเขา้ใจกบัผูร้บับรกิารในระยะยาว 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

5 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหศ้กึษานวตักรรมของผูร้บับรกิาร และท างานร่วมกนัในฐานะหุน้สว่น

ทางธุรกจิของหน่วยงาน 
o การมอบหมายงานวเิคราะหเ์ทคโนโลยสีมยัใหม่ และการเปลีย่นแปลงต่างๆ ทีอ่าจจะ

เกดิขึน้ในอนาคต และเตรยีมการล่วงหน้าเพื่อป้องกนัปัญหาต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคตใหแ้ก่หน่วยงาน ผูร้บับรกิาร หรอืเครอืขา่ยพนัธมติร 

o การมอบหมายใหศ้กึษาความตอ้งการของผูร้บับรกิารและน าเสนอนวตักรรมที่
ตอบสนองความตอ้งการนัน้ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

การสอนงาน (Coaching)  
o การแนะน าหรอืแลกเปลีย่นดา้นการมองการณ์ไกลและการสรา้งโอกาสทีด่ใีห้

ผูร้บับรกิาร (ทัง้ภายในและภายนอก) เพื่อรกัษาผลประโยชน์อนัยัง่ยนืหรอื
ผลประโยชน์ระยะยาวใหแ้ก่ผูร้บับรรกิาร 

o การสอนงานโดยจดัประชุมรว่มกบัผูท้ีม่ปีระสบการณ์ดา้นการคดิเชงิกลยุทธห์รอื
ยุทธศาสตรใ์นระยะยาว 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 
3) แนวทางการพฒันาสมรรถนะการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
 
มุ่งเน้นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้ สมรรรถนะดงักล่าวจะพฒันาได้ในหน่วยงานที่เน้นการเรยีนรู ้ (Learning 
Organization) และสนับสนุนการค้นหาและศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ 
จากภายนอก 

 
โดยกิจกรรมเพื่อพฒันาการสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชพีในแต่ละระดบั เป็นดงั

ตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1-14 กิจกรรมเพ่ือพฒันาการสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

1 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายงานใหร้บัผดิชอบงานหรอืโครงการใหม่ๆ เพื่อสง่เสรมิการแสวงหา

ความรูแ้ละประสบการณ์ในงาน 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระดบั
สมรรถนะ 

กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

o การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็และประเดน็ต่างๆ ทีจ่ะช่วยใหเ้พิม่ความ
เชีย่วชาญในงาน 

o การเปลีย่นลกัษณะความรบัผดิชอบหรอืใหย้า้ยไปปฏบิตังิานสว่นอื่นทีม่ลีกัษณะงาน
แตกต่างอย่างสิน้เชงิ 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการสัง่สมความเชีย่วชาญในสายอาชพีทีเ่กีย่วขอ้ง

กบังาน 
2 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาความรู ้ความเชีย่วชาญ การศกึษาคน้ควา้ 
องคค์วามรู ้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพื่อใชใ้นหน่วยงาน 

o การมอบหมายใหเ้ขา้ร่วมโครงการใหม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคค์วามรูแ้ละแนวโน้มที่
เกีย่วขอ้งกบัสายอาชพีในงาน 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการวเิคราะหแ์ละวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายอาชพีใน

งานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหน่วยงาน 
3 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายงานดา้นคน้ควา้วจิยั เช่น วเิคราะหเ์กีย่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบั
หน่วยงาน เป็นตน้ 

o การยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีนไปปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการคน้ควา้วจิยัและตอ้ง
ปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงรอบตวัทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา 

o การเปลีย่นลกัษณะความรบัผดิชอบ เช่น รบัผดิชอบโครงการหรอืกระบวนงานใหม่ๆ 
เป็นตน้ 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการคน้ควา้วจิยัหรอืการปฏบิตังิานในโครงการ

ใหม่ๆ ของหน่วยงาน 
4 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าโครงการหรอืงานใหม่ๆ ทีต่อ้งอาศยัความเชีย่วชาญในงาน
สงู 

o การยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีนไปปฏบิตัหิน้าทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการพฒันา
ระบบงาน หรอืการจดัการเพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงค ์

o การสง่เสรมิใหป้ฏบิตังิานหรอืเป็นผูน้ าในโครงการทีต่รงตามความถนดัและความ
สนใจของบุคคล เพื่อเพิม่ความเชีย่วชาญในงานนัน้ๆ อย่างต่อเนื่อง 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งการพฒันาธุรกจิ และการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ 

ขององคก์ร 
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ระดบั
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กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

5 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ าการสรา้งสรรคแ์ละสง่เสรมิวฒันธรรมการเรยีนรูใ้นกลุ่มงาน

ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้มกีารตดิตามประเมนิผล 
o การมอบหมายงานใหส้รรคส์รา้งและบรูณาการองคค์วามรูม้าใชใ้นงานหรอืหน่วยงาน 

โดยพจิารณาจากแผนยุทธศาสตรแ์ละวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิองคค์วามรู้
ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

o การยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีนไปเป็นผูน้ าในหน่วยงานทีม่กีารบรูณาการองค์ความรู้
ใหม่ของหน่วยงาน 

o การเปิดโอกาสใหม้สีว่นร่วมในการน าความรูแ้ละความเชีย่วชาญมาประยุกตใ์ช้
ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละวสิยัทศัน์ของหน่วยงาน 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 
4) แนวทางการพฒันาสมรรถนะการยึดมัน่ในความถกูต้อง ชอบธรรม และ

จริยธรรม 
 
มุ่งเน้นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้ สมรรรถนะดงักล่าวจะเกดิขึน้จากสิง่แวดล้อมที่เน้นความถูกต้องระหว่าง
พฤตกิรรมและค่านิยม นอกจากนี้ การยดึมัน่ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจรยิธรรม จะต้องถูก
พฒันาภายในหน่วยงานที่ให้ความส าคญักับเรื่องวิถีการกระท าและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนตระหนกัถงึความส าคญัของผูร้บับรกิารหรอืบุคลากรภายในหน่วยงานอยา่งเท่าเทยีมกนั 

 
โดยกิจกรรมเพื่อพฒันาการสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชพีในแต่ละระดับ เป็นดงั

ตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1-15 กิจกรรมเพ่ือพฒันาการยึดมัน่ในความถกูต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม 
ระดบั

สมรรถนะ 
กิจกรรมเพื่อการพฒันา 

1 การมอบหมายงาน 
o การใหป้ระเมนิตวัเองว่ามพีฤตกิรรมใดบา้งทีแ่สดงออกมาไดส้อดคลอ้งกบัคุณค่า และ

ค่านยิมของตวัเอง เนื่องจากความน่าเชื่อถอืและจรยิธรรมจะชว่ยสง่เสรมิและ
สนบัสนุนใหบุ้คคลท าในสิง่ทีต่วัเองเชื่อว่าเป็นสิง่ทีด่ ี

o การรบัค าตดิชม (Feedback) ทีเ่ป็นประโยชน์และตรงไปตรงมา และความคดิเหน็
จากเพื่อนทีไ่วใ้จและเพื่อนร่วมงานเกีย่วกบัระดบัความสือ่สตัยท์ีต่วัเองตดิต่องานก่อน 
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o การเปลีย่นลกัษณะความรบัผดิชอบหรอืใหย้า้ยไปปฏบิตังิานสว่นอื่นทีม่ลีกัษณะงาน
แตกต่างอย่างสิน้เชงิ 

การสอนงาน (Coaching)  
o การใหค้ าแนะน า เรื่องคุณธรรม และจรยิธรรม 
o การอธบิายกฎระเบยีบ วธิกีารปฏบิตั ิและมาตรฐานความถูกตอ้งของงานในต าแหน่ง

งานทีร่บัผดิชอบ 
o การจดัท าคูม่อื ระเบยีบปฏบิตั ิและกระบวนการท างานของต าแหน่ง 

2 การมอบหมายงาน 
o การส ารวจคุณค่า ค่านิยม และหลกัการตวัเองรูส้กึเป็นสิง่ทีส่ าคญัสงูสดุ และจดบนัทกึ

เกบ็เป็นขอ้มลูรวมทัง้ตดิตามพฤตกิรรมของตวัเองว่ามพีฤตกิรรมไหนทีส่อดคลอ้งกบั
ค่านิยมดงักล่าว 

o การแบ่งปันขอ้มลูพฤตกิรรมดา้นจรยิธรรม คุณธรรม และหลกัการทีต่นเองยดึถอืเป็น
แบบอย่างใหแ้ก่เพื่อนร่วมงานหรอืผูอ้ื่น และหมัน่ซกัถามใหพ้วกเขาคอยเตอืนตนเอง
ในกรณีทีแ่สดงพฤตกิรรมทีข่ดัแยง้ กบัค่านิยมและแบบอย่างทีย่ดึถอืเป็นแนวทางใน
การปฏบิตั ิ

o การตดิขอ้ความทีเ่ป็นค่านิยมและความเชื่อต่างๆ ของตนเองทีเ่กีย่วขอ้งกบัคุณธรรม
และจรยิธรรมบนปฏทินิหรอืบนโต๊ะท างานในหน่วยงาน เพื่อใหต้นเองเหน็ถงึ
ความส าคญัและซมึซบัพฤตกิรรมเหล่านัน้ รวมทัง้เป็นเครื่องเตือนใหต้นเองตระหนกั
ถงึพฤตกิรรมเหล่านัน้อยูต่ลอดเวลา โดยมุ่งเน้นความสม ่าเสมอเป็นหลกั 

การสอนงาน (Coaching)  
o เล่าประสบการณ์และชีใ้หเ้หน็ถงึความส าคญัของการรกัษาสจัจะและผลกระทบต่อ

ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนืของหน่วยงาน 
3 การมอบหมายงาน 

o การใหโ้อกาสในการพฒันาและเสรมิสรา้งความเขา้ใจดา้นจรยิธรรม หลกัการ และ
จรรยาบรรณของวชิาชพีอนัลกึซึง้ และแบง่ปันขอ้มลูเหล่าน้ีใหก้บับุคคลทีต่นเชื่อว่า
พวกเขาเหล่านัน้จะมคีวามเชื่อเช่นเดยีวกบัตน เพื่อสรา้งความยดึมัน่ในหลกัการทาง
วชิาชพี และจรยิธรรมภายในหน่วยงาน 

o การเปิดเผยความรูส้กึอย่างตรงไปตรงมา และแสดงความคดิเหน็อย่างจรงิใจ รวมทัง้
ไม่หนีปัญหาและหลกีเลีย่งการตอบปัญหาทีไ่มแ่น่ชดั 

o การพฒันาและปรบัปรงุการใหค้ าตชิมในเชงิสรา้งสรรคแ์ละซื่อสตัวแ์ก่ผูอ้ื่น 
o การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่สรมิสรา้งคุณธรรมความด ี

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า และชีใ้หเ้หน็ถงึหลกัการและจรรยาบรรณของวชิาชพี และ

ผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
o การสอนทกัษะการปฏเิสธ หรอืทกัษะในการเจรจาต่อรอง 
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4 การมอบหมายงาน 
o การมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีท่ีต่นกลา้เผชญิกบัความจรงิ ในกรณีทีต่นเหน็ว่าผูอ้ื่น

ไม่ปฏบิตัติามหลกัการทีถู่กตอ้ง ตอ้งพรอ้มทีจ่ะบอกกล่าวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ
ธ ารงไวซ้ึง่ความถูกตอ้ง พทิกัษ ์ผลประโยชน์ และชื่อเสยีงของหน่วยงาน 

o การมอบหมายใหเ้ป็นผูค้ดิรเิริม่โครงการใหม่ๆ ในหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
บรหิารงบประมาณจ านวนมาก 

o การมอบหมายใหช้่วยเหลอืผูอ้ื่นทีอ่ยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของตน หาวธิกีารที่
หน่วยงานสามารถท างานใหด้ขีึน้ไดเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อหน่วยงานโดยรวม 

5 การมอบหมายงาน 
o การเป็นแบบอย่างเพื่อมาตรฐานทีด่ดีา้นพฤตกิรรมและจรยิธรรม เช่น ยอมรบัความ

ผดิพลาดทีต่นเองเป็นผูก้่อเสมอ ยนืหยดัเพื่อสิง่ทีต่นเหน็ว่าถูกตอ้ง และใหร้างวลั
ชมเชยผูอ้ื่นทีก่ระท าเช่นเดยีวกนั 

o การมอบหมายใหเ้ป็นเขา้ไปมสีว่นร่วมในการวเิคราะหง์บประมาณค่าใชจ้่ายต่างๆ ใน
หน่วยงาน และกระบวนการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ๆ 

o การใหข้อความร่วมมอืจากเพื่อนร่วมงานทีไ่วใ้จไดใ้นการปรบัปรุงพฤตกิรรมให้
สอดคลอ้งกบัค่านิยมและความเชื่อทีต่นยดึมัน่ บอกใหพ้วกเขาทราบถงึความตัง้ใจ
ของตนและขอใหช้ว่ยตกัเตอืนเมื่อพวกเขาเหน็ว่าการกระท าของตนนัน้บดิเบอืนไป
จากสิง่ทีต่นยดึถอื 

o หากมโีอกาสใหแ้สดงจุดยนืของตน ควรรบีรบัโอกาสนัน้ไว ้แต่ตอ้งแน่ใจว่าสามารถ
ยนืหยดัต่อจุดยนืและหลกัการของตนไดจ้รงิ 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 
5) แนวทางการพฒันาสมรรถนะการท างานเป็นทีม 
 
มุ่งเน้นกระบวนการในการพฒันาสมรรถนะภายใต้อุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

พฒันาสมรรถนะ ทัง้นี้ การท างานเป็นทมีมาจากประสบการณ์ของความรูส้กึในเชงิบวกที่เกดิขึน้
จากสถานภาพของกลุ่ม และเกดิความเชื่อใจทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น โดยมสีภาพแวดลอ้ม
ทีบุ่คคลรูส้กึภาคภูมใิจในการเป็นสมาชกิหรอืมสี่วนรว่ม สมรรถนะการท างานเป็นทมีนี้ จะแสดงได้
ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา ไว้เนื้อเชื่อใจและมีการ
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั 

 
โดยกจิกรรมเพื่อพฒันาการท างานเป็นทมีในแต่ละระดบั เป็นดงัตารางต่อไปนี้ 
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1 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายงานทีต่อ้งอาศยัการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
o การมอบหมายใหร้บัผดิชอบผลงานสว่นใดสว่นหนึ่งทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของโครงการหรอื

กจิกรรม 
o การรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
o การหลกีเลีย่ง การควบคมุก าหนดการ การเสนอความคดิเหน็เป็นบุคคลแรก หรอืการ

ประพฤตตินเป็นผูน้ าแต่เน้นแสดงบทบาทหน้าทีข่องการเป็นสว่นหนึ่งของทมี 
การสอนงาน (Coaching)  

o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษาเรือ่งความรบัผดิชอบงานในหน้าทีข่องตนในฐานะเป็น
สมาชกิของทมีงาน 

o การเน้นย ้าถงึความส าคญัของประโยชน์ของการรายงานความคบืหน้าของงาน หรอื
การแลกเปลีย่นขอ้มลู 

2 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหไ้ปตดิต่อและสรา้งสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
o การสรา้งโอกาสใหม้กีารพดูคุยหรอืท ากจิกรรมรว่มกบัเพื่อน หรอืบุคลากรจาก

หน่วยงานภายนอก เพื่อใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ ี
o การมอบหมายงานทีเ่น้นการท างาน การแกไ้ขปัญหา การตดัสนิใจ และการ

ประสานงานของสมาชกิภายในทมี โดยใหส้มาชกิทุกคนมจีุดมุ่งหมายเดยีวกนัคอื
ความส าเรจ็ของทมี 

o การใหค้ดิทบทวนถงึปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่นครัง้ล่าสดุว่าตนมปีฏกิริยิาอย่างไร ผูท้ี่
สนทนาดว้ยมทีา่ทอีย่างไร ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นเช่นไร และทัง้สองฝ่ายมคีวามพงึพอใจ
กบัผลลพัธห์รอืไม ่

o การหาโอกาสในการพดูคยุหรอืพบปะทกัทายผูค้นใหเ้ป็นกจิวตัร โดยอาจจดัการ 
ดว้ยการกนัเวลาในตารางนดัหมายเพื่อใหก้ารเยีย่มเยยีนพบปะผูค้นอย่างมรีะบบ 

o การใหห้มัน่สือ่สารขอ้มลูหรอืขา่วสารทีจ่ าเป็นใหเ้พื่อนร่วมงาน หรอืหน่วยงานต่างๆ 
อย่างสม ่าเสมอ 

การสอนงาน (Coaching)  
o การดแูล แนะน า ใหค้ าปรกึษา และเน้นย ้าถงึความส าคญัของการผกูมติร และสรา้ง

สมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างหน่วยงาน 
o การดแูลแนะน าการท างานเป็นทมีใหก้บับคุลากรในหน่วยงาน 
o การสอนกระบวนการในการดแูลและสรา้งสมัพนัธก์บัหน่วยงานอืน่ๆ 
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3 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหด้แูลและรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น หรอืหน่วยงานต่างๆ เช่น 

ผูร้บับรกิาร เพื่อนร่วมงาน เครอืขา่ยพนัธมติร เป็นตน้ 
o การมอบหมายใหจ้ดังานเพื่อสรา้งกจิกรรมสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ผูอ้ื่น หรอื

หน่วยงานต่างๆ 
o การสนบัสนุนใหม้โีอกาสรบัฟังประเดน็หรอืความตอ้งการของเพือ่นร่วมงานผูอ้ื่น 

หรอืหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปสูก่ารปรบัปรุงสมัพนัธภาพใหด้ขีึน้ทัง้สองฝ่าย 
การสอนงาน (Coaching)  

o การเน้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์และความส าคญัของการแลกเปลีย่นขอ้มลูหรอืความ
คดิเหน็ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและความร่วมมอืทีด่ต่ีอกนัมาก
ยิง่ขึน้ 

o การเปิดใจยอมรบัฟังและเขา้ใจความคดิเหน็ของผูอ้ื่น เพื่อประโยชน์ในการท างาน
ร่วมกนัใหด้ยีีง่ขึน้ 

o การพยายามอย่างเตม็ทีใ่นการรกัษาความสมัพนัธอ์นัด ีโดยเน้นการใหค้วามรว่มมอื
และความช่วยเหลอืในการท างานอย่างเตม็ทีก่บัเพื่อนร่วมงาน หรอืผูอ้ื่นเพื่อใหง้าน
ส าเรจ็ลุล่วง 

o การพยายามลดอคตหิรอืความไม่ชอบสว่นตวั เมื่อตอ้งท างานร่วมกบัผูอ้ื่น โดยเน้นที่
ผลงานเป็นหลกั 

o การสรา้งใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิ ทศันคต ิเมื่อไดร้บัขอ้มลู หรอืความคดิเหน็
ทีข่ดัแยง้กบัความคดิเดมิจากเพือ่นร่วมงานอย่างเตม็ใจ 

4 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 
o การมอบหมายใหจ้ดักจิกรรมทีส่รา้งประโยชน์ใหก้บัเพื่อนร่วมงาน ผูอ้ื่น หรอื

หน่วยงานอื่นๆ 
o การมอบหมายใหค้ดิแผนงานทีจ่ะสามารถใหค้วามสนบัสนุนหรอืความช่วยเหลอื

ผูร้บับรกิาร คู่คา้ หรอืองคก์รพนัธมติรต่างๆ เพื่อใหง้านทีต่ัง้เป้าหมายร่วมกนัประสบ
ความส าเรจ็ 

o การมอบหมายใหห้าจุดแขง็ของผูร้บับรกิาร คู่คา้ หรอืองคก์รพนัธมติรต่างๆ แลว้หา
แนวทางทีจ่ะผลกัดนัหรอืสรา้งสรรคใ์หเ้กดิผลประโยชน์แก่องคก์ร 

o การใหป้ฏบิตังิานในโครงการใหม่ๆ ทีท่า้ทาย หรอืงานทีก่ าลงัจะประสบปัญหา ซึง่
ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของทมีงาน 

การสอนงาน (Coaching)  
o การเน้นใหเ้หน็ถงึประโยชน์รว่มกนั ซึง่จะสง่ผลต่อหน่วยงานในระยะยาว 
o การอภปิรายร่วมกนับนหลกัขอ้เทจ็จรงิและเหตุผล โดยพงึระลกึอยู่เสมอว่าแต่ละคน

ต่างกม็ภีูมหิลงัทีแ่ตกต่างกนั อนัน ามาสูค่่านิยมและความเชื่อทีแ่ตกต่างกนั 
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o การพยายามเขา้ใจความตอ้งการของเพื่อนร่วมงาน หรอืผูอ้ื่น และยอมเสยีสละ
ประโยชน์สว่นตนในระยะสัน้ เพื่อสรา้งมติรภาพและผลประโยชน์ร่วมกนัในระยะยาว 

o การสง่เสรมิใหเ้พื่อนร่วมงานและผูอ้ื่น หรอืหน่วยงานต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบและมี
บทบาทส าคญัต่อผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ในงานและโครงการนัน้ๆ 

o การแสดงน ้าใจและใหก้ าลงัใจเพือ่นร่วมงานหรอืผูอ้ื่นอย่างจรงิใจทีส่ดุ 
o การพยายามรกัษาสายสมัพนัธท์ีด่ใีหต่้อเนื่องและยาวนาน โดยการใหค้วามช่วยเหลอื

หรอืใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ดว้ยความจรงิใจในโอกาสต่างๆ ทีเ่หมาะสม 
5 การมอบหมายงานและการยา้ย/สบัเปลีย่นหมุนเวยีน 

o การมอบหมายงานหรอืโครงการ ทีม่ผีลกระทบระดบัหน่วยงาน ทีเ่น้นการท างาน 
การแกไ้ขปัญหา การตดัสนิใจ การวางแผน และการประสานงานกบัเจา้หน้าทีท่ ัง้
หน่วยงาน ทีต่อ้งอาศยัความร่วมมอืและการมสีว่นร่วมอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
จุดมุ่งหมายเดยีวกนัคอืความส าเรจ็ของหน่วยงาน 

o การมอบหมายใหว้างแผนทีจ่ะตอ้งสรา้งผลประโยชน์ร่วมกนักบัเครอืขา่ยพนัธมติร 
หรอืหน่วยงานอื่นๆ อย่างยัง่ยนื แลว้ใหน้ าแผนนัน้ไปปฏบิตัใิหบ้งัเกดิผลตามแผน 
ทีก่ าหนดไว ้

o การมอบหมายใหส้รา้งบรรยากาศทีด่ขีองการท างานร่วมกนัเป็นทมีในหน่วยงาน 
การสอนงาน (Coaching)  

o การหยบิยื่นความชว่ยเหลอืใหก้บัผูอ้ื่นในยามทีพ่วกเขาประสบวกิฤตโิดยไมต่อ้ง 
รอ้งขอ เพื่อแสดงความมนี ้าใจและใสใ่จต่อการรกัษาสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างกนั 

o การพยายามสรา้งใหเ้กดิการท างานดว้ยความสามคัคแีละรกัษามติรภาพในระยะยาว
กบัเพื่อนร่วมงานผูอ้ื่นหรอืหน่วยงานต่างๆ จนเป็นพลงัทีเ่ขม้แขง็ขึน้ 

o การหมัน่สรา้งความสมัพนัธแ์ละความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของหน่วยงาน กบั
เครอืขา่ยพนัธมติร หรอืหน่วยงานต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 

ทีม่า: คู่มอืการพฒันาขา้ราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 
ขัน้ตอนการด าเนินการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรภาครฐัส าหรบัหน่วยงานต่างๆ 
 
ส านักงาน ก.พ. ไดก้ าหนดแนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงานทัว่ไป ส าหรบัหน่วยงาน

ภาครฐัต่างๆ ในการด าเนินการเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงานของตน โดยสรุป
ขัน้ตอนไดด้งันี้ 

 
1) ด าเนินการส่งขา้ราชการในสงักดัเขา้รบัการพฒันาในหลกัสตูรกลางของส านกังาน ก.พ. 

a. หน่วยงานจะต้องด าเนินการประเมนิผลปฏบิตัิราชการ ก่อนจดัเรยีงล าดบั
ความส าคัญของความต้องการที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร  
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และ/หรอืหน่วยงาน ความจ าเป็นและความเร่งด่วน รวมถงึงบประมาณของ
ส่วนราชการ 

b. วางแผนและจดัเตรยีมงบประมาณส าหรบัส่งขา้ราชการเขา้รบัการฝึกอบรม
หลกัสตูรทีส่ านกังาน ก.พ. จดัขึน้ 

c. ด าเนินการประเมินผลการพัฒนาของข้าราชการที่ถูกส่งไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม 

2) ด าเนินการจดัท าคู่มอืการพฒันาในรปูแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการเรยีนรูห้รอืพฒันา
สมรรถนะหลกัของขา้ราชการในส่วนราชการ 

a. กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ (จท.) หรือกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทรพัยากรบุคคล น าคู่มอืที่ส านักงาน ก.พ. จดัท าขึน้ มาปรบัแต่งให้เขา้กบั
บรบิทของส่วนราชการของตน 

b. จดัสมัมนา/ประชุม เพื่อชี้แจงหวัหน้างาน (ตัง้แต่ระดบัฝ่าย/ส่วน/กลุ่มงาน/
กอง/ส านัก ขึน้ไป) เรื่องคู่มอื และแนวทางการพฒันาขา้ราชการแต่ละรายที่
ระบุไวใ้นคู่มอื 

c. อาศยัคู่มอื และเกณฑท์ีก่ าหนดขึน้เพื่อประเมนิผลขา้ราชการ 
3) ด าเนินการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการ ที่นอกเหนือจากที่ส านักงาน ก.พ. 

ไดจ้ดัไว ้
 

 

 
จากคู่มอืการพฒันาข้าราชการตามสมรรถนะหลกั พบว่า คู่มอืฉบบันี้กล่าวถึงระดับ

เป้าหมายขัน้ต ่ าของสมรรถนะหลักทัง้ 5 สมรรถนะที่คาดหวังส าหรับข้าราชการพลเรือน 
แต่ละต าแหน่ง รวมไปถึงแนวทางส าหรบัการพฒันาสมรรถนะหลกั (Core Competency) ของ
ข้าราชการพลเรือน ทัง้นี้  สรุปแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของ
ขา้ราชการไทย มดีงันี้ 

 
 จดัฝึกอบรมเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะหลกัแก่ขา้ราชการแต่ละระดบั 
 จดัท าคู่มอืพฒันาสมรรถนะหลกัใหแ้ก่ขา้ราชการแต่ละระดบั 
 
ส่วนกรอบความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถะนะที่ส าคญั หรอืจ าเป็นส าหรบั

บุคลากรภาครฐัไทยนัน้ที่ปรากฏในคู่มอืฉบบันี้ จะมเีฉพาะในส่วนของสมรรถนะหลกัเท่านัน้ โดย
สรปุไดด้งันี้ 
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 สมรรรรถนะหลกัด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ ์– ส่งเสรมิและเปิดโอกาสให้มกีารลองเสี่ยง
กระท าการต่างๆ ดว้ยตนเอง รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาให้ขอ้เสนอแนะทีส่รา้งสรรค ์และ
ตรงไปตรงมา ตลอดจนค าชมเชยทีเ่ป็นประโยชน์ 

 สมรรถนะหลกัดา้นบรกิารทีด่ ี– ยกยอ่ง ชมเชย และปนูบ าเหน็จพฤตกิรรมทีใ่ชค้วาม
พยายามเพื่อให้ผู้รบับรกิารได้ร ับบรกิารตรงความพงึพอใจ รวมทัง้ถ้าการก าหนด
เป้าหมายและค่านิยมเรือ่งการส่งเสรมิใหม้กีารบรกิารทีช่ดัเจนเพื่อสนับสนุนใหแ้สดง
สมรรถนะไดอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพ 

 สมรรถนะหลกัด้านการสัง่สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ – เน้นให้เรยีนรู้ และ
สนับสนุนให้ค้นหาและศึกษาข้อมูล องค์ความรู้ ตลอดจนเทคโนโลยใีหม่ๆ จาก
ภายนอก 

 สมรรถนะหลกัด้านการยดึมัน่ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจรยิธรรม – พฒันา
สิง่แวดล้อมรอบตวั (สิง่แวดล้อมในองค์กร) โดยให้ความส าคญักบัพฤติกรรมและ
ค่านิยม การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง การยดึวถิกีารกระท าและผลลพัธท์ีม่ปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนตระหนกัถงึความส าคญัของผูร้บับรกิารหรอืบุคลากรภายในหน่วยงานอย่าง
เท่าเทยีมกนั 

 สมรรถนะหลกัด้านการท างานเป็นทมี – เน้นให้บุคลากรในองค์กรได้ตดิต่อสื่อสาร
อย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา สรา้งความสมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น เกดิความเชื่อใจและมกีาร
สนบัสนุนซึง่กนัและกนั 

 
 

1.8 มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบั
ต าแหน่งของศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 
 

 

 
จากมาตรฐานความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัต าแหน่งของ

ขา้ราชการพลเรอืนสามญัทีส่ านกังาน ก.พ. ก าหนดขึน้ กองการเจา้หน้าที ่ส านกังานปลดักระทรวง
คมนาคม ไดด้ าเนินการจดัท ามาตรฐานความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบั
ต าแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) โดย
รายละเอยีดเป็นดงัสรปุในดงัตารางที ่1-17 
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ตารางท่ี 1-17 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญัของ 
ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ อ านวยการ 
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สูง
  

1. มาตรฐานด้านความรูค้วามสามารถท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
1.1 ความรูค้วามสามารถทีใ่ชใ้นการ
ปฏบิตังิาน 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 

1.2 ความรูเ้รื่องกฎหมายและกฎระเบยีบ
ราชการ 

1 1 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 3 

2. มาตรฐานด้านทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
2.1 การใชค้อมพวิเตอร ์ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.2 การใชภ้าษาองักฤษ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.3 การค านวณ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

2.4 การจดัการขอ้มลู 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน 
3.1 สมรรถนะหลกั 

- การมุ่งผลสมัฤทธิ ์ 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 

- บรกิารทีด่ ี 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 

- การสัง่สมความเชีย่วชาญในงานอาชพี 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 

- การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรม 
และจรยิธรรม 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 

- การท างานเป็นทมี 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 
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ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธรุการ เจ้าพนักงานเครือ่งคอมพิวเตอร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ อ านวยการ 
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3. มาตรฐานด้านสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรบัการปฏิบติังาน (ต่อ) 
3.2 สมรรถนะทางการบรหิาร 

- สภาวะผูน้ า - - - - - - - - - - - 1 2 

- วสิยัทศัน์ - - - - - - - - - - 3 1 2 

- การวางกลยุทธภ์าครฐั - - - - - - - - - - 3 1 2 

- ศกัยภาพเพื่อน าการปรบัเปลีย่น - - - - - - - - - - 3 1 2 

- การควบคุมตนเอง - - - - - - - - - - - 1 2 

- การสนองานและการมอบหมายงาน - - - - - - - - - - - 1 2 

3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานที่
ปฏบิตั ิ2 

1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4 

หมายเหตุ:  
1  ระดบัมาตรฐานความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นต่างๆ ซึง่มรีะดบัตัง้แต่ 1-5 จะมกีารจ ากดันิยามแตกต่างกนัออกไปตามแต่ละมาตรฐานดา้นนัน้ๆ รวมถงึตามแต่ละประเภทของต าแหน่ง 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั 
2  สมรรถนะเฉพาะตามลกัษะงานทีป่ฏบิตั ิมคีวามแตกต่างกนัออกไปตามแต่ต าแหน่งของขา้ราชการ ดงันี้ 

o ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ประกอบดว้ย (1) การคดิวเิคราะห ์(2) การมองภาพองคร์วม และ (3) ความยดืหยุน่ผ่อนปรน 
o ต าแหน่งประเภทนกัวชิาการคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย (1) การคดิวเิคราะห ์(2) ความเขา้ใจองคก์รและระบบราชการ และ (3) ศลิปะการสืส่ารจงูใจ 
o ต าแหน่งประเภทเจา้พนกังานเครือ่งคอมพวิเตอร ์ประกอบดว้ย (1) การคดิวเิคราะห ์(2) การสบืเสาะหาขอ้มลู และ (3) การสรา้งสมัพนัธภาพ 

ทีม่า: ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 

 
จากมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ที่จ าเป็นของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม พบว่า 
มาตรฐานดงักล่าวไดก้ าหนดรายละเอยีด และระดบัของความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ
ที่จ าเป็น (ทัง้สมรรถนะหลกั สมรรถนะทางการบรหิาร และสมรรถนะตามลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ)  
ที่ขา้ราชการพลเรอืนสามญัของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคมในแต่ละต าแหน่งงาน อนัไดแ้ก่  
(1) ผู้อ านวยการ (2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3) เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และ  
(4) เจา้พนกังานธุรการ พงึม ี

 
ส่วนของแนวทางหรอืแผนการพฒันาบุคลากรภาครฐั แผนมาตรฐานฉบบัดงักล่าวมไิดม้ี

การกล่าวถงึแต่อยา่งใด 
 
 

1.9 (ร่าง) ยทุธศาสตรค์มนาคมดิจิทลั 2021 
 

 

 
ในปี 2560 ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการจดัท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์

คมนาคมดจิทิลั 2021 ขึน้ เพื่อการเตรยีมความพรอ้มของกระทรวง เพื่อรองรบัสถานการณ์ต่างๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  โดย (ร่าง) 
ยทุธศาสตรด์งักล่าว มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ยกระดบัคมนาคมของไทย สู่ยคุคมนาคมดจิทิลั 
 
ทัง้นี้ กระทรวงคมนาคมจะมุง่สรา้งสรรค ์พฒันานวตักรรมบนพืน้ฐานดจิทิลั เพื่อยกระดบั

ภารกจิการคมนาคม และขนส่ง ใหส้ามารถส่งมอบคุณค่าทีโ่ดดเด่น สามารถเพิม่ขดีความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเติบโตแบบ 
มสี่วนรว่ม และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการทีด่ขีองภาครฐัอย่างยัง่ยนื 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

เป้าประสงค ์
 
1) พฒันาเศรษฐกจิ 
 
คมนาคมดิจทิลัสนับสนุนการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศใหพ้รอ้มเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มลูค่าของโลก (Global Value Chain) และเป็นศูนยก์ลาง
การขนส่งคมนาคมของภูมภิาครองรบัเศรษฐกจิประชาคมอาเซยีน โดยน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาสรา้ง
นวตักรรมขบัเคลื่อนภารกจิของกระทรวงคมนาคม ทัง้ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานคมนาคม ระบบขนส่ง
รวมทัง้สรา้งดจิทิลัแพลตฟอร์มสาหรบัอุตสาหกรรมคมนาคมที่จดัเป็นกลไกขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต 

 
2) พฒันาสงัคม 
 
คมนาคมดิจทิลัยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน พร้อมรองรบัการเปลี่ยนแปลงสู่

ความเป็นเมอืง มนีวตักรรมทางดจิทิลัทีช่่วยเพิม่ความสะดวกในการเดนิทางความเท่าเทยีมในการ
เข้าถึงบริการ และยกระดับความปลอดภัย โดยบุคลากรผู้ประกอบการมีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการด าเนินชวีติและการประกอบธุรกจิในยุคดจิทิลั สามารถใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัสร้าง
มลูค่าทางเศรษฐกจิและคุณค่าทางสงัคมดว้ยการเตบิโตแบบมสี่วนรว่ม 

 
3) พฒันาอยา่งมัน่คง ยัง่ยนื 
 
คมนาคมดจิทิลัช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการประหยดัพลงังาน พฒันาการ

บรกิารและบรหิารภาครฐัมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล โปร่งใส บูรณาการ สามารถน าขอ้มูลและ
เทคโนโลยดีจิทิลัมาปฏริปูกระบวนทศัน์การท างานและการใหบ้รกิาร 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยทุธศาสตร ์ 
 

ตารางท่ี 1-18 ยทุธศาสตรค์มนาคมดิจิทลั 2021 
ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
พฒันา Digital Logistics บน
เสน้ทางส าคญั มุ่งสูก่ารเป็น 
Smart Corridor ของภูมภิาค 

o 1.1 ส่งเสรมิผูป้ระกอบการและพฒันาบรกิารขนส่งสนิคา้ ใหร้องรบั Digital Logistics 
o 1.2 พฒันา Smart Infrastructure และ Smart Gateway 
o 1.3 พฒันาระบบ Intelligent Transport System และ Digital Transport for Safety & 

Security 
o 1.4 บรูณาการและเพิม่คุณค่าขอ้มลูจาก Sensor และองคป์ระกอบคมนาคมในดา้น

ต่างๆ 
o 1.5 พฒันาปัจจยัสนบัสนุน เพือ่ยกระดบั Digital Logistics บนเสน้ทางส าคญั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 
พฒันา Smart Mobility ในพืน้ที่
เป้าหมาย มุง่สูก่ารเป็นตน้แบบ 
Smart City 

o 2.1 พฒันา Smart Mobility สนบัสนุนการเดนิทางหลากหลายรปูแบบ ส าหรบั
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

o 2.2 พฒันา Smart Infrastructure และพฒันาระบบรองรบั Smart Vehicle 
o 2.3 พฒันาระบบ Intelligent Transport System และ Digital Transport for Safety & 

Security 
o 2.4 บรูณาการและเพิม่คุณค่าขอ้มลูจาก Sensor และองคป์ระกอบคมนาคมในดา้น

ต่างๆ 
o 2.5 พฒันาปัจจยัสนบัสนุน เพือ่ยกระดบั Smart Mobility บนพืน้ทีเ่ป้าหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
สรา้ง Digital Transport 
Ecosystem เพื่อพฒันากจิการ
ดา้นคมนาคมสูยุ่คดจิทิลั 

o 3.1 พฒันา Digital Marketplace ส าหรบัผูป้ระกอบการแบบครบวงจร 
o 3.2 จดัเตรยีม Digital Learning Platform เพือ่การพฒันาบุคลากรในระบบคมนาคม

ขนส่ง 
o 3.3 ส่งเสรมิ Tech Startup ทีม่นีวตักรรมสนบัสนุนยุทธศาสตรค์มนาคมดจิทิลั 

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
ยกระดบั NMTIC ใหเ้ป็น
แกนกลาง เพื่อบรูณาการและ
เพิม่คุณค่าของขอ้มลู 

o 4.1 วเิคราะหค์วามตอ้งการ ประเมนิความพรอ้มของขอ้มลู จดัล าดบัความส าคญั 
ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน เพือ่น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ 

o 4.2 พฒันามาตรฐานการแลกเปลีย่นขอ้มลูและการจดัการความปลอดภยัของขอ้มลู 
o 4.3 จดัใหม้กีารรวบรวม แลกเปลีย่น เผยแพรข่อ้มลูตามแผนงาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 
สรา้ง Digital Government 
Platform ยกระดบังานบรกิาร 
การบรหิารจดัการและบุคลากร 
สูก่ารเป็นหน่วยงานรฐับาล
ดจิทิลั 

o 5.1 เพิม่ศกัยภาพการมสี่วนร่วมและรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน ดว้ยเทคโนโลย ี
Data Analytics และ Social Network 

o 5.2 ยกระดบังานพจิารณาอนุญาต รวมทัง้งาน e-Service เดมิใหเ้ป็นไปในลกัษณะ
อตัโนมตั ิ(Automated Public Services) สามารถเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 
เพือ่รองรบัแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐานภาครฐั (Government Service Platform) 

o 5.3 พฒันา Digital Learning Platform เพือ่การพฒันาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
แบบมุง่เน้นสมรรถนะ 

o 5.4 พฒันาระบบดจิทิลัสนบัสนุนงานบรหิารกฎหมายแบบครบวงจร 
ทีม่า: ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 

 
จาก (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดจิทิลั 2021 พบว่า ร่างแผนฉบบันี้กล่าวถึงแนวการ

พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยดีิจทิลั เพื่อยกระดบัการด าเนินงานของกระทรวงให้สามารถ
ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในการเขา้สู่เศรษฐกจิและสงัคมดจิทิลัของประเทศ 

 
ทัง้นี้ การด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตรป์ระกอบด้วยการพฒันา Digital Learning 

Platform เพื่อพฒันาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมแบบมุ่งเน้นสมรรถนะ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างสะดวกทุกที่และทุกเวลา และตรงตามความเหมาะสม
รายบุคคล และสนับสนุนการบรหิารของผู้บรหิารในด้านการวางแผนอตัราก าลงัคน และวางแผน
การพฒันาบุคลากรของกระทรวง 

 
อย่างไรก็ดี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  มิได้ระบุรายละเอียดกรอบความรู้

ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถะนะทีส่ าคญั หรอืจ าเป็นส าหรบับุคลากรของกระทรวงแต่อยา่งใด 
 
 

1.10 แผนหลกัการพฒันาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 
 

 

 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จดัท าแผนหลกัการพฒันา

ระบบขนส่งและจราจร โดยมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อจดัท ากรอบการพฒันาระบบขนส่งและจราจร
ของประเทศ เพื่อให้เกดิความสอดคล้องและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ส าหรบัการพฒันาระบบ
ดงักล่าวของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมและภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

วิสยัทศัน์ 
 
มุง่สู่การขนส่งทีย่ ัง่ยนื (Towards Sustainable Transport) 
 
เป้าประสงค ์
 
 เพื่อใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง (Hubs for 

Connectivity) 
 เพื่อให้มรีะบบขนส่งที่มปีระสิทธิภาพและระดบัการให้บรกิารที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกจิและชุมชน (Accessibility) 
 เพื่อปรบัปรงุและเพิม่ความปลอดภยั (Safety) ในการเดนิทางและการขนส่ง 
 เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อ

สิง่แวดลอ้ม (Environmental Friendly) 
 เพื่อยกระดบัการเขา้ถงึ และเพิม่การใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) 
 เพื่อเพิม่ความคล่องตวั (Mobility) ในการเดนิทางและการขนส่ง 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพของโครงข่าย และ

ศูนยก์ลางการขนส่งระหว่างประเทศ 
 ยทุธศาสตร ์2 การเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัใหผู้ป้ระกอบการไทย 
 ยุทธศาสตร ์3 การพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบขนส่งเพื่อส่งเสรมิให้มี

การขยายพืน้ทีก่ารพฒันาเศรษฐกจิไปสู่ภมูภิาค 
 ยุทธศาสตร์ 4 การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และ

สภาพแวดลอ้มใหม้คีุณภาพและความปลอดภยัในการเดนิทางและการขนส่ง 
 ยุทธศาสตร์ 5 การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้  

ความเขา้ใจ จติส านึก และทกัษะเรือ่งความปลอดภยัดา้นการขนส่ง 
 ยุทธศาสตร ์6 การส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่ง 

ทางรางและทางน ้าเพิม่มากขึน้ 
 ยุทธศาสตร์ 7 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้พลังงานและ

ยานพาหนะทีส่ะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 ยุทธศาสตร ์8 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะ
อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีม 

 ยุทธศาสตร ์9 การปรบัปรุงและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อลดปัญหาคอขวด และ
ลดปัญหาการจราจรตดิขดั 

 ยทุธศาสตร ์10 การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการการจราจร 
 
โครงการและมาตรการท่ีส าคญั 
 
ตวัอยา่งโครงการและมาตรการทีส่ าคญัตามยทุธศาสตรท์ีไ่ดว้างไวภ้ายใต้แผนการพฒันา

ฉบบัน้ี ไดแ้ก่ 
 
 โครงการเรง่รดัขยายทางสายประธานใหเ้ป็น 4 ช่องจราจร ระยะที ่2 
 โครงการทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง (Motorway) 
 โครงการพฒันาสถานีขนส่งสนิคา้ตามแผนหลกัฯ 
 โครงการก่อสรา้งสถานีขนส่งสนิคา้ชานเมอืง (Truck Terminal) 
 โครงการก่อสรา้งถนนเชื่อมต่อถนนสายหลกัภายในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ

ปรมิณฑล  
 โครงการก่อสรา้งทางรถไฟทางคู่ 
 โครงการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟฟ้า รถไฟใตด้นิ และ Airport Rail Link สายต่างๆ 
 โครงการพฒันาสถานีขนส่งสนิคา้ทางล าน ้า 
 โครงการพฒันาท่าเรอืผูโ้ดยสารในแมน่ ้าเจา้พระยา 
 โครงการพฒันาท่าเรอืขนส่งสนิคา้ทางทะเล และท่าเรอือเนกประสงค์ 
 โครงการพฒันาท่าอากาศยานต่างๆ 
 

 

 
จากแผนหลกัหลกัการพฒันาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 พบว่า แผนฉบบันี้

มุ่งเน้นไปที่มติกิารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่อ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งส าคญั
ของประเทศ ทัง้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางถนน ทางราง ทางน ้า และ  
ทางอากาศยาน 
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ส่วนแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย มไิดม้กีารระบุไว ้และกล่าวถงึกรอบความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย เฉพาะในความรู้
ความสามารถดา้นความปลอดภยัดา้นการขนส่งเท่านัน้ 

 
 

1.11 แผนงานด้านการขนส่งเพ่ือรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 

 
เพื่อเตรยีมพรอ้มรองรบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน กระทรวงคมนาคมไดเ้ตรยีมพรอ้ม

รองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยจดัท าแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรบัการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 ขึน้ โดยมเีป้าหมายเพื่อบรูณาการเครอืข่ายการขนส่งของ
ไทยเข้ากบัเครอืข่ายของอาเซยีน และใช้ระบบการขนส่งเป็นตวัชี้น าและกระตุ้นการพฒันาทาง
เศรษฐกจิของประเทศและภมูภิาค 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
 
เป้าหมาย 
 
การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกบัประเทศเพื่อนบ้าน ให้มกีารสญัจรระหว่างกนัสะดวก

มากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยในการลดต้นทุนการขนส่งและ 
โลจสิตกิส ์

 
แผนงานและโครงการท่ีส าคญั 
 
1) Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 
 
Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 หรือแผนยุทธศาสตร์ด้านการ

ขนส่งอาเซียนปี 2559-2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน ปี 2568 ซึ่งจะมกีารรวมตวักนัในภูมภิาคมากยิง่ขึน้ โดยวสิยัทศัน์ความร่วมมอืดา้นการ
ขนส่งของอาเซยีนภายหลงัปี 2558 ประกอบดว้ย 5 สาขาความร่วมมอื ไดแ้ก่ (1) การขนส่งทาง
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อากาศ (2) การขนส่งทางบก (3) การขนส่งทางน ้า (4) การขนส่งทีย่ ัง่ยนื และ (5) การอ านวยความ
สะดวกในการขนส่ง ซึง่ในแต่ละสาขามกีารก าหนดเป้าหมายยทุธศาสตรไ์วด้งันี้ 

 
ตารางท่ี 1-19 เป้าหมายยุทธศาสตรภ์ายใต้แผนยทุธศาสตรด้์านการขนส่งอาเซียนปี 2559-2568 

ประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง เป้าหมายยุทธศาสตร ์
การคมนาคมขนสง่ทางอากาศ 
(Air Transport) 

เสรมิสรา้งอุตสาหกรรมการบนิของภูมภิาคอาเซยีนใหม้กีารแขง่ขนั 
และมคีวามคล่องตวัมากขึน้ 

การคมนาคมขนสง่ภาคพืน้ดนิ 
(Land Transport) 

จดัสรา้งและบรูณาการเชื่อมโยงระบบโครงขา่ยคมนาคมขนสง่
ภาคพืน้ดนิของภมูภิาคใหเ้กดิประสทิธภิาพ มคีวามปลอดภยั และความ
มัน่คง เพื่อสนบัสนุนการพฒันาดา้นการคา้และการท่องเทีย่วของ
ภูมภิาค 

การคมนาคมขนสง่ทางน ้า 
(Maritime Transport) 

พฒันาตลาดการคา้พาณิชยนาวขีองภมูภิาค และสง่เสรมิความปลอดภยั
และความมัน่คงของคมนาคมขนสง่ทางน ้าในภมูภิาค 

การพฒันาดา้นการคมนาคมขนสง่
อย่างยัง่ยนื (Sustainable 
Transport) 

จดัท ากรอบนโยบายของภมูภิาคเพื่อสนบัสนุนการคมนาคมขนสง่อย่าง
ยัง่ยนื ซึง่หมายรวมถงึการคมนาคมขนสง่ทีป่ลดปล่อยคารบ์อนทีต่ ่า 
(Low carbon modes of transport) ขอ้รเิริม่ดา้นการคมนาคมขนสง่
ประหยดัพลงังาน (energy efficiency and user-friendly transport 
initiatives) และการบรูณาการระหว่างการคมนาคมขนสง่และการ
วางแผนใชป้ระโยชน์ทีด่นิ 

การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก
ดา้นคมนาคมขนสง่ (Transport 
Facilitation) 

การพฒันาและบรูณาการระบบการขนสง่ต่อเนื่องหลายรปูแบบ เพื่อการ
ขนสง่สนิคา้และสญัจรผูโ้ดยสารภายในภมูภิาคอย่างไรร้อยต่อ 

ทีม่า: รวบรวมจาก Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 

 
ทัง้นี้ แผนยุทธศาสตร์ดงักล่าววางกรอบเป้าหมายไว้ 30 ประการ และแนวทางการ

ขบัเคลื่อน 78 แนวทาง ดว้ยการด าเนินมาตรการ 221 โครงการ 
 
2) โครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน 
 
ภายใต้การลงนามบนัทกึความเขา้ใจระดบัรฐัมนตรวี่าดว้ยการพฒันาโครงการทางหลวง

อ า เ ซี ย น  (Ministerial Understanding on the Development of ASEAN Highway Network 
Project) ไดก้ าหนดเสน้ทางหลวงอาเซยีนทีจ่ะมกีารเชื่อมโยงเพื่อเพิม่ศกัยภาพการคมนาคมขนส่ง
ของประเทศสมาชกิอาเซยีน จ านวน 23 สายทาง โดยส าหรบัโครงข่ายทางหลวงดงักล่าวที่อยู่ใน
ประเทศไทยประกอบดว้ย 12 สายทาง ดงัตารางดา้นล่าง 
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ตารางท่ี 1-20 โครงข่ายทางหลวงอาเซียน 12 สายทางในประเทศไทย 
หมายเลข รายละเอียด ระยะทาง (กม.) 

AH1 บ.คลองลกึ (ชายแดนไทย/กมัพชูา) - อรญัประเทศ - สระแกว้ - กบนิทรบ์ุร ี- 
ปราจนีบุร ี- นครนายก - หนิกอง - กรุงเทพ - อ่างทอง - สงิหบ์ุร ี- ชยันาท - 
นครสวรรค ์- ก าแพงเพชร - ตาก - แมส่อด (ชายแดนไทย/เมยีนมา) 

715.5 

AH2 สะเดา (ชายแดนไทย/มาเลเซยี) - บ.คลองแงะ - บ.คอหงษ์ - บ.คหูา - พทัลุง - 
อ.ทุ่งสง - อ.เวยีงสระ - อ.ไชยา - อ.ละแม - ชุมพร - อ.ท่าแซะ -  
อ.บางสะพานน้อย - ประจวบครีขีนัธ ์- อ.ปราณบุร ี- อ.ชะอ า - เพชรบุร ี-  
อ.ปากท่อ - นครปฐม - กรุงเทพ - อ.บางปะอนิ - ตาก - อ. เถนิ - ล าปาง -  
อ.งาว - พะเยา - เชยีงราย - แมส่าย(ชายแดนไทย/เมยีนมา) 

1,913.5 

AH3 อ.เชยีงของ (ชายแดนไทย/ลาว) - บ.ตา้ตลาด - บ.หวัดอย - เชยีงราย 121.0 
AH12 สะพานมติรภาพไทย/ลาว - หนองคาย - อุดรธานี - อ.น ้าพอง -ขอนแกน่ -  

อ.บา้นไผ ่- อ.พล - นครราชสมีา - อ.สคีิว้ - อ.มวกเหลก็ - สระบุร ี- หนิกอง 
571.3 

AH13 หว้ยโก๋น (ชายแดนไทย/ลาว) - น่าน - แพร่ - อ.เด่นชยั - อุตรดติถ ์- พษิณุโลก 
- อ.สามงา่ม - นครสวรรค ์

550.5 

AH15 นครพนม (ชายแดนไทย/ลาว) - บ.ธาตุนาแวง (สกลนคร) -  
อ.พงัโคน - อ.สวางแดนดนิ - อุดรธานี 

249.0 

AH16 มกุดาหาร (ชายแดนไทย/ลาว) - อ.หนองสงู - อ.สมเดจ็ - กาฬสนิธุ ์- ยางตลาด 
- ขอนแกน่ - อ.น ้าหนาว - อ.หล่มสกั - บ.แยง - อ.วงัทอง - พษิณุโลก - สุโขทยั 
- ตาก 

703.0 

AH18 อ.สุไหงโกลก (ชายแดนไทย/มาเลเซยี) - อ.ตากใบ - นราธวิาส - อ.สายบุร ี-  
อ.ปาลดั - ปัตตานี - อ.หนองจกิ - อ.เทพา - อ.จะนะ - อ.หาดใหญ่ 

311.0 

AH19 อ.ปักธงชยั - อ.กบนิทรบ์ุร ี- อ.แปลงยาว - ท่าเรอืแหลมฉบงั - ชลบุร ี- กรุงเทพ 364.0 
AH112 อ.คลองลอย - อ.บางสะพาน 28.0 
AH121 มกุดาหาร - อ านาจเจรญิ - ยโสธร - อ.สุวรรณภมู ิ- อ.พยคัฆภมูพิสิยั - บุรรีมัย ์

- นางรอง - บ.สม้ป่อย - บ.ช่องตะโก - สระแกว้ 
508.0 

AH123 บ.พุน ้ารอ้น (ชายแดนไทย/เมยีนมา) - กาญจนบุร ี- นครปฐม - กรุงเทพ - 
สมทุรปราการ - ชลบุร ี- แหลมฉบงั - มาบตาพุด - ระยอง - อ.แกลง - จนัทบุร ี- 
ตราด - อ.หาดเลก็ 

634.0 

รวม 6,669.0 
ทีม่า: กรมทางหลวง 

 
3) โครงการเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร-์คนุหมิง 
 
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเส้นทางโครงข่ายรถไฟภายในภูมิภาค

อาเซียน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายเข้ากันภายในภูมภิาค รวมถึงกับประเทศจนี โดย
เส้นทางสายสิงคโปร์-คุนหมิง เริ่มต้นจากกัวลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ-อรญัประเทศ-ปอยเปต- 
ศรโีสภณ-พนมเปญ-Loc Ninh-โฮจมินิห์-ฮานอย-Lao Cai-Hekou และไปบรรจบที่เมอืงคุนหมงิ 
ทางตอนใตข้องประเทศจนี  
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ส าหรบัจดุเชื่อมต่อบรเิวณชายแดนของเสน้ทางสายดงักล่าว ประกอบดว้ย 
 
 ไทย-กมัพชูา จดุเชื่อมจะอยูท่ีอ่รญัประเทศ/ปอยเปต 
 กมัพชูา-เวยีดนาม จดุเชื่อมจะอยูท่ี ่Trapeang Sre/Hoa Lu 
 ไทย-ลาว จดุเชื่อมจะอยูท่ีห่นองคาย-เวยีงจนัทน์ 
 ลาว-เวยีดนาม จุดเชื่อมจะอยู่ที่เวยีงจนัทน์-ท่าแขก-บูยา-วุงองั หรอืสะหวนันะเขต-

ดองฮา 
 ไทย-เมยีนมา จดุเชื่อมจะอยูท่ีด่่านเจดยีส์ามองค ์
 จนี-เมยีนมา จดุเชื่อมจะอยูท่ี ่Ruili/Muse ซึง่จนีไดเ้สนอใหเ้ชื่อมเสน้ทางอื่นจากต้าลัว่

ไปเชยีงรายผ่านภาคตะวนัออกของเมยีนมาดว้ย 
 จนี-ลาว จดุเชื่อมจะอยูท่ีบ่่อหาน/บ่อเตน 
 
ทัง้นี้ การพฒันาเส้นทางสายดงักล่าวยงัต้องมกีารจดัสร้างโครงข่ายเส้นทางรถไฟใน

ประเทศไทย กัมพูชา เวียดนาม สปป.ลาว และเมยีนมา ส าหรบัช่วงที่เส้นทางขาด และ/หรอื 
ยงัไมเ่ชื่อมต่อกนั เพื่อใหเ้กดิการเชื่อมต่อกนัโดยสมบรูณ์ 

 
 

 
จากแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  พบว่า 

แผนงานฉบบันี้มุ่งเน้นไปที่มติกิารพฒันาและเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมภายในภูมภิาค เพื่อให้มี
การสญัจรระหว่างกันสะดวกมากขึ้น เช่นเดยีวกบัการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 
ทัง้นี้ แผนงานฉบบัดงักล่าวกล่าวเพยีงภาพกวา้งในเรื่องของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

และมไิด้ลงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั หรอืเจ้าหน้าที่ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมไปถงึกรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการพฒันา
บุคลากรภาครฐั 
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1.12 ยทุธศาสตรพ์ฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ. 2558-2565 
 

 

 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จดัท ายุทธศาสตร์พัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ขึน้เพื่อเป็นกรอบทศิทางในการ
พฒันาภาคคมนาคมขนส่งของประเทศในระยะ 8 ปีถดัจากนี้ อนัจะเป็นปัจจยัขบัเคลื่อนการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม กระตุ้นเศรษฐกจิ การสรา้งงาน การกระจายรายได ้และสรา้งความปลอดภัย
ในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัดงักล่าว มดีงัต่อไปนี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
 
การเพิม่ประสิทธิภาพบริหารจัดการและการบริการด้านคมนาคมขนส่ง 
(Service) 
 
เป้าหมายการพฒันา 
 
 เสริมสร้างรากฐานความมัน่คงทางสงัคม ด้วยการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนอยา่งทัว่ถงึ 
 เสริมสร้างรากฐานความมัน่คงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิม่ความ

รวดเร็วในการเดินทาง และกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและด าเนิน
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ 

 เสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภยั ในการเดนิทางและการขนส่งและเกดิการ
พฒันาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและยัง่ยนื 

 สร้างโอกาสส าหรบัการแข่งขนัและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็น
ประชาคมอาเซียน 
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แผนงานการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
 
แผนงานการพฒันาภายใตแ้ผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ประกอบดว้ย 5 แผนงาน ดงันี้ 
 
1) แผนงานท่ี 1 การพฒันาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะด าเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และ

โครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่งทางราง และพฒันาระบบรถไฟทางคู่ทีม่คีวามพรอ้มด าเนินการ 6 สาย 
และเร่งผลักดันให้สามารถด าเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) 
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและสาธารณรฐัประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็น
ทางเลอืกใหมข่องการเดนิทาง และสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของประเทศ 

 
2) แผนงานท่ี 2 การพฒันาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรใน 

กรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 
การพฒันาโครงข่ายขนส่งสาธารณะจะเร่งรดัขยายเสน้ทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

และปรมิณฑลเพื่อใหบ้รกิารประชาชนอย่างทัว่ถงึ เปลีย่นรถโดยสารประจ าทางใหป้ระชาชนได้ใช้
รถทีไ่ดม้าตรฐาน ลดมลพษิในเขตเมอืง ปรบัปรุงถนนและสะพาน เพื่อลดความแออดัของปรมิาณ
จราจรในพืน้ทีต่่างๆ รวมทัง้การพจิารณาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาถนนเลยีบแม่น ้าเจา้พระยา
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
3) แผนงานท่ี 3 การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเช่ือมโยงฐานการผลิตของ

ประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
การเพิม่ขดีความสามารถทางหลวงจะปรบัปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่ง

ท่องเทีย่ว รวมถงึปรบัปรุงโครงข่ายถนนระหว่างเมอืงหลกัและเชื่อมเมอืงหลกักบัด่านพรมแดนให้
เป็น 4 ช่องจราจร พฒันาโครงสรา้งดา้นศุลกากร ก่อสรา้งทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงในเสน้ทาง
ทีม่คีวามจ าเป็น รวมถงึผลกัดนัการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการขนส่งทางถนน เช่น จุด
พกัรถบรรทุก สถานีขนส่งสนิคา้ ศูนยเ์ปลีย่นถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกบัทางถนน เพื่อใหเ้กดิ
ระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ สามารถรองรบัการคา้การลงทุนทีจ่ะสูงขึน้จากการรวมเป็นหนึ่ง
ในประชาคมอาเซยีน 
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4) แผนงานท่ี 4 การพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางน ้า 
 
การพฒันาโครงข่ายการขนส่งทางน ้าจะพิจารณาความเหมาะสมในการพฒันาท่าเรอื 

ล าน ้าและท่าเรอืชายฝัง่ทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสนิค้าทัง้
ภายในและระหว่างประเทศ และเป็นการเปิดประตูการขนส่งดา้นฝัง่ทะเลอนัดามนัทีเ่ชื่อมโยงเป็น
สะพานเศรษฐกจิกบัท่าเรอืฝัง่อ่าวไทย รวมทัง้เป็นทางเลอืกในการขนส่งทีป่ระหยดัและเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้มในพืน้ทีใ่หม่ 

 
5) แผนงานท่ี 5 การเพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการขนส่งทางอากาศ 
 
การเพิม่ขดีความสามารถการให้บรกิารขนส่งทางอากาศจะด าเนินการเร่งผลกัดนัการ

พฒันาท่าอากาศยานหลกัทีเ่ป็นประตูการขนส่งของประเทศใหไ้ด้มาตรฐานสากล สามารถรองรบั
ความต้องการของประชาชนผู้เดินทางไปอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
ท่าอากาศยานในภูมภิาคให้มบีทบาทมากขึ้นในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมทัง้การส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความ
เหมาะสมในการพฒันาหว้งอากาศของไทยใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัเพื่อความมัน่คงและการ
พฒันาเศรษฐกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 

 
จากยุทธศาสตรพ์ฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 

พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้กล่าวถึงแนวทางและกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมและขนส่งของประเทศ เพื่อน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการด้าน
คมนาคมขนส่ง ตลอดจนการบรกิารดา้นคมนาคมขนส่ง (Service) แก่ผูร้บับรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสิทธิผล โดยมิติของการพัฒนาประกอบไปด้วยการคมนาคมขนส่งทัง้ 5 มิติ ได้แก่ 
โครงข่ายทางถนน โครงข่ายรถโดยสารสาธารณะ โครงข่ายเส้นทางรถไฟ โครงข่ายทางน ้า และ
โครงขา่ยทางอากาศ 

 
อย่างไรก็ด ีในส่วนของแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

รวมไปถึงกรอบความรู้ความสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะที่จ าเป็นต่อการพฒันาบุคลากร
ภาครฐั แผนยทุธศาสตรฉ์บบัดงันี้มไิดก้ล่าวถงึแต่อย่างใด 
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1.13 แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการพฒันาโลจิสติกสข์อง
ประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2556-2560) 
 

 

 
ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้ด าเนินการ

จดัท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพฒันาโลจสิติกส์ของประเทศไทย  
ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ขึ้น เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาระบบโลจสิติกส์และห่วงโซ่
อุปทานของภาคธุรกจิไทย ซึง่เป็นการด าเนินการที่ตอ้งอาศยัการด าเนินการขา้มกระทรวงและขา้ม
สาขา ใหม้กีารบูรณาการและสอดคลอ้งกนัทัง้ในเชงิเป้าหมาย วธิกีาร และช่วงเวลาของการพฒันา 
อนัจะส่งผลใหเ้กดิการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพและมคีวามยัง่ยนื สามารถสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัใหก้บัผูป้ระกอบการ 

 
ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัน้ี มดีงัต่อไปนี้ 
 
วิสยัทศัน์ 
 
การอ านวยความสะดวกทางการคา้และการจดัการโซ่อุปทานเพือ่ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 
 
เป้าหมาย 
 
1) ประเทศไทยวางบทบาทตนเองเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบรกิารของกลุ่ม

ประเทศ GMS และเป็นประตูการคา้สู่ตลาดเอเชยี 
 
2) การเพิม่ประสทิธภิาพและความสามารถในการตอบสนองลูกค้าของระบบโลจสิตกิส์  

การสรา้งความเขม้แขง็และมลูค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิไทยในโซ่อุปทาน และการเตบิโตที่
ช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและระดบัภมูภิาค 

 
3) การยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนรว่มกนัอยา่งยัง่ยนืในภูมภิาค 
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ภารกิจ 
 
 การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการไทยในการเกบ็เกี่ยวมลูค่าเพิม่จาก

โซ่อุปทาน 
 การยกระดบัประสทิธภิาพระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ 
 การพฒันาปัจจยัสนับสนุน 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท์ี ่1 เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน 
 ยทุธศาสตรท์ี ่2 ส่งเสรมิธุรกจิการคา้และบรกิารในพืน้ทีเ่มอืงชายแดน 
 ยทุธศาสตรท์ี ่3 พฒันาบรกิารขนส่งและเครอืขา่ยโลจสิตกิสต์ามเสน้ทาง 
 ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการ  

โลจสิตกิส ์
 ยทุธศาสตรท์ี ่6 ปรบัปรงุระบบการพฒันาและจดัการก าลงัคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 พฒันาระบบติดตามและประเมนิผลเพื่อการปรบัปรุงตนเอง และ

สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร/เครอืขา่ยขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 
กลยทุธ ์
 

ตารางท่ี 1-21 ภารกิจ ยทุธศาสตร ์และกลยทุธ์การพฒันาโลจิสติกสข์องประเทศไทย 
ภารกิจ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

ภารกิจท่ี 1 
การเสรมิสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บั
ผูป้ระกอบการไทยใน
การเกบ็เกีย่วมลูค่าเพิม่
จากโซ่อุปทาน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 
เพิม่ขดีความสามารถในการ
บรหิารจดัการโซ่อุปทาน 

กลยุทธ ์1: สง่เสรมิบทบาทของเกษตรกรและผูป้ระกอบการเกษตร
ในโซ่อุปทานสนิคา้เกษตรและอาหารจากตน้น ้าถงึปลายน ้า 
กลยุทธ ์2: เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน
ใหก้บัผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมไทยและธุรกจิบรกิารทีม่ี
ศกัยภาพสงู 

ยุทธศาสตรท่ี์ 2 

สง่เสรมิธุรกจิการคา้และบรกิาร
ในพืน้ทีเ่มอืงชายแดน 

กลยุทธ ์3: สง่เสรมิการลงทุนพฒันาพืน้ทีก่ารคา้และบรกิารในเขต
เมอืงทีห่่างจากพืน้ทีช่ายแดนประมาณ 30-50 กโิลเมตร 
กลยุทธ ์4: พฒันาจุดผ่านแดนถาวร/ชัว่คราว/จุดผ่อนปรนทีม่ี
ศกัยภาพทางการคา้ใหเ้ป็นด่านถาวรทีไ่ดม้าตรฐานสากล แยกจดุ
ตรวจการผ่านแดนของคนและสนิคา้ออกจากกนั 
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ภารกิจ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
กลยุทธ ์5: สนบัสนุนการขยายฐานการผลติและโซ่อุปทานของ
ธุรกจิไปยงัเมอืงชายแดนของประเทศเพื่อนบา้น 
กลยุทธ ์6: สนบัสนุนการพฒันาท่าเรอืและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ภารกิจท่ี 2 
การยกระดบั
ประสทิธภิาพระบบ
อ านวยความสะดวกทาง
การคา้ 

ยุทธศาสตรท่ี์ 3 
พฒันาบรกิารขนสง่และ
เครอืขา่ยโลจสิตกิสต์ามเสน้ทาง 

กลยุทธ ์7: เพิม่ขดีความสามารถและความปลอดภยัของการขนสง่
สนิคา้ทางบกสูป่ระตูการคา้หลกั 
กลยุทธ ์8: สง่เสรมิการเปลีย่นรปูแบบการขนสง่ไปสูท่างล าน ้า 
และพฒันาระบบท่าเรอืหลกัและบรกิารเรอืชายฝัง่เพื่อการประหยดั
พลงังาน 
กลยุทธ ์9: ขยายความสามารถและพฒันาบทบาทของสนามบนิ
สวุรรณภูมใิหเ้ป็นประตูการคา้ทีส่ามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บั
ธุรกจิการคา้ระหว่างประเทศ 
กลยุทธ ์10: สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มามสีว่นร่วมในการพฒันา
เครอืขา่ยและเขตอุตสาหกรรมบรกิารเชื่อมโยงการขนสง่สนิคา้
หลายรปูแบบและอุตสาหกรรมใหบ้รกิารโลจสิตกิส ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 4 
พฒันาระบบอ านวยความสะดวก
ทางการคา้ 

กลยุทธ ์11: เร่งรดัการพฒันาและขยายการเชื่อมโยง NSW ที่
เกีย่วกบัธุรกรรมเอกสารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐั ไปสูก่ลุ่ม
ผูป้ระกอบการขนสง่ผ่านท่า และสง่เสรมิการพฒันาระบบ NSW 
และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบา้น 
กลยุทธ ์12: ด าเนินการจดัตัง้องคก์รก ากบับรหิารการจดัการระบบ 
NSW (Business Model) ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
กลยุทธ ์13: ผลกัดนัการออกกฎหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี์ 5 

สง่เสรมิการพฒันาบรกิารและ
ขยายเครอืขา่ยของ 
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิส ์

กลยุทธ ์14: สง่เสรมิ Best Practice และการยกระดบัผูใ้ห้
บรกิารโลจสิตกิสแ์บบต่างๆ ใหไ้ดก้ารรบัรองคุณภาพระดบั
มาตรฐานสากล 
กลยุทธ ์15: สนบัสนุนใหม้กีารจดัตัง้ศนูยใ์หค้ าปรกึษานกัลงทุน
ไทยในประเทศภมูภิาคอาเซยีน 
กลยุทธ ์16: สง่เสรมิกจิกรรมสนบัสนุนการขยายเครอืขา่ยของ 
ผูใ้หบ้รกิารโลจสิตกิสไ์ทย 

ภารกิจท่ี 3 
การพฒันาปัจจยั
สนบัสนุน 

ยุทธศาสตรท่ี์ 6 
ปรบัปรุงระบบการพฒันาและ
จดัการก าลงัคน 
 

กลยุทธ ์17: สนบัสนุนการปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของภาคธุรกจิและแนวโน้มการบรหิารจดัการ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
กลยุทธ ์18: การพฒันาบุคลากรทางธุรกจิส าหรบัการคา้ชายแดน 
กลยุทธ ์19: ผลกัดนัใหม้กีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชพี
ใหก้บับุคลากรในสาขาโลจสิตกิส ์
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ภารกิจ ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 7 

พฒันาระบบตดิตามและ
ประเมนิผลเพื่อการปรบัปรุง
ตนเอง และสรา้งความเขม้แขง็
ใหก้บัองคก์ร/เครอืขา่ย
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร ์

กลยุทธ ์20: พฒันาระบบตวัชีว้ดัประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
การใหบ้รกิารของหน่วยงานภาครฐัและระบบการตดิตามและ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
กลยุทธ ์21: สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัองคก์ร/เครอืขา่ยขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร ์

ทีม่า: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) 

 
 

 
จากแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพฒันาโลจสิตกิสข์องประเทศ

ไทย ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) พบว่า แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้กล่าวถึงแนวทางการพฒันา
ระบบโลจสิตกิสแ์ละห่วงโซ่อุปทานของภาคธุรกจิไทย ผ่านการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และปัจจยั
สนบัสนุน ตลอดจนสิง่อ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนส่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว้ 

 
ทัง้นี้ ยุทธศาสตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งการพฒันาบุคลากรภาครฐัโดยตรง ไดแ้ก่ ยุทธศาสตรท่ี์ 6 

(ปรบัปรงุระบบการพฒันาและจดัการก าลงัคน) ซึง่มแีนวทาง/กลยทุธท์ีส่ าคญั ไดแ้ก่ 
 
 (กลยุทธ ์17) สนับสนุนการปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของภาคธุรกจิและแนวโน้มการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 (กลยทุธ ์18) การพฒันาบุคลากรทางธุรกจิส าหรบัการคา้ชายแดน 
 (กลยทุธ ์19) ผลกัดนัใหม้กีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีใหก้บับุคลากรใน

สาขาโลจสิตกิส ์
 
ในส่วนของกรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอื สมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการพฒันา

บุคลากรภาครฐัไทย แผนฉบบัน้ีมไิดล้งรายละเอยีดแต่อยา่งใด 
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1.14 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy) 
 

 

 
สถาบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) หรอื สคช. ไดจ้ดัท า (รา่ง) มาตรฐานสมรรถนะ

ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ขึ้นส าหรับผู้ท างานทัว่ไป (non-IT) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และดจิติอลคอนเทนต์ (IT Related) 

 
มาตณฐานดงักล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชัน้ 9 สมรรถนะ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 1 
 
เป็นสมรรถนะในการเขา้ถงึโลกดจิทิลั สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทแีละตดิต่อสื่อสารบน

สื่ออนิเทอรเ์น็ตได้อย่างปลอดภยั โดยตระหนักถงึกฎหมายและจรยิธรรม รวมทัง้รูจ้กัและเข้าใช้
บรกิารพืน้ฐานและทาธุรกรรมออนไลน์ขัน้ตน้ได ้

 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของผู้ที่จ าต้องมสีมรรถนะชัน้นี้ ได้แก่ ประชาชนทัว่ไป นักเรยีน/

นกัศกึษา คนท างาน และผูบ้รหิาร 
 
ส าหรบัรายละเอยีดของมาตรฐานสมรรถนะเป็นดงันี้ 
 
 ใช้งานคอมพิวเตอร ์
o ใชง้านฮารด์แวร ์
o ใชง้านระบบปฏบิตักิาร 
o ใชง้านจดัส่ง/ส ารองขอ้มลู 
o ใชง้านอุปกรณ์เคลื่อนที ่
o ใชง้านคลาวดค์อมพวิติง้ 
o ฯลฯ 

 ใช้งานอินเทอรเ์น็ต 
o ใชง้านเวบ็เบราเซอร ์สบืคน้ขอ้มลู 
o ใชง้านอเีมล 
o ใชง้านปฏทินิ 
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o ใชง้านสื่อสงัคม 
o ใชง้านโปรแกรมสื่อสาร 
o ใชธุ้รกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์
o ฯลฯ 

 ใช้งานเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั 
o ใชบ้ญัชรีายชื่อบุคคล 
o ป้องกนัภยัคุกคาม 
o ป้องกนัมลัแวร ์
o ใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยา่งปลอดภยั 
o ใชอ้นิเทอรเ์น็ตอยา่งถูกตอ้ง 
o ฯลฯ 

 
 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 2 

 
เป็นสมรรถนะในการใช้งานเครื่องมอืด้านดิจทิลัหรอืแอพพลเิคชนัขัน้ต้นส าหรบัการ

ท างานได ้
 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของผู้ที่จ าต้องมสีมรรถนะชัน้นี้ ไดแ้ก่ นักเรยีน/นักศกึษา คนท างาน 

และผูบ้รหิาร 
 
ส าหรบัรายละเอยีดของมาตรฐานสมรรถนะเป็นดงันี้ 
 
 ใช้โปรแกรมประมวลผลค า 
o จดัการเอกสาร 
o จดัรปูแบบขอ้ความ 
o จดัการยอ่หน้าในเอกสาร 
o แทรกวตัถุลงบนงานเอกสาร 
o พมิพเ์อกสาร 
o ตรวจทางงานเอกสาร 
o ฯลฯ 

 ใช้โปรแกรมตารางค านวณ 
o จดัการตารางค านวณ 
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o ปรบัแต่งขอ้มลูในแผ่นงาน 
o จดัรปูแบบขอ้มลูแผ่นงาน 
o พมิพแ์ผ่นงาน 
o ใชส้ตูรฟังกช์นัเพื่อการค านวณ 
o แทรกวตัถุลงบนแผ่นงาน 
o ป้องกนัแผ่นงาน 
o ฯลฯ 

 ใช้โปรแกรมน าเสนอ 
o จดัการงานน าเสนอ 
o ใชง้านขอ้ความบนไสลด ์
o แทรกวตัถุลงบนงานน าเสนอก าหนดการเคลื่อนไหว 
o ตัง้ค่างานน าเสนอ 
o ฯลฯ 

 
 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Ligeracy) ชัน้ 3 

 
เป็นสมรรถนะในการเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้านดิจิทัล ได้หลากหลายและ

ประยกุตใ์ชใ้นงานไดม้ากขึน้ 
 
กลุ่มเป้าหมายหลกัของผู้ที่จ าต้องมสีมรรถนะชัน้นี้ ไดแ้ก่ นักเรยีน/นักศกึษา คนท างาน 

และผูบ้รหิาร 
 
ส าหรบัรายละเอยีดของมาตรฐานสมรรถนะเป็นดงันี้ 
 
 ท างานร่วมกนัแบบออนไลน์ 
o ท างานรว่มกนัแบบออนไลน์ 
o ใชง้านพืน้ทีแ่บ่งปันขอ้มลูออนไลน์ 
o ใชง้านโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ 
o ใชง้านโรปแกรมประชุมทางไกลอ่านจอภาพ 
o ฯลฯ 

 ใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทลั 
o ใชโ้ปรแกรมสรา้งเวบ็ 
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o ใชส้ื่อดจิทิลัเพื่อการท างาน 
o ใชโ้ปรแกรมตกแต่งภาพ 
o ใชโ้ปรแกรมจบัการท างานของหน้าจอ 
o ใชโ้ปรแกรมตดัต่อสื่อภาพเคลื่อนไหว 
o ฯลฯ 

 ใช้ดิจิทลัเพ่ือความมัน่คงปลอดภยั 
o ป้องกนัภยัคุกคามดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
o ปฏบิตัติามหลกัการเพื่อรกัษาความปลอดภยั 
o ปฏบิตัติามหลกัการใชง้านเวบ็เบราเซอรอ์ยา่งปลอดภยั 
o ก าหนดรปูแบบการพสิจูน์ตวัตน 
o ฯลฯ 

 
 

 
จาก(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทลั (Digital Literacy) พบว่า มาตรฐาน

ดงักล่าวมเีป้าหมายการจดัท าเพื่อส าหรบัก าหนดมาตรฐานความรูค้วามสามารถ ทกัษะการใชง้าน 
และสมรรถนะที่เกี่ยวขอ้งกบัด้านไอท ีส าหรบับุคลากรทัว่ไปในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร ตลอดจนดจิติอลคอนเทนต์ในการปฏบิตังิาน 

 
 

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

 
 

ประเทศสมาชกิอาเซยีนไดม้กีารวางกรอบความร่วมมอือาเซยีนดา้น ICT โดยการจดัท า
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนปี 2558 (ASEAN ICT Master Plan 
2015) หรอื AIM 2015 เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดแผนการด าเนินงานและแนวทางความร่วมมอืด้าน 
ICT ของอาเซียนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554-2558) ร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมอืที่จะขบัเคลื่อนเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ให้มี
ความแขง็แกรง่ และสนบัสนุนการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
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ส าหรบัรายละเอยีดของแผนฉบบัน้ี มดีงัต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย 
 

มกีารก าหนด 4 เป้าหมายหลกั ดงันี้ 
 

 ไอซีทีเป็นเครื่องมอืผลกัดนัให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดการเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกจิ 

 อาเซยีนไดร้บัการยอมรบัในฐานะเป็นศูนยก์ลางดา้นไอซทีแีห่งหนึ่งของโลก 
 ประชากรอาเซยีนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 ไอซทีมีสี่วนช่วยส่งเสรมิการรวมตวักนัของอาเซยีน 
 

วิสยัทศัน์ 
 

 Empowering: สร้างพลงัให้แก่ประชาชนเพื่อให้มทีกัษะ เทคโนโลย ีการเชื่อมต่อ 
และมขีอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้ง โดยใชไ้อซทีใีหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 Transformational: ก่อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงโดยใชไ้อซทีมีาใชใ้นการด ารงชวีติ 
ในการเรยีนรู ้การท างาน และสนัทนาการ 

 Inclusive: ก่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมทัว่ถงึ โดยใหค้วามส าคญักบัผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
 Vibrant: กระตุ้นให้เกิดความเจรญิเติบโตโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบั

การท าธุรกจิ 
 Integrated: สรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั โดยการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน 

ภาครฐั และภาคเอกชนในอาเซยีน 
 

ยทุธศาสตร ์
 

แผนแม่บท AIM 2015 ประกอบดว้ยยุทธศาสตร ์6 ยุทธศาสตร ์โดยแบ่งเป็นยุทธศาสตร์
ทีเ่ป็นเสาหลกัทัง้ 3 ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากยุทธศาสตรพ์ื้นฐานทีส่ าคญัอกี 3 ยุทธศาสตร์ โดย
ขอ้รเิริม่ต่างๆ ภายใต้ทัง้ 6 ยทุธศาสตร ์เป็นดงันี้ 

 

1) ยทุธศาสตรท่ี์ 1: การปรบัเปล่ียนทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation) 
 

อาเซยีนจะเตรยีมความพรอ้มด้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแก่การท าธุรกจิเพื่อที่จะ
ดึงดูดการค้า การลงทุน และการสร้างธุรกิจในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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นอกจากนี้ ไอซทีจีะเป็นเครือ่งมอืส าหรบัการปรบัเปลีย่นธุรกจิสาขาอื่นๆ ในภาคเศรษฐกจิ ภายใต้
ขอ้รเิริม่ ดงันี้ 

 

 ขอ้รเิริม่ที ่1.1: สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ใหธุ้รกจิเตบิโตโดยใชไ้อซทีี 
 ขอ้รเิริม่ที ่1.2: พฒันาความรว่มมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนส าหรบั

อุตสาหกรรมไอซที ี
 

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2: การสร้างพลงัและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 
Engagement and Empowerment) 

 

อาเซยีนจะปรบัปรุงคุณภาพชวีติของประชาชนผ่านการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม ในราคาทีเ่หมาะสมทีป่ระชาชนสามารถรบัภาระค่าใชจ้า่ยตาม
ความสามารถ ภายใตข้อ้รเิริม่ ดงันี้ 

 

 ขอ้รเิริม่ที ่2.1: ท าใหทุ้กๆ ชุมชนสามารถเขา้ถงึบรกิารบรอดแบนดใ์นราคาที่
เหมาะสม 

 ขอ้รเิริม่ที ่2.2: ท าใหร้าคาสนิคา้ไอซทีอียูใ่นระดบัทีป่ระชาชนสามารถรบัภาระค่าใช้
บรกิารได ้

 ขอ้รเิริม่ที ่2.3: ท าใหบ้รกิารแบบอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ เนื้อหา และระบบงาน
ประยกุต ์(Application) มรีาคาทีเ่หมาะสม และสามารถเชื่อมต่อไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

 ขอ้รเิริม่ที ่2.4: เสรมิสรา้งความเชื่อมัน่ 
 

3) ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การสร้างนวตักรรม (Innovation) 
 

อาเซยีนจะส่งเสรมิอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสิ่งแวดล้อม 
(Green) โดยใชค้วามคดิสรา้งสรรคแ์ละความแปลกใหมภ่ายใตข้อ้รเิริม่ ดงันี้ 

 

 ขอ้รเิริม่ที ่3.1: สรา้งศูนยน์วตักรรมแห่งความเป็นเลศิ (Innovation Centres of 
Excellence: COE) ส าหรบัการวจิยัและพฒันาดา้นไอซที ี

 ขอ้รเิริม่ที ่3.2: ส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมและความรว่มมอืระหว่างรฐับาล ธุรกจิ 
ประชาชน และองคก์รสถาบนัต่างๆ 

 ขอ้รเิริม่ที ่3.3: บ่มเพาะนวตักรรม และความคดิสรา้งสรรคร์ะดบัโรงเรยีน 
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4) ยทุธศาสตรท่ี์ 4: การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Development) 
 

อาเซียนจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อสนับสนุนการใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ใหค้รอบคลุมทัว่ทุกชุมชน
ในอาเซยีน ภายใตข้อ้รเิริม่ ดงันี้ 

 

 ขอ้รเิริม่ที ่4.1: ปรบัปรงุการเชื่อมต่อบรอดแบรนด์ 
 ขอ้รเิริม่ที ่4.2: ส่งเสรมิความมัน่คงปลอดภยัของโครงข่ายและขอ้มลูสารสนเทศ การ

ปกป้องขอ้มลูและความรว่มมอืของศูนยป์ระสานงานการรกัษาความปลอดภยัทาง
คอมพวิเตอร ์

 
5) ยทุธศาสตรท่ี์ 5: การพฒันาทุนมนุษย ์(Human Capital Development) 
 

อาเซยีนจะพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ทีกัษะและความสามารถดา้นไอซที ี เพื่อสนบัสนุน
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมอื่นๆ ในภาคเศรษฐกจิ ภายใตข้อ้รเิริม่ ดงันี้ 

 

 ขอ้รเิริม่ที ่5.1: สรา้งเสรมิศกัยภาพ 
 ขอ้รเิริม่ที ่5.2: พฒันาทกัษะ และการรบัรองมาตรฐานวชิาชพี 
 
6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6: การลดความเหล่ือมล ้าทางดิจิทัล (Bridging the Digital 

Divide) 
 
อาเซยีนจะพฒันาและส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ไมว่่าจะเป็นใน

ระดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิาค และจะเน้นการลดช่องว่างอื่นๆ ในด้านดจิทิลั เพื่อส่งเสรมิให้น า
ไอซทีไีปประยกุตใ์ชม้ากขึน้ภายใตข้อ้รเิริม่ ดงันี้ 

 
 ขอ้รเิริม่ที ่6.1: ทบทวนเงือ่นไขการใหบ้รกิารโทรคมนาคมอยา่งทัว่ถงึและบรกิารเพื่อ

สงัคม (USO) หรอืนโยบายอื่นในรปูแบบเดยีวกนั 
 ขอ้รเิริม่ที ่6.2: เชื่อมต่อโรงเรยีน และส่งเสรมิการเรยีนรูไ้อซทีใีนระบบการศกึษาขัน้ตน้ 
 ขอ้รเิริม่ที ่6.3: เพิม่การเขา้ถงึและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ขอ้รเิริม่ที ่6.4: การลดความเหลื่อมล ้าทางดจิทิลัในอาเซยีน 
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โครงการภายใต้แผน AIM 2015 
 
ในส่วนโครงการภายใต้ AIM 2015 ประกอบด้วย 87 โครงการ โดยประเทศไทยได้รบั

เป็นผู้ด าเนินการโครงการภายใต้แผนฉบบัดงักล่าว 13 โครงการ (ข้อมูล ณ เดอืนธนัวาคม ปี 
2558) แบ่งออกเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 1 (การปรบัเปลี่ยนทางเศรษฐกจิ) 1 โครงการ 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 (การสร้างพลงัและการมสี่วนร่วมของประชาชน) 5 โครงการ 
โครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่3 (การสรา้งนวตักรรม) 1 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่4 
(การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน) 1 โครงการ โครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี ่5 (การพฒันาทุนมนุษย)์ 
3 โครงการ และโครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 6 (การลดความเหลื่อมล ้าทางดจิทิลั) 1 โครงการ 
และโครงการทีไ่มไ่ดจ้ดัอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตรใ์ด 1 โครงการ6 

 
 

 
จากแผน AIM 2015 พบว่า แผนดงักล่าวมเีป้าหมายในการอาศยัไอซทีเีป็นเครื่องมอืใน

การผลักดันการพัฒนาและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคอาเซียน ทัง้นี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพฒันาทุนมนุษย์) ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มคีวามเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในภูมภิาคอาเซยีน โดยภายใต้ขอ้รเิริม่ที ่5.1 กล่าวถงึ
การพยายามทีจ่ะเสรมิสรา้งศกัยภาพของทรพัยากรมนุษยใ์หม้ทีกัษะและความสามารถดา้นไอซที ี
ขณะทีภ่ายใตข้อ้รเิริม่ที ่5.2 กล่าวถงึการพฒันาทกัษะและการรองรบัมาตรฐานวชิาชพีของภมูภิาค 

 
แมว้่าในขอ้รเิริม่ที ่5.1 ประเทศไทยจะมไิดร้บัผดิชอบโครงการใดๆ แต่ในขอ้รเิริม่ที ่5.2 

ประเทศไทยได้รบัผดิชอบในโครงการทัง้หมดที่จดัท าภายใต้แผน AIM 2015 โดยประกอบด้วย 3 
โครงการ ดงัต่อไปนี้ 

 
1) โครงการ ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase I 
 
โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษามาตรฐานวชิาชพีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสาร (ICT) ในภาครฐัและภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซยีน ท าการ

                                                           
6 โครงการดงักล่าวเป็นโครงการทบทวนแผนแมบ่ท AIM 2015 เพือ่การประเมนิความส าเรจ็ของการด าเนินงานภายใตแ้ผนแมบ่ท 

AIM 2015 โดยส านกักจิการระหว่างประเทศ กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม (ขณะนัน้ ยงัเป็นกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร) 
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วิเคราะห์และก าหนดกรอบมาตรฐานทกัษะวิชาชีพ ICT ที่สามารถเปรยีบเทียบกันได้ระหว่าง
ประเทศสมาชกิอาเซยีน 

 
การศึกษามุ่งเน้นไปที่การพฒันามาตรฐานวชิาชพี ICT 5 ด้าน ได้แก่ (1) การพฒันา

ซอฟต์แวร์ (Software Development) (2) การบริหารจดัการโครงการด้านไอซีที (ICT Project 
Management) (3) การออกแบบสถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture Design) (4) การ
บรหิารเครอืข่ายและระบบ (Network and System Administration) และ (5) ระบบสารสนเทศและ
ความมัน่คงบนเครอืขา่ย (Information System and Network Security) 

 
โดยผลจากการศกึษาทัง้หมดสามารถสรุปมาตรฐานการเปรยีบเทยีบการก าหนดระดบั

ของทกัษะ ระหว่างมาตรฐานทกัษะดา้นไอซทีทีีถู่กก าหนดขึน้ของอาเซยีนและมาตรฐานทกัษะดา้น
ไอซทีอีื่นทีอ่าเซยีนใชใ้นปัจจุบนั เพื่อสามารถใชเ้ป็นมาตรฐานอ้างองิในการเคลื่อนยา้ยแรงงานไป
ท างานในประเทศอาซยีนได ้

 

2) โครงการ ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase II 
 

โครงการดงักล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องโครงการในระยะที่ 1 โดยเพิม่เตมิสาขาวชิาชพี 
ICT ใน 2 สาขา ได้แก่ (1) เทคโนโลยกีารประมวลผลรูปแบบคลาวด์ (Clound Computing) และ 
(2) เทคโนโลยกีารประมวลผลรปูแบบโมบาย (Mobile Computing) 

 

3) โครงการ ASEAN ICT Skills Upgrading and Development 
 

โครงการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์หลกัในการจดัท ากรอบทกัษะด้าน ICT แนวทางการ
พฒันาทกัษะดา้น ICT และการจดัท าโครงการน าร่องเพื่อพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใน
ภมูภิาคใหม้ทีกัษะดา้น ICT ทีเ่พิม่พนูขึน้ 

 

ทัง้นี้ จากการด าเนินโครงการดงักล่าว ได้มกีารก าหนดทกัษะด้าน ICT ส าหรบักลุ่ม
วชิาชพีด้าน ICT 5 กลุ่ม (ตามกลุ่มที่ได้มกีารศึกษามาตรฐานวชิาชพีด้าน ICT ภายใต้โครงการ 
ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase I) ดงันี้ 

 

การพฒันาซอฟตแ์วร ์(Software Development) 
 การวเิคราะหธ์ุรกจิ (Business Analysis) 
 การวเิคราะหร์ะบบ (System Analysis) 
 การออกแบบซอฟแวร ์(Software Design) 
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 การพฒันาซอฟแวร ์(Software Development) 
 การทดสอบซอฟตแ์วร ์(Software testing) 
 การประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) 
 

การบริหารจดัการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Development) 
 การบรหิารจดัการโครงการ (Project management) 
 การบรหิารจดัการโครงการแบบอไจล ์(Agile Project Management) 
 การประกนัคุณภาพส าหรบัการบรหิารจดัการโครงการ (QA for Project Management) 
 
การออกแบบสถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture Design) 
 สถาปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture) 
 สถาปัตยกรรมดา้นความมัน่คง (Security Architecture) 
 สถาปัตยกรรมบรูณาการ (Integration Architecture) 
 

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration) 
 สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย (Network Architecture) 
 วศิวกรรมเครอืขา่ย (Network Engineer) 
 สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture) 
 วศิวกรรมระบบ (System Engineer) 
 

ระบบสารสนเทศและความมัน่คงบนเครือข่าย ( Information System and 
Network Security) 
 การวเิคราะหด์า้นความมัน่คงของเครอืข่าย (Network Security Analysis) 
 วศิวกรรมดา้นความมัน่คงของเครอืขา่ย (Network Security Engineer) 
 การวเิคราะหด์า้นความมัน่คงของระบบ (System Security Analysis) 
 วศิวกรรมดา้นความมัน่คงของระบบ (System Security Engineer) 
 การวเิคราะหด์า้นความมัน่คงของขอ้มลู (Data Security Analysis) 
 วศิวกรรมดา้นความมัน่คงของขอ้มลู (Data Security Engineer) 
 วิศวกรรมด้านระบบบรหิารจดัการความมัน่คงสารสนเทศ ( Information Security 

Management System Engineer) 
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นอกจากนี้ ได้มกีารจดัท าแนวทางการพัฒนาทกัษะด้าน ICT ส าหรบัอาเซียน (ICT 
Training Roadmap) โดยมกีารก าหนดกรอบหลกัสูตรทกัษะด้าน ICT ส าหรบัการพฒันาทกัษะ
ใหก้บับุคลากรในกลุ่มวชิาชพี ICT ทัง้ 5 กลุ่ม 

 
 

1.16 สรปุผลการศึกษา และวิเคราะหย์ทุธศาสตร ์และแผนงานด้านการพฒันา
บคุลากรระดบัประเทศและระดบักระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตารางที่ 1-22 ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบุคลากรภาครฐัจากการศึกษา 

และวเิคราะหย์ทุธศาสตร ์และแผนงานดา้นการพฒันาบุคลากรต่างๆ ทีก่ล่าวมาในบทน้ี 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 1-22 สรปุผลการศึกษา และวิเคราะหย์ทุธศาสตร ์และแผนงานด้านการพฒันาบคุลากรระดบัประเทศและระดบักระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560-
2564 

 การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวง ผา่นการจดัใหม้งีานประชุม
วชิาการ หรอืการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบุคลากร  

 การจดัท าแผนการบรหิารทรพัยากรบคุคลของกระทรวง  
 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน เช่น อาคารเรยีน และอาคารส านกังาน 

เพือ่สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง 

- - - 

แผนพฒันารฐับาลดจิทิลั
ของประเทศไทย  
พ.ศ. 2559-2561 

 การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มและส่งเสรมิใหบุ้คลากรหน่วยงานภาครฐั
ไดร้บัการเพิม่ทกัษะใหพ้รอ้มต่อการเปลีย่นแปลงในการพฒันา
รฐับาลดจิทิลั 

- - - 

แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม 

 การส่งเสรมิใหม้กีารเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัแก่
บุคลากรภาครฐั โดยใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลั เช่น ระบบ
การเรยีนรูแ้บบเปิดส าหรบัมหาชน (MOOCs) 

 การจดัใหม้ศีนูยถ่์ายทอดองคค์วามรู ้ทกัษะ และสมรรถนะเชงิดจิทิลั
ส าหรบับุคลากรภาครฐั 

 การสรา้งเครอืขา่ยความเชีย่วชาญดา้นต่างๆ ทัง้ในประเทศและ
ภมูภิาคอาเซยีน อาท ิการส่งเจา้หน้าทีภ่าครฐัไปร่วมฝึกงานทีเ่ป็น
ภาคปฏบิตักิบัภาคธุรกจิเอกชน การน าเขา้บุคลากรผูเ้ชีย่วชาญจาก
ต่างประเทศเขา้มาฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครฐั การแลกเปลีย่น
บุคลากรและผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ ระหว่างประเทศ ฯลฯ 

 การพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐั (CEO) ใหเ้ป็นผูบ้รหิารทีม่ทีกัษะ 
ความสามารถในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลั 

 ความรูค้วามสามารถเชงิ
ปฏบิตัทิีส่ามารถประยุกต์ใช้
เพือ่การพฒันาการบรกิาร
ภาครฐัใหแ้ก่ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะแก่ภาคธุรกจิ 

 ความรูค้วามสามารถดา้น
กฎหมาย กฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัเทคโนโลยดีจิทิลั 

 ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ / เทคโนโลยี
ดจิทิลั 

 ทกัษะดา้นการคดิค านวณ
อย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking) 

 ทกัษะดา้นการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกจิ 
(Design Process Thinking) 

 ทกัษะดา้นนวตักรรมบรกิาร 
 ทกัษะการเขยีนโปรแกรม 

(Coding) 

 สมรรถนะหลกั 
- การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
- การบรกิารทีด่ ี
- การสัง่สมความเชีย่วชาญ
ในงานอาชพี 

- การท างานเป็นทมี 
 สมรรถนะการบรกิาร 

- การด าเนินการเชงิรุก 
- การคดิวเิคราะห ์
- การพฒันาศกัยภาพคน 
- ความเขา้ใจองคก์รและ
ระบบราชการ 

- ศกัยภาพเพือ่น าการ
ปรบัเปลีย่น 
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แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
แผนยุทธศาสตรก์าร
พฒันาระบบราชการไทย 
พ.ศ. 2556-2561 

 การวางแผนก าลงัคนเชงิยุทธศาสตร ์(Strategic Workforce Plan) 
ใหม้คีวามเหมาะสม 

 การส่งเสรมิใหม้กีารวางระบบเตรยีมความพรอ้มเพือ่ทดแทน
บุคลากร 

 การทบทวนและปรบัเปลีย่นระบบค่าตอบแทนทีม่คีวามเหลือ่มล ้า
ของแต่ละส่วนราชการ 

 การเร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหมแ่ละพฒันาบุคลากรผูม้คีวามสามารถ
สงูเขา้สู่ระบบราชการไทย 

 การมุง่เน้นการพฒันาบุคลากรภาครฐัใหม้ขีดีสมรรถนะและมุง่มัน่ใน
การปฏบิตัริาชการ 

 การมุง่เน้นส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวีติและความสมดุลของชวีติและ
การท างานของบุคลากรภาครฐั (Quality of Work Life) 

 การพฒันารปูแบบการเรยีนรูซ้ึง่ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่ 
ทุกเวลา ตามบรบิทหรอืสภาพแวดลอ้มในการเรยีนทีแ่ทจ้รงิ 

-  ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ / เทคโนโลยี
ดจิทิลั 

 ทกัษะดา้นการคดิเชงิ
ยุทธศาสตร ์

 ทกัษะดา้นการเรยีนรูไ้ดทุ้กที ่
ทุกเวลา ตามบรบิท หรอื
สภาพแวดลอ้มในการเรยีนที่
แทจ้รงิ (u-learning) 

 สมรรถนะหลกั 
- จรยิธรรม 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญ
ในงานอาชพี 

- การท างานเป็นทมี 
 สมรรถนะการบรกิาร 

- การคดิวเิคราะห ์
- การมองภาพองคร์วม 
- ความเขา้ใจองคก์รและ
ระบบราชการ 

- สภาวะผูน้ า 
- วสิยัทศัน์ 
- ศกัยภาพเพือ่น าการ
ปรบัเปลีย่น 

มาตรฐานและแนวทางการ
ก าหนดความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบั
ต าแหน่งขา้ราชการพล
เรอืนสามญั และต าแหน่ง
ประเภทบรหิาร 

-  แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 

 แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 

 แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
มาตรการบรหิารและ
พฒันาก าลงัคนภาครฐั 
พ.ศ. 2557-2561 

 การพฒันาทกัษะและขดีความสามารถดา้นภาษาองักฤษ ภาษา
เพือ่นบา้น และเทคโนโลยสีารสนเทศใหพ้รอ้มเขา้สู่ประชาคม
อาเซยีนและเวทโีลก 

 การพฒันาทกัษะและขดีความสามารถของผูบ้รหิารทุกระดบัในการ
บรหิารท่ามกลางการเปลีย่นแปลงและภาวะวกิฤต (Leading in 
Crisis & Turbulent Time) 

 การพฒันาเจา้หน้าทีข่องรฐัใหต้ระหนกัถงึการบรหิารและการ
ปฏบิตังิานในสถานการณ์ทีม่คีวามเสีย่ง (Risk Smart Workforce) 

 การปรบัเปลีย่นทกัษาะและขดีสมรรถนะของก าลงัคนใหเ้หมาะสม
กบัภารกจิ ทศิทางการพฒันาประเทศ และนโยบายของรฐับาล 
(Workforce Renewal) 

 การพฒันาขดีสมรรถนะของผูด้ ารงต าแหน่งประเภทบรหิารและ
ประเภทผูอ้ านวยการทุกระดบัใหม้คีวามสามารถในการบรหิารและ
พฒันาทรพัยากรบุคคล 

 การเร่งรดัการจดัท ามาตรฐานวชิาชพีการบรหิารและการพฒันา
ทรพัยากรบุคคลภาครฐั 

 ความรูค้วามสามารถดา้น
ภาษา อาท ิภาษาองักฤษ 
และภาษาเพือ่นบา้น 

 ความรูค้วามสามารถดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 

 ทกัษะดา้นการจดัการความ
เสีย่ง (Risk Management) 

 ทกัษะดา้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

 สมรรถนะหลกั 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญ
ในงานอาชพี 

- การท างานเป็นทมี 
 สมรรถนะการบรกิาร 

- การมองภาพองคร์วม 
- การพฒันาศกัยภาพคน 
- การสัง่การตามอ านาจ
หน้าที ่

- ความเขา้ใจองคก์รและ
ระบบราชการ 

- ศกัยภาพเพือ่น าการ
ปรบัเปลีย่น 

คู่มอืการพฒันาขา้ราชการ
ตามสมรรถนะหลกั 

 จดัฝึกอบรมเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะหลกัแก่ขา้ราชการแต่ละระดบั 
 จดัท าคู่มอืพฒันาสมรรถนะหลกัใหแ้กข่า้ราชการแต่ละระดบั 

- -  สมรรถนะหลกั 
- การมุง่ผลสมัฤทธิ ์
- บรกิารทีด่ ี
- จรยิธรรม 
- การสัง่สมความเชีย่วชาญ
ในงานอาชพี 

- การท างานเป็นทมี 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
มาตรฐานความรู้
ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะทีจ่ าเป็นส าหรบั
ต าแหน่งของศนูย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 

-  แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 

 แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 

 แตกต่างกนัไปตามแต่ละ
ต าแหน่งของขา้ราชการ 

(ร่าง) ยุทธศาสตรค์มนาคม
ดจิทิลั 2022 

 การพฒันา Digital Learning Platform เพือ่พฒันาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมแบบมุง่เน้นสมรรถนะ เพือ่สนบัสนุนการพฒันา
สมรรถนะของผูเ้รยีนไดอ้ย่างสะดวกทกุทีแ่ละทุกเวลา และตรงตาม
ความเหมาะสมรายบุคคล และสนบัสนุนการบรหิารของผูบ้รหิารใน
ดา้นการวางแผนอตัราก าลงัคน และวางแผนการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวง 

- - - 

แผนหลกัการพฒันาระบบ
ขนสง่และจราจร 

- ความรูค้วามสามารถดา้นความ
ปลอดภยัดา้นการขนส่งเท่านัน้ 

- - 

แผนงานดา้นการขนสง่
เพื่อรองรบัการเป็น
ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน 

- - - - 

ยุทธศาสตรพ์ฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
คมนาคมขนสง่ของไทย 
พ.ศ. 2558-2565 

- - - - 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
แผนยุทธศาสตรก์ระทรวง
คมนาคมเพื่อสนบัสนุนการ
พฒันาโลจสิตกิสข์อง
ประเทศไทย ฉบบัที ่2 
(พ.ศ. 2556-2560) 

 สนบัสนุนการปรบัปรุงการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของภาคธุรกจิและแนวโน้มการบรหิารจดัการทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 

 การพฒันาบุคลากรทางธุรกจิส าหรบัการคา้ชายแดน 
 ผลกัดนัใหม้กีารพฒันาและยกระดบัมาตรฐานวชิาชพีใหก้บับุคลากร

ในสาขาโลจสิตกิส ์

- - - 

(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะ
ดา้นการใชด้จิทิลั (Digital 
Literacy) 

- 
มาตรฐานฯ 3 ชัน้ 9 สมรรถนะ ส าหรบัผูท้ างานทัว่ไป (non-IT) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และดจิติอลคอนเทนต์ (IT Related) 

แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร
อาเซยีน ปี 2558 (ASEAN 
ICT Master Plan 2015 
หรอื AIM 2015) 

 พฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในภมูภิาคอาเซยีน ผ่าน
การจดัท ากรอบทกัษะดา้น ICT และแนวทางการพฒันาทกัษะดา้น 
ICT ส าหรบัอาเซยีน (ICT Training Roadmap) 

 จดัท าแนวทางการเปรยีบเทยีบมาตรฐานวชิาชพีดา้น ICT ส าหรบั
การเปรยีบเทยีบมาตรฐานระหว่างประเทศสมาชกิอาเซยีน 

-  การพฒันาซอฟตแ์วร ์
(Software Development) 
- การวเิคราะหธ์รุกจิ 
(Business Analysis) 

- การวเิคราะหร์ะบบ (System 
Analysis) 

- การออกแบบซอฟแวร ์
(Software Design) 

- การพฒันาซอฟแวร ์
(Software Development) 

- การทดสอบซอฟตแ์วร ์
(Software testing) 

- การประกนัคณุภาพ (Quality 
Assurance) 

- 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
    การบรหิารจดัการโครงการดา้น

ไอซที ี(ICT Project 
Development) 
- การบรหิารจดัการโครงการ 

(Project Management) 
- การบรหิารจดัการโครงการ
แบบอไจล ์(Agile Project 
Management) 

- การประกนัคณุภาพส าหรบั
การบรหิารจดัการโครงการ 
(QA for Project 
Management) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรม
องคก์ร (Enterprise 
Architecture Design) 
- สถาปัตยกรรมองคก์ร 
(Enterprise Architecture) 

- สถาปัตยกรรมดา้นความ
มัน่คง (Security 
Architecture) 

- สถาปัตยกรรมบูรณาการ 
(Integration Architecture) 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
    การบรหิารเครอืขา่ยและระบบ 

(Network and System 
Administration) 
- สถาปัตยกรรมเครอืขา่ย 
(Network Architecture) 

- วศิวกรรมเครอืขา่ย 
(Network Engineer) 

- สถาปัตยกรรมระบบ 
(System Architecture) 

- วศิวกรรมระบบ (System 
Engineer) 

 ระบบสารสนเทศและความ
มัน่คงบนเครอืขา่ย 
(Information System and 
Network Security) 
- การวเิคราะหด์า้นความมัน่คง
ของเครอืขา่ย (Network 
Security Analysis) 

- วศิวกรรมดา้นความมัน่คง
ของเครอืขา่ย (Network 
Security Engineer) 

- การวเิคราะหด์า้นความมัน่คง
ของระบบ (System Security 
Analysis) 

- วศิวกรรมดา้นความมัน่คง
ของระบบ (System Security 
Engineer) 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

แผนยุทธศาสตร ์

ประเดน็ส าคญั 

แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครฐั/ 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

กรอบความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และ/หรอืสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อ 
การพฒันาบุคลากรภาครฐัไทย 

ความรูค้วามสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 
   - การวเิคราะหด์า้นความมัน่คง

ของขอ้มลู (Data Security 
Analysis) 

- วศิวกรรมดา้นความมัน่คง
ของขอ้มลู (Data Security 
Engineer) 

- วศิวกรรมดา้นระบบบรหิาร
จดัการความมัน่คง
สารสนเทศ (Information 
Security Management 
System Engineer) 
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ศนุย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

บทท่ี 2 
หน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 

 
 
การศึกษาในบทนี้ เป็นการศึกษาและวเิคราะห์วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ 

ค่านิยม โครงสรา้งองค์กร และอ านาจหน้าที่ รวมถงึระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ระบบ ICT) ของหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม รวมถงึรฐัวสิาหกจิสงักดักระทรวง  

 
 

2.1 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม 
 
กระทรวงคมนาคมประกอบดว้ยหน่วยงานในสงักดั 2 ส่วน ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ และ

หน่วยงานรฐัวสิาหกจิในสงักดั 
 
ทัง้นี้ ภาพที ่2-1 แสดงโครงสรา้งหน่วยงานทัง้หมดทีอ่ยู่ใต้สงักดักระทรวงคมนาคม ซึง่

ประกอบดว้ยหน่วยงานราชการ 9 หน่วยงาน และหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ 14 หน่วยงาน อนัไดแ้ก่ 
 
หน่วยงานราชการในสงักดักระทรวงคมนาคม 
 ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม (สปค.) 
 ส านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
 กรมทางหลวง (ทล.) 
 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 
 กรมเจา้ท่า (จท.) 
 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
 กรมการขนส่งทางราง1 
 ส านกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทย2  

                                                           
1 อยู่ระหว่างการจดัตัง้ จงึมไิดน้ าเสนอในรายงานฉบบันี้ 
2 เป็นหน่วยงานของรฐัทีไ่มเ่ป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ โดยมไิดน้ าเสนอในรายงานฉบบันี้ 
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หน่วยงานรฐัวิสาหกิจในสงักดักระทรวงคมนาคม 
 การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 
 บรษิทั ขนส่ง จ ากดั (บขส.) 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
 บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั (รฟฟท.) 
 การท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) 
 บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 
 บรษิทั วทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั (บวท.) 
 บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) (บกท.) 
 สถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) 
 บรษิทั ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั (บทม.) 
 บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิจ ากดั (รทส.)  
 บรษิทั ไทย-อะมาดอุิส เซาทอ์สีต ์เอเชยี จ ากดั (ทอส.) 
 

ภาพท่ี 2-1 โครงสร้างกระทรวงคมนาคม 
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ทัง้นี้ อตัราก าลงัพลในปัจจุบนัของกระทรวงคมนาคม ทัง้หน่วยงานส่วนราชการ และ
รฐัวสิาหกจิในสงักดั เป็นดงัตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2-1 อตัราก าลงัพลของหน่วยงานส่วนราชการในกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน 
อตัราก าลงัพล 

ข้าราชการ 
ลกูจ้าง 
ประจ า 

พนักงาน
ราชการ 

ลกูจ้าง
ชัว่คราว 

รวม 

1. ส านกังานรฐัมนตร ี(สรค.) 24 - - - 24 
2. ส านกังานปลดักระทรวง (สปค.)  349   34   31   -    414 
3. กรมเจา้ท่า (จท.) 1,189 467 764 - 2,420 
4. กรมการขนสง่ทางบก (ขบ.)  4,082   390   1,521   705  6,698 
5. กรมท่าอากาศยาน (ทย.)  449   81   355   1,048  1,933 
6. กรมทางหลวง (ทล.)  6,134   3,731   3,842   23,860  37,567 
7. กรมทางหลวงชนบท (ทช.)  1,814   920   1,983   2,610  7,327 
8. ส านกังานนโยบายและแผนการขนสง่
และจราจร (สนข.) 

 178   29   53   -    260 

รวม  14,219   5,652   8,549   28,223   56,643  
หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ 

- สรค.: ตุลาคม 2559 
- สปค.: 1 มกราคม 2560 
- จท.: 1 มถุินายน 2559 
- ขบ.: 10 พฤศจกิายน 2559 
- ทย.: 17 พฤษภาคม 2560 
- ทล.: 19 พฤษภาคม 2560 
- ทช.: 17 พฤษภาคม 2560 
- สนข.: 1 พฤษภาคม 2560 
ทีม่า: รวบรวมขอ้มลูจากแต่ละหน่วยงาน 

 
ตารางท่ี 2-2 อตัราก าลงัพลของหน่วยงานรฐัวิสาหกิจในสงักดักระทรวงคมนาคม 

หน่วยงาน 
อตัราก าลงัพล 

พนักงาน ลกูจ้างประจ า รวม 

1. การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  10,803   3,779  14,582 
2. การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแหง่ 
ประเทศไทย (รฟม.) 

1,105 - 1,105 

3. การท่าเรอืแห่งประเทศไทย (กทท.) 3,569 - 3,569 
4. การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  4,745   635  5,380 
5. องคก์ารขนสง่มวลชนกรงุเทพ (ขสมก.)  12,902   11  12,913 
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หน่วยงาน 
อตัราก าลงัพล 

พนักงาน ลกูจ้างประจ า รวม 

6. สถาบนัการบนิพลเรอืน (สบพ.) 363 2 365 
7. บรษิทั ขนสง่ จ ากดั (บขส.) 2,689 436 3,125 
8. บรษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั 
(บวท.) 

3,025 - 3,025 

9. บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) (บกท.) 21,998 - 21,998 
10. บรษิทั ทา่อากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ทอท.) 

5,295 1,669 6,964 

11. บรษิทั ไทย-อะมาดอิุส เซาทอ์สีตเ์อเซยี จ ากดั 
(ทอส.) 

82 - 82 

12. บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยาน 
สวุรรณภูม ิจ ากดั (รทส.) 

594 - 594 

13. บรษิทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั (รฟฟท.) 534 - 534 
14. บรษิทั ไทยสมายล ์แอรเ์วย ์จ ากดั  
(บทม.) 

170 575 745 

รวม  67,874 7,107 74,981 
หมายเหตุ: ขอ้มลู ณ 

- รฟท.: มนีาคม 2560 
- รฟม.: 15 พฤษภาคม 2560 
- กทท.: 15 พฤษภาคม 2560 
- กทพ.: 16 พฤษภาคม 2560 
- ขสมก.: 22 พฤษภาคม 2560 
- สบพ.: 1 มถุินายน 2560 
- บขส.: 30 เมษายน 2560 
- บวท.: 16 พฤษภาคม 2560 
- บกท.: 31 ธนัวาคม 2559 
- ทอท.: เมษายน 2560 
- ทอส.: มกราคม 2560 
- รทส.: มกราคม 2560 
- รฟฟท.: 16 พฤษภาคม 2560 
- บทม.: มกราคม 2560 

ทีม่า: รวบรวมขอ้มลูจากแต่ละหน่วยงาน 
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

2.2 หน่วยงานราชการสงักดักระทรวงคมนาคม 
 

 ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม (สปค.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นศูนยก์ลางการบรหิารนโยบายคมนาคมอยา่งมคีุณภาพ 
 
พนัธกิจ 
 
 เสนอแนะและก ากบัดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อน ากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่

ผลสมัฤทธิต์าม เป้าประสงคส์งูสุดทีก่ าหนดไว ้
 จดัระบบการท างาน/ระบบขอ้มลูสารสนเทศ สรา้งองคค์วามรู/้ความสามารถบุคลากร

ให ้สามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง 
 
ค่านิยม 
 
 T (Transparency) โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ 
 E (Efficiency) เน้นผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ  
 A (Activeness) ขยนัตัง้ใจท างานเชงิรกุ  
 M (Modernization) รูท้นัโลก ปรบัตวัใหท้นัสมยั 
 
ภารกิจหลกั 
 
การพฒันายุทธศาสตรแ์ละแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏบิตั ิจดัสรรทรพัยากร 

และ บรหิารราชการทัว่ไป รวมทัง้งานก ากับและเร่งรดัตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ปฏบิตังิานของ หน่วยงานในสงักดัใหบ้รรลุเป้าหมายและเกดิผลสมัฤทธิต์ามภารกจิกระทรวง 
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

อ านาจหน้าท่ี 
 
 ศึกษา วิเคราะห์ จัดท าข้อมูล เพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีในการก าหนดนโยบาย 

เป้าหมาย และผลสมัฤทธิข์องกระทรวง 
 พฒันายุทธ์ศาสตรก์ารบรหิารของกระทรวง รวมทัง้แปลงนโยบายเป็นแนวทางและ

แผนปฏบิตัริาชการ 
 จดัสรรและบรหิารทรพัยากรของกระทรวง 
 ก ากับ เร่งรดั ติดตาม และประเมินผล รวมทัง้ประสานการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวง 
 ก าหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมอืและความช่วยเหลอืกบัต่างประเทศและ

องคก์ารระหว่างประเทศดา้นการขนส่งและจราจร 
 ด าเนินการเกี่ยวกบัการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวงและเรือ่งราวรอ้งทุกข ์
 ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรก่จิกรรม ขอ้มลูขา่วสารการขนส่งและจราจร 
 ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรบัผดิชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้อง รวมทัง้งานนิติกรรมและสญัญา งานเกี่ยวกบัความรบัผดิชอบทางแพ่ง 
อาญา งานคดปีกครอง และงานคดอีื่นทีอ่ยูใ่นอ านาจหน้าทีข่องกระทรวง 

 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใชใ้นการบรหิารงานและการ
บรหิารของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ปลดักระทรวงหรอืตามทีร่ฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 
ยทุธศาสตร ์
 
ตามแผนยุทธศาสตรส์ านักงานปลดักระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยทุธศาสตรข์อง สปค. เป็นดงัต่อไปนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาบทบาทการเป็นผู้น าในการบริหารจดัการนโยบายและ

ยทุธศาสตรค์มนาคม 
o เป้าประสงค์ที ่1.1 เป็นศูนยก์ลางในการบูรณาการด าเนินงานตามนโยบายและ

ยทุธศาสตรก์ารคมนาคมของกระทรวง 
o เป้าประสงค์ที่ 1.2 ส่วนราชการมคีวามเชื่อมัน่ในบทบาทการเป็นผู้น าด้านการ

บรหิารนโยบายและยทุธศาสตรก์ระทรวง 



 

 

 

 2-7 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

o เป้าประสงค์ที่ 1.3 สปค. มรีะบบการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร ์
รวมทัง้การรบัฟังหน่วยงานในกระทรวงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ขบัเคลื่อน ตดิตาม ประเมนิผล และใหข้อ้เสนอแนะการด าเนินงาน

เชงิรกุ 
o เป้าประสงค์ที่ 2.1 เพิม่ศกัยภาพในการตรวจ ติดตาม ประเมนิผลการปฏิบตัิ

ราชการตามภารกจิและยทุธศาสตรข์องหน่วยงานในสงักดัเชงิรกุ 
o เป้าประสงค์ที่ 2.2 สปค. มรีูปแบบการให้บรกิารด้านข้อมูลข่าวสารและการ

ด าเนินงานของกระทรวงอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o เป้าประสงค์ที่ 2.3 สปค. มรีะบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมนิผล พร้อมทัง้ให้

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
o เป้าประสงคท์ี ่2.4 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยดึมัน่ในหลกัธรรมาภบิาลของการ
บรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี
o เป้าประสงคท์ี ่3.1 สปค. เป็นองคก์รภาครฐัทีม่กีารบรหิารจดัการอยา่งมคีุณภาพ 

ประสทิธภิาพ คุม้ค่า มคีวามโปรง่ใส ไมทุ่จรติ และสามารถตรวจสอบได้ 
o เป้าประสงคท์ี ่3.2 สปค. มรีะบบฐานขอ้มลูทีม่คีวามทนัสมยั ถูกต้อง บูรณาการ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระทรวง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การ
ปฏบิตังิาน และการพฒันางานดา้นต่างๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

o เป้าประสงค์ที่ 3.3 บุคลากร สปค. เป็นคนดี มีความเป็นผู้น าที่สามารถ
ปฏบิตังิานบนฐานความรูท้ีห่ลากหลาย เชี่ยวชาญเชงิลกึ สามารถปรบัตวัรบักบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

o เป้าประสงค์ที่ 3.4 สปค. มีวัฒนธรรมการท างานบนความหลากหลายและ
สามารถท างานข้ามหน่วยงานหรอืสายงานได้ เป็นสงัคมที่น่าอยู่ บุคลากรมี
ความสุขและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีดังต่อไปนี้  และสรุปแผนผัง

โครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-2 
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1) กองกลาง 
2) กองการเจา้หน้าที ่
3) กองคลงั 
4) กองสารนิเทศ 
5) ส านกักฎหมาย 
6) ส านกัความรว่มมอืระหว่างประเทศ 
7) ส านกัตรวจราชการ 
8) ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์
9) ส านกัอุทธรณ์เงนิค่าทดแทน 
10) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
ภาพท่ี 2-2 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ ICT) ของ สปค. คือ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มงานต่างๆ ไดแ้ก่ (1) งานธุรการ (2) กลุ่ม
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นโยบายและบรหิารสารสนเทศ (3) กลุ่มพฒันาระบบภูมสิารสนเทศ (4) กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร
และระบบบรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์และ (5) กลุ่มบรหิารระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 

 
โดยภารกจิหลกัของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ประกอบดว้ยการ

ด าเนินงาน (1) ศกึษา วเิคราะห ์เสนอแนะและด าเนินการจดัท าแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตักิารด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ สปค. และของกระทรวง (2) พฒันาและก าหนดมาตรฐาน
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง (3) พฒันาและบรหิาร
จดัการระบบฐานขอ้มูลด้านการขนส่งและระบบคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) ของกระทรวง (4) 
เผยแพร่ขอ้มูลจากระบบคลงัขอ้มูลและจากระบบฐานขอ้มูลสู่ผู้ใช้ทัว่ไปทัง้ด้วยสื่ ออเิลก็ทรอนิกส์
และด้วยสื่ออื่นๆ (5) ศึกษา วิเคราะห์ และพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัของข้อมูล ระบบ
คลงัขอ้มูลและระบบฐานขอ้มูล (6) ศกึษา วเิคราะห์ และก าหนดนโยบายบรหิารสารสนเทศและ
บรหิารความเสีย่งดา้นสารสนเทศของสานักงานปลดักระทรวง (7) ศกึษา วเิคราะห ์และเสนอแนะ
นโยบายการพฒันาระบบภูมสิารสนเทศของกระทรวง รวมถงึจดัท าแผนยุทธศาสตรภ์ูมสิารสนเทศ
คมนาคม และแผนปฏบิตักิารภายใต้แผนยุทธศาสตรภ์ูมสิารสนเทศคมนาคม (8) ใหบ้รกิารระบบ
เครื่องคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมสิารสนเทศด้านการขนส่ง แก่หน่วยงานใน
สงักดั และเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมสิารสนเทศด้านการขนส่งแก่หน่วยงานภายนอก
และประชาชนทัว่ไป (9) ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาระบบฐานขอ้มลูภูมสิารสนเทศดา้น
การขนส่งกลางของกระทรวง (10) ศกึษา วเิคราะห ์ออกแบบ และพฒันาโปรแกรมประยุกต์ระบบ
ภูมสิารสนเทศด้านการขนส่ง ทัง้ในส่วนงานของ สปค. และในส่วนระบบโปรแกรมประยุกต์กลาง 
(Common Systems) ของกระทรวงคมนาคม (11) สนับสนุนด้านวิชาการ ให้ค าปรึกษา และ
ถ่ายทอดองคค์วามรูร้ะบบภูมสิารสนเทศแก่หน่วยงานในสงักดั (12) ศกึษา ตดิตามความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การพฒันาเทคนิคและวธิกีารในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กบังานดา้นการบรหิารและบรกิาร (13) ศกึษา วเิคราะห ์และ
พฒันาระบบโปรแกรมประยุกต์ด้านการบริหาร (Back Office) และระบบโปรแกรมประยุกต์ที่
สนับสนุนภารกจิของหน่วยงานหรอืด้านบรกิาร (Front Office) ของ สปค. และสานักงานรฐัมนตร ี
(14) ศึกษา วเิคราะห์ ระบบบริหารราชการและระบบบรกิารของกระทรวง เสนอแนะแผนการ
พัฒนาระบบโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทัง้ประสานการ
ด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานในสงักดั และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง (15) ศกึษา วเิคราะห์ ออกแบบ 
และพฒันาระบบเวบ็ท่าคมนาคม (Thailand Transport Portal) เพื่อเป็นช่องทางในการใหบ้รกิาร
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของศูนย์บรกิารร่วมอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง (16) ติดตาม 
ก ากบัดูแล ใหค้ าปรกึษา และแก้ไขปัญหา ในการพฒันาและประยุกต์ใชร้ะบบงานดา้นการบรหิาร 
(Back Office) และด้านบริการ (Front Office) ของ สปค. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  
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(17) เป็นศูนยพ์ฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง (18) บรหิาร
จดัการ วางแผน ให้บรกิาร และควบคุมการทางานของระบบคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่าย
คอมพวิเตอรข์อง สปค. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ (19) วางแผนและควบคุมการ
บ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืข่ายใหม้คีวามปลอดภยัและอยู่ในสภาพทีป่ฏบิตังิาน
ได้เต็มประสิทธิภาพ (20) ให้ค าแนะนาเกี่ยวกับเทคนิค และวิธีการในการใช้ระบบเครื่อง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ รวมทัง้ชุดค าสัง่ระบบ ตลอดจนซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องคอมพวิเตอร์ 
(21) ก าหนดแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมัน่คงและปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของ สปค. และ (22) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตัิงาน
ของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) (ข้อมูล ณ 

1 มกราคม 2560) ประกอบดว้ยขา้ราชการ 33 ต าแหน่ง และพนักงานราชการ 1 อตัรา รวมทัง้สิน้ 
34 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ส าหรบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าคญัในปัจจุบนั3 ไดแ้ก่ 
 
1) ระบบเครือข่าย MOTNET 
 
เป็นระบบเครอืข่ายอเีทอรเ์น็ตความเรว็สูง (Fast Ethernet) ภายในของกระทรวง ซึง่ใช้

งานร่วมกนัทัง้กบัหน่วยงานส่วนกลาง (สปค. ขบ. ทล. ทช. จท. สบพ. และ ทย.) และหน่วยงาน
ส่วนภูมภิาค โดยระบบเครอืข่ายดงักล่าวนอกเหนือจากเป็นการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตภายในส าหรบั
หน่วยงานในสงักดัและส่วนภูมภิาคแลว้ ยงัถูกใชร้่วมกบังานระบบ GFMIS งานระบบ VOIP และ
งานระบบการประชุมทางไกลต่างๆ ดว้ย 

 
2) ระบบเครือข่าย Internet 
 
เป็นระบบเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อการใช้งานทัว่ไป ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล

หน่วยงานภาครัฐ (GDX) หรือใช้งานระบบการประชุมทางไกลของกระทรวงคมนาคม โดย
ใหบ้รกิารแก่ทัง้หน่วยงานราชการสงักดักระทรวงและรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวง 

                                                           
3 รวบรวมขอ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
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3) ระบบเครือข่ายภายใน สปค./สรค. 
 
เป็นระบบเครอืขา่ย LAN เพื่อการใชง้านภายในของ สปค. และ สรค. (ส านกังานรฐัมนตรี

กระทรวงคมนาคม) ซึง่ระบบดงักล่าวจะมกีารเชื่อมต่ออเีทอรเ์น็ตเขา้กบัระบบกลางของกระทรวง 
(ระบบ MOTNET) อกีต่อหนึ่ง 

 
4) ระบบเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย 
 
เป็นระบบเครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย (Client/Server) ส่วนกลางของ สปค. ซึง่ใชร้่วมกบั

หน่วยงานอื่นในสงักดักระทรวงคมนาคม ตวัอย่างการใช้งานเช่น ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์
ของหน่วยงาน ระบบเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน เป็นตน้ 

 
5) ระบบ MOT Data Integration Center และระบบ Data Warehouse 
 
เป็นระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวง ที่เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

สารสนเทศจากหน่วยงานสงักัดกระทรวง โดยการดึงข้อมูลจากระบบคลงัข้อมูลกลาง (Data 
Warehouse) 

 
6) ระบบกล้อง CCTV ทัว่ประเทศ 
 
เป็นระบบควบคุมกลอ้ง CCTV ทีต่ดิตัง้อยู ่ณ สถานีขนส่ง ท่าขนส่ง สนามบนิ และท่าเรอื 

ทัว่ประเทศ เพื่อวตัถุประสงค์ด้านความปลอดภยัให้กบัผู้ใช้บรกิาร และผู้โดยสารในสถานีขนส่ง  
ท่าขนส่ง สนามบนิ และท่าเรอืแห่งต่างๆ ทัว่ประเทศ นอกจากนี้ ยงัมรีะบบควบคุมกลอ้ง CCTV ที่
ตดิตัง้บนเสน้ทางหลวงทัว่ประเทศ เพื่อใชใ้นดา้นการบรหิารจดัการการจราจรและความปลอดภยั
บนทอ้งถนนและเสน้ทางสายหลกั 

 
7) ระบบ Video Conference 
 
เป็นระบบการประชุมทางไกลส าหรบัผูบ้รหิารในการจดัประชุมระหว่างหน่วยงานสงักดั

กระทรวงคมนาคม รวมถงึหน่วยงานส่วนภมูภิาคของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 
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 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
องคก์รน าในการก าหนดทศิทางการพฒันาระบบขนส่งและจราจรของประเทศ 
 
พนัธกิจ 
 
 เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจดัท าแผนพฒันาระบบ

ขนส่งและจราจร 
 ศกึษาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมดา้นการขนส่งและจราจร 
 ส่งเสรมิความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มในระบบการขนส่งและจราจร 
 จดัท า พฒันา เผยแพร่ ขอ้มูลสารสนเทศการจดัการองค์ความรูด้้านการขนส่งและ

จราจร 
 ขบัเคลื่อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพื่อใหเ้กดิผลในทางปฏบิตั ิ
 
ค่านิยม 
 
 T-Teamwork มุ่งเน้นการท างานเป็นทมี มจีุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกนั มคีวาม

รบัผดิชอบต่อหน้าที ่โดยมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน 
 O-Open-mind มุ่งเน้นการท างานแบบเปิดใจ ยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น เกดิ

การบรูณาการและแลกเปลีย่นความรู ้
 P-Partnership มุง่เน้นการประสานความรว่มมอื และการมสี่วนรว่มในการท างานกบั

บุคคลภายในและภายนอกองคก์ร 
 
ภารกิจหลกั 
 
การเสนอแนะนโยบาย และจดัท าแผนหลกั แผนแม่บท และยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบ

การขนส่งและจราจร ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มในระบบการขนส่งของประเทศไทย 
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อ านาจหน้าท่ี 
 
 ศกึษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนหลกั แผนแม่บท แผนการลงทุนด้านการขนส่งและ

จราจรในระดับประเทศ รวมทัง้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ดงักล่าว 

 ศึกษา เสนอแนะนโยบายและก าหนดมาตรการ มาตรฐานด้านการจัดระบบ
การจราจรทางบกให้สอดคล้องกับแผนหลกัด้านการขนส่งและจราจร วิเคราะห์
กลัน่กรองความเหมาะสมของแผนงานและโครงการจดัระบบการจราจรทางบกเสนอ
ต่อคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก รวมทัง้การด าเนินการตามกฎหมายว่า
ดว้ยคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกและกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท ารายงานด้านการขนส่งและจราจร ความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้มในระบบการขนส่ง 

 ศกึษา วเิคราะห ์และวจิยัเพื่อจดัท ารายงานและแนวโน้มของการขนส่งและจราจร ทัง้
ในด้านเศรษฐกิจ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และจัดท าระบบข้อมูลและ
สารสนเทศของการขนส่งและจราจร รวมทัง้พฒันาเทคโนโลยกีารจราจรและขนส่ง
อจัฉรยิะ 

 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่องส านกังานหรอืตามที่
รฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 
ยทุธศาสตร ์
 
ตามแผนยุทธศาสตรส์ านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2560-2564 

มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มุ่งเน้นการจัดท านโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้

สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย การพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนื  
o เป้าประสงค ์ 

- มีนโยบายและแผนที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้มี
ประสทิธภิาพและมขีดีความสามารถในการแข่งขนัเพิม่ขึน้ (Transport 
Efficiency) 
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- มีนโยบายและแผนที่ส่งเสริมการพัฒน าระบบขนส่งและจราจรที่
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ( Inclusive 
Transport) 

- มีนโยบายและแผนที่ส่งเสริมการพัฒน าระบบขนส่งและจราจรที่
ปลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green & Safe Transport) 

- นโยบายและแผนด้านก ารขนส่งและจราจรที่ สนข. เสนอ ได้รบัความ
เห็นชอบจาก คค./คจร. และ คค./คจร. มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งน าไปด าเนินการเกดิผลเป็นรปูธรรม 

 
o กลยทุธ ์

- ส่งเสรมิการศกึษาวจิยั การพฒันาคุณภาพโครงสรา้งพืน้ฐาน  
- ส่งเสรมิการจดัท านโยบายและแผนพฒันาการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

ขนส่งและจราจร เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
(Transport Efficiency)  

- ส่งเสรมิการจดัท านโยบายและแผนพฒันาการยกระดบัการขนส่งให้
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ( Inclusive 
Transport)  

- ส่งเสริมการจัดท านโยบายและแผนสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง 
ทีป่ลอดภยัและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green and Safe Transport)  

- ตดิตามผลลพัธข์องนโยบายและแผนดา้นการขนส่งและจราจรของ สนข. 
 

 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 ส่งเสรมิการเชื่อมโยงเครอืข่ายความร่วมมอืด้านการขนส่งและ
จราจร 
o เป้าประสงค ์

- เชื่อมโยงความร่วมมอืทุกภาคส่วนในการจดัท าและด าเนินการตาม
นโยบายและแผนของ สนข. 

- ผู้ร ับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจ ความเชื่อมัน่ต่อ
นโยบายและแผนของ สนข.  

- ทุกภาคส่วนรบัรูแ้ละเขา้ใจนโยบายและแผนของ สนข.  
- สนข. มภีาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอสาธารณะ 
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o กลยทุธ ์
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ประชาชน ผู้ร ับบริการ  

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี)  
- สรา้งความรบัรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชน ผูร้บับรกิาร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 
o เป้าประสงค ์ 

- บุคลากรมทีกัษะ ความรู ้ความสามารถ เชีย่วชาญในการปฏบิตัภิารกจิ  
- ฐานข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลย ีด้านการขนส่งและจราจรสามารถ

ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิาร ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
- สนข. มกีลไกการติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตามนโยบาย

และแผนดา้นการขนส่งและจราจรของ สนข.  
- สนข. มกีระบวนการจดัท านโยบายและแผนทีม่มีาตรฐาน 

o กลยทุธ ์
- พฒันาสมรรถนะและเพิม่ประสทิธภิาพบุคลากร  
- ส่งเสรมิและพฒันาการเชื่อมโยงขอ้มลูสารสนเทศ  
- ติดตามและประเมนิผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนด้านการ

ขนส่งและจราจรของ สนข. อยา่งเป็นระบบ  
- ปรบัปรงุกระบวนการใหเ้หมาะสมกบัการปฏบิตัภิารกจิ 

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร มดีงัต่อไปนี้ และสรุป

แผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-3 
 
1) ส านกับรหิารกลาง 
2) กองจดัการจราจรทางบก 
3) กองพฒันาระบบการขนส่งและจราจร 
4) ส านกังานโครงการพฒันาระบบราง 
5) ส านกัแผนความปลอดภยั 
6) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร 
7) ส านกังานโครงการบรหิารจดัการระบบตัว๋รว่ม 
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8) ส านกังานส่งเสรมิระบบการขนส่งและจราจรในภูมภิาค 
9) ส านกังานแผนงาน 
 

ภาพท่ี 2-3 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มบีทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบงานบรหิารและงานบรกิาร

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ สนข. คอื ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร 
(ศทท.) ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานย่อยต่างๆ ได้แก่ (1) งานธุรการ (2) กลุ่มนโยบายและบริหาร
สารสนเทศ (3) กลุ่มพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ และ (4) กลุ่มพฒันาระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 

 
โดยภารกจิหลกัของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) ประกอบด้วย

การด าเนินงาน (1) จดัท าแผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศของส านักงาน และ
แผนการพฒันาดา้นเทคโนโลยกีารจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ รวมทัง้การตดิตามและประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานตามแผน (2) จดัท าขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัการขนส่งและจราจร รวมทัง้เผยแพรข่อ้มลู
สารสนเทศการขนส่งและจราจรของส านักงาน ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
(3) พัฒนา และจดัท ามาตรฐานระบบแบบจ าลองการขนส่งและจราจร และระบบการพัฒนา
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เทคโนโลยกีารจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ และ (4) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิาน
ของหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) (ขอ้มูล ณ 

1 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยข้าราชการ 23 ต าแหน่ง พนักงานราชการ 5 อัตรา และ
ลกูจา้งประจ า 2 อตัรา รวมทัง้สิน้ 30 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ปัจจุบนั ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่ส าคญัของ สนข. แบ่ง

ออกเป็นระบบงานไอทดี้านการให้บรกิารขอ้มูล และระบบงานไอทดี้านงานบรหิารองค์กร โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 
1) ระบบงานไอทีด้านการให้บริการข้อมลู 
 
ระบบงานไอทซีึง่เกี่ยวขอ้งกบังานบรกิารขอ้มลูของ สนข. หรอืระบบสารสนเทศดา้นการ

ขนส่งและจราจร เป็นดงัต่อไปนี้ 
 
 ระบบสารสนเทศการขนส่งและจราจร (Management Information System: MIS) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร (Executive Information System: EIS) 
 ระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมนิขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของประเทศ (Transport Performance Index: TPI) 
 ระบบภมูสิารสนเทศการขนส่งและจราจร (Geographic Information System: GIS) 
 ระบบสารสนเทศการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบและโลจสิตกิส ์(Logistic) 
 ระบบศูนยป์ฏบิตักิารระดบักรม (DOC) 
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2) ระบบงานไอทีด้านงานบริหารองคก์ร 
 
ระบบงานไอทดีา้นงานบรหิารองคก์รของ สนข. ประกอบดว้ย 4 ระบบงานหลกั ดงันี้ 
 
 ระบบบรหิารส านกังานอตัโนมตั ิ(e-Office) 
o ระบบสรา้ง-ส่ง/เวยีน-ลง

นามเอกสาร 
o ระบบสารบรรณ 
o ระบบบุคลากร 
o ระบบตูเ้อกสาร 
o ระบบนดัหมาย 
o ระบบจองหอ้งประชุม จอง

รถยนต ์และทรพัยส์นิ 

o ระบบการบรหิาร
งบประมาณ 

o ระบบการบรหิารการเงนิ 
o ระบบการบรหิารการบญัช ี
o ระบบบรหิารและวดั

ผลสมัฤทธิ ์(KPI) 
o ระบบการบรหิารการ

จดัซือ้/จดัจา้ง/พสัดุ 
 ระบบจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(MailGoThai) 
 ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลระดบักรม (DPIS) 
 ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government 

Fiscal Management Information) 
 

 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นองค์กรแห่งนวตักรรมในการควบคุม ก ากบั ดูแลระบบการขนส่งทางถนน 
ใหม้คีุณภาพและปลอดภยั 
 
พนัธกิจ 
 
 พฒันาระบบควบคุม ก ากบั ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมี

ความปลอดภยั 
 พฒันานวตักรรมการควบคุม ก ากบั ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบงัคบัใช้

กฎหมาย 
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 พฒันาและส่งเสรมิการใหบ้รกิารระบบการขนส่งทางถนน ใหม้คีุณภาพ และมสี านึก
รบัผดิชอบ 

 บรหิารจดัการองคก์รตามหลกัธรรมาภบิาล 
 
ค่านิยม 
 
“ONE DLT” เป้าหมายชดัเจน มบีรูณาการ งานโดดเด่น 
เน้นนวตักรรม ก ากบัตามกฎหมาย โปรง่ใส เป็นธรรม 
 
 (Objective) เป้าหมายชดัเจนการท างานอย่างมเีป้าหมายชดัเจน มมีาตรฐาน อย่างมอื

อาชพี (รูจ้รงิ ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง และผลงานเกนิความคาดหมาย) 
 (Network) มบีรูณาการ โดยบรูณาการเป็นเครอืข่าย ทัง้หน่วยงานภายใน และภายนอก 
 (Eminence) งานโดดเด่น เพื่อความมชีื่อเสยีง ผลงานโดดเด่น และตรงกบัความตอ้งการ

ของประชาชน 
 (Digital Economy) เน้นนวตักรรมดว้ยการใช้นวตักรรมอย่างเหมาะสม และปรบัเปลี่ยน

ใหท้นัสมยั รองรบัเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
 (Legitimacy) ก ากบัตามกฎหมาย เพื่อให้เกดิการควบคุม ก ากบั ดูแล ตามกฎหมายที่

เขม้เขง็ 
 (Transparency) โปรง่ใส เป็นธรรม รวมถงึการปฏบิตังิานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
ภารกิจ 
 
 จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว 

ปลอดภยั เป็นธรรม คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น 
รวมถงึการขนส่งระหว่างประเทศ 

 พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 พฒันาระบบการป้องกนัอุบตัเิหตุ และส่งเสรมิสวสัดภิาพการขนส่งทางถนน 
 ก ากบัดแูลการขนส่งทางถนนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
 พฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารสู่ความเป็นเลศิ 
 ส่งเสรมิการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
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อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ

กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั และส่งเสรมิสวสัดภิาพการขนส่งทางบก 
 ส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยระบบการขนส่งทางบก 
 ด าเนินการจดัระบบและระเบยีบการขนส่งทางบก 
 ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศ 

และต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและ 
ความตกลงระหว่างประเทศ 

 ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรอืตามที่
กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาและส่งเสรมิระบบการขนส่งทางถนนให้มปีระสทิธภิาพและ

แขง่ขนัได ้
 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาและส่งเสรมิระบบการขนส่งทางถนนให้มคีวามปลอดภยั 

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาการใหบ้รกิารรปูแบบอจัฉรยิะ 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 เสรมิสร้างองค์กรให้มสีมรรถนะสูงและบรหิารจดัการตามหลัก 

ธรรมาภบิาล 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของกรมขนส่งทางบก (ขบ.) มดีงัต่อไปนี้ และสรุปแผนผงัโครงสรา้งองคก์ร

ดงัภาพที ่2-4 
 
1) ส านกังานเลขานุการกรม 
2) กองการเจา้หน้าที ่
3) กองตรวจการขนส่งทางบก 
4) กองแผนงาน 
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5) ส านกัการขนส่งผูโ้ดยสาร 
6) ส านกับรหิารการคลงัและรายได ้
7) ส านกัมาตรฐานงานทะเบยีนและภาษรีถ 
8) ส านกักฎหมาย 
9) ส านกัการขนส่งสนิคา้ 
10) ส านกัวศิวกรรมยานยนต ์
11) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
12) ส านกังานขนส่งกรงุเทพมหานครพืน้ที ่1-5 
13) ส านกังานขนส่งจงัหวดั 
14) ส านกัสวสัดภิาพการขนส่งทางบก 
 

ภาพท่ี 2-4 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมการขนส่งทางบก 

 
 
ทัง้นี้ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (ศทส.) เป็นหน่วยงานสงักดักรมการขนส่งทางบกทีดู่แล

รบัผดิชอบหลกัในการด าเนินงานบรกิารและงานระบบที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการท างานของหน่วยงานส่วนอื่นของกรม โดย ศทส. ประกอบด้วยกลุ่มงานย่อย
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ต่างๆ ได้แก่ (1) งานบรหิารงานทัว่ไป (2) กลุ่มนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  
(3) กลุ่มบรหิารระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย (4) กลุ่มบรหิารขอ้มลูและระบบสารสนเทศ และ  
(5) กลุ่มเทคโนโลยกีารขนส่งทางถนน 

 
โดยภารกิจหลกัของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ (ศทส.) ประกอบด้วยการด าเนินงาน  

(1) จัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ  ขบ. ร่วมในการจัดท า
งบประมาณทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้ตดิตามประเมนิผลและรายงานการปฏบิตังิานตามแผน (2) ก าหนด
กลยุทธส์่งเสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยงานในสงักดั ขบ. พฒันางานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศตาม
ภารกจิที่รบัผดิชอบ (3) วางมาตรฐาน และก ากบัการพฒันาระบบสารสนเทศของ ขบ. (4) ก ากบั
ดูแล วเิคราะห์ ออกแบบ ตดิตัง้ ด าเนินการ บ ารุงรกัษา ระบบคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ของ ขบ. (5) ก ากับดูแล วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตัง้ เชื่อมโยง ด าเนินการ บ ารุงรกัษาระบบ
เครอืข่ายสื่อสารข้อมูลของ ขบ. (6) ก ากบัดูแล วเิคราะห์ ออกแบบ พฒันา ติดตัง้ บ ารุงรกัษา 
ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูของ ขบ. (7) ก าหนดมาตรฐาน ควบคุม ดูแล การบูรณาการขอ้มลู
ของหน่วยงานภายใน ขบ. และแนวทางในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัหน่วยงานภายนอก (8) วาง
แผนการบรหิารการใช้ทรพัยากรในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ ขบ. ให้มปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล (9) จดัท ามาตรฐานดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (10) ควบคุม 
ดูแล และบรหิารจดัการการให้บรกิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้รบัจ้างให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง SLA (11) ให้บริการ แนะน า สนับสนุน ส่งเสริมแก่หน่วยงานภายในสังกัด  ขบ.  
(12) ด าเนินการและประสานงานการพฒันาบุคลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ ขบ. และ  
(13) ปฏบิตัิงานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รบั
มอบหมาย 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ (ศทส.) (ขอ้มลู ณ 10 พฤศจกิายน 2559) 

ประกอบดว้ยขา้ราชการ 51 ต าแหน่ง และพนกังานราชการ 6 อตัรา รวมทัง้สิน้ 57 คน 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน4 
 
งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) 

ระบบงานให้บรกิารประชาชน (Front-end Service) (2) ระบบงานสนับสนุนงานด้านการขนส่ง 
(Back-end Service) (3) ระบบงานบริการจัดการภายใน (Back Office Service) (4) ระบบ

                                                           
4 รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก ณ วนัที ่14 มนีาคม 2560  
(เป็นการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท)์ 
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สารสนเทศเพื่องานแลกเปลีย่นขอ้มลูกบัระบบภายนอก (Web Service) และ (5) ระบบสารสนเทศ
เพื่องานบรกิารภายนอก (e-Service) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1) ระบบงานให้บริการประชาชน (Front-end Service) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบงานทะเบยีน ตรวจสภาพ ภาษรีถยนต ์
 ระบบงานทะเบยีน ตรวจสภาพ ภาษรีถขนส่ง 
 ระบบงานควบคุมบญัชรีถและเครือ่งยนต์ 
 ระบบงานใบอนุญาตขบัรถ 
 ระบบงานใบอนุญาตผูป้ระจ ารถ 
 ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งและควบคุมการขนส่ง 
 ระบบงานโครงขา่ยเสน้ทางและเงือ่นไขการเดนิรถ 
 ระบบงานโรงเรยีนสอนขบัรถและโรงเรยีนการขนส่ง 
 ระบบทดสอบภาคทฤษฎแีบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-Theory Driving Exam) ส านักงาน

ขนส่งทัว่ประเทศ 
 ระบบทดสอบขบัรถภาคปฏบิตัแิบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Practical Part Driving Exam) 
 ระบบงานรบัและตดิตามเรือ่งรอ้งเรยีน 1584 
 
2) ระบบงานสนับสนุนงานด้านการขนส่ง (Back-end Service) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบบรหิารสถานีขนส่งสนิคา้ (TTMS) 
 ระบบบรหิารเสน้ทางเดนิรถโดยสารประจ าทาง (BRMS) 
 ระบบงานสถติกิารขนส่ง 
 ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อการจดัสรรโควตาและสถติกิารขนส่ง 
 ระบบงานตรวจการขนส่งและเปรยีบเทยีบปรบัทัว่ไทย 
 ระบบบรหิารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารชาญฉลาด (Smart Terminal) 
 ระบบบรหิารผูไ้ดร้บัอนุญาตรบัรองการตดิตัง้แก๊ส 
 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) 
 ระบบเครื่องตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่งจงัหวดัและสาขาทัว่ประเทศ (Auto 

Checking System) 
 ระบบสอบถามขอ้มลูผ่าน TABLET (Mobility Information Service) 
 ระบบควบคุมประตูอตัโนมตั ิ(Gate Auto Control System :GACS) 
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 ระบบตรวจสอบต าแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร (Bus 
Stop Checking System) 

 ระบบบริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และอีเพย์เม้นต์ (FinService by 
Prompt pay and E-Payment) 

 ระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ส าหรับ
พฒันาการเดนิรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภยั 

 
3) ระบบงานบริการจดัการภายใน (Back Office Service) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบงานบรหิารทรพัยากรองคก์ร (ERP) ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ไดแ้ก่  
o ระบบงานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
o ระบบงานควบคุมพสัดุและครภุณัฑ ์
o ระบบงานการเงนิ 
o ระบบงานบญัช ี
o ระบบงานงบประมาณ 
o ระบบงานสารบรรณ 

 ระบบแผนทีข่อ้มลู/ระบบจดัเกบ็เอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์
 ระบบสารสนเทศดา้นกฎหมาย (e-Law) 
 ระบบงานเพื่อการสื่อสารภายในองคก์ร 
 ระบบ Helpdesk Management 
 ระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 
 ระบบเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อจดัท าแผ่นป้ายทะเบยีนรถ 
 ระบบการจดัท าค าขอและตดิตามการใชง้บประมาณจากส านกังานทัว่ไทยระยะที ่1 
 ระบบตดิตามผลสมัฤทธิแ์ผนงานโครงการ 
 ระบบตรวจสอบและประเมนิผลตามตวัชีว้ดั 
 ระบบงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร (Business 

Intelligence) 
 ระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์
 ระบบจดัการความรู ้(Knowledge Management System) 
 ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit System) 
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4) ระบบสารสนเทศเพ่ืองานแลกเปล่ียนข้อมูลกบัระบบภายนอก (Web Service) 
ไดแ้ก่ 

 
 ระบบเชื่อมต่อกบัภายนอก ประกอบดว้ยระบบยอ่ย ไดแ้ก่ 
o ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกบัทะเบยีนราษฎร ์(กรมการปกครอง) 
o ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูกบัส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ
o ระบบตรวจสอบทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Legal Person 

Registration Checking System) 
o ระบบศูนยแ์ลกเปลีย่นขอ้มลู (MOJ Data Exchange Center: DXC) (กจิการยุติ

กรรม กระทรวงยตุธิรรม) 
o ระบบ TH-eGIF กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
o ระบบตรวจสอบสิทธิซ์ื้อรถยนต์คันแรก (กรมสรรพสามิต) (First Car Right 

Checking System) 
o ระบบช าระเงนิผ่านอนิเทอรเ์น็ต (สถาบนัการเงนิ/ธนาคาร) (e-Paymet System) 
o ระบบเชื่อมโยงข้อมูลน าเข้า-ส่งออก รถและเครื่องยนต์ (NSW) กรมศุลกากร 

(Custom National Single Window) 
o ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยบุคคลที่ 3 (บริษัทประกันภัย/

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.) 
(OIC Personal liability Insurance Data Exchange) 

o ระบบเชื่อมโยงขอ้มลูการจ าหน่าย พ.ร.บ. บนระบบรบัช าระภาษรีถประจ าปีผ่าน
อนิเตอรเ์น็ต บรษิทั วริยิะประกนัภยั จ ากดั (Viriyah Auto Tax Data Exchange) 

 ระบบรบัช าระภาษรีถประจ าปีผ่านบรษิทัเคาน์เตอรเ์ซอรว์สิ (Counter Service) 
 ระบบการควบคุมการจราจรเพื่อความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน ดว้ยระบบ VCS 

(Vehicle Communication System) 
 ระบบรบัช าระภาษรีถประจ าปีผ่านบรษิทัลสิซิง่ (แบบ LOT) 
 ระบบพมิพใ์บอนุญาตแบบบตัรพลาสตกิ 
 ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) 
 ระบบประมลูเลขทะเบยีนรถ รย.2 และ รย.3 ทางอนิเทอรเ์น็ต 
 ระบบ Government e-Payment 
 ระบบทดสอบภาคทฤษฎแีบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Exam) โรงเรยีนสอนขบัรถเอกชนที่

กรมการขนส่งทางบกรบัรอง (Private First Drive Exam) 
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 ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรบัวิเคราะห์การใช้รถยนต์และรถขนส่งเพื่อประเมนิ
คารบ์อนเครดติ 

 
5) ระบบสารสนเทศเพ่ืองานบริการภายนอก (e-Service) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบจองการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขบัรถ (Driving License Trained Booking) 
 ระบบการช าระค่ าภาษีรถยนต์ประจ า ปีผ่ านอินเทอร์เ น็ต  ( e-Payment for 

Automobile Tax) 
 ระบบจองเลขทะเบยีนทีเ่ป็นที่นิยมทางอนิเทอรเ์น็ต (Favored Tabienrod Reserve 

System) 
 ระบบแอปพลิเคชนัเพื่อให้บรกิารงานบรกิารกรมการขนส่งทางบกต่อประชาชน 

ผูป้ระกอบการขนส่ง และการเดนิทาง (DLT Smart Service System) 
 ระบบการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขบัรถ 
 ระบบบริการสอบถามข้อมูลรถยนต์และรถขนส่งผ่านอินเทอร์เน็ต (Automobile 

Information Service) 
 ระบบบริการสอบถามข้อมูลใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถผ่านอินเทอร์เน็ต 

(Driving License Information Service) 
 ระบบบรกิารสอบถามขอ้มลูภาษรีถผ่านอนิเทอรเ์น็ต (Automobile Tax information 

Service) 
 ระบบบริการยื่นค าขอหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ (กรณีขอใหม่) ผ่าน

อนิเทอรเ์น็ต (Car Passport Service) 
 ระบบบริการยื่นค าขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีของเดิมช ารุดผ่านอินเทอร์เน็ต 

(Vehicle Registration Plate Replacing System) 
 ระบบบริการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการ (Renew Auto License 

Entrepreneur) 
 ระบบบรกิารยื่นค าขอบรรจุ ถอดถอน เปลี่ยนรถในบญัชี ขส.บ.11 (DLT11 List 

Update System) 
 ระบบบรกิารยื่นค าขอใบรบัรองมาตรฐานบรกิาร 4,5 ดาว (รถโดยสารไม่ประจ าทาง) 

(Non-regular Route Public Carrier Certification) 
 ระบบบรกิารยื่นค าขอใบรบัรองมาตรฐานบรกิารรถโดยสารประจ าทาง (Regular 

Route Public Carrier Certification) 
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 ระบบบรกิารยื่นค าขออนุญาตน ารถ (ประจ าทาง) ออกนอกเสน้ทาง (Regular Route 
Public Carrier Deviate Permission) 

 ระบบแอปพลิเคชนัเพื่อให้เชื่อมโยงการส่งสินค้าแบบเครอืข่าย (Social Logistic 
Network) 

 
 กรมทางหลวง (ทล.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ระบบทางหลวงทีส่ะดวก ปลอดภยั เชือ่มโยงการพฒันา โครงสรา้งพื้นฐานของ
ประเทศ 
 
พนัธกิจ 
 
 พฒันาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) 

การเขา้ถงึ (Accessibility) และความคล่องตวั (Mobility) ทีส่มบรูณ์เพื่อการขบัเคลื่อน
ประเทศทัง้ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

 ควบคุมดูแลระดบัการให้บรกิาร (Serviceability) และความปลอดภยั (Safety) บน
ทางหลวงใหไ้ดต้ามมาตรฐานเพื่อคุณภาพการใหบ้รกิารทีด่ ี

 พฒันาระบบบรหิารองคก์ร (Organization Management) ตามหลกัธรรมาภบิาล 
 
ค่านิยม 
 
 GOOD KNOWLEDGE AND EXPERIENCE: องค์กรที่มคีวามรูค้วามช านาญด้าน

งานทางสงู  
 GOOD TECHNOLOGY AND COMMUNICATION: ให้ความส าคญักบัเทคโนโลยี

และสารสนเทศทีท่นัสมยั  
 GOOD GOVERNANCE: ยึดหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางการบริหารกิจการ

บา้นเมอืงทีด่ ี 
 GOOD SERVICE AND ENVIRONMENT: ใส่ใจการให้บรกิารผู้ใช้ทาง และรกัษา

สิง่แวดลอ้ม 
  



 

 

 

2-28  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภารกิจหลกั 
 
การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสรา้งและบ ารุงรกัษาทางหลวงให้มี

โครงข่ายทางหลวงทีส่มบูรณ์ครอบคลุมทัว่ทัง้ประเทศ และเชื่อมโยงกบัประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้
ประชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ และปลอดภยัในการเดนิทาง 

 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบัทางหลวงพเิศษ 

ทางหลวงแผ่นดนิ และทางหลวงสมัปทาน รวมทัง้กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 วจิยัและพฒันางานก่อสรา้ง บรูณะและบ ารงุรกัษาทางหลวงพเิศษ ทางหลวงแผ่นดนิ 

และทางหลวงสมัปทาน 
 ร่วมมอืและประสานงานด้านงานทางกบัองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 
 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรอืตามที่

รฐัมนตรหีรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง 

(Accessibility) และคล่องตวั (Mobility) อยา่งมคีุณภาพและตรงความตอ้งการ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การรกัษาระดบัการใหบ้รกิาร (Serviceability) ของระบบทางหลวง

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานอยา่งต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 การยกระดบัความปลอดภยั (Safety) ของระบบทางหลวงอย่าง

บรูณาการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization 

Management) อยา่งมธีรรมาภบิาลและยัง่ยนื 
  



 

 

 

 2-29 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของกรมทางหลวง มีดังต่อไปนี้ 5 และสรุปแผนผังโครงสร้างองค์กรดัง 

ภาพที ่2-5 
 
1) ส านกังานเลขานุการกรม 
2) กองการเงนิและบญัช ี
3) กองการเจา้หน้าที ่
4) กองการพสัดุ 
5) กองทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง 
6) กองฝึกอบรม 
7) ส านกักฎหมาย 
8) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) ส านกัก่อสรา้งทางที ่1 
10) ส านกัก่อสรา้งทางที ่2 
11) ส านกัก่อสรา้งสะพาน 
12) ส านกัเครือ่งกลและสื่อสาร 
13) ส านกังานทางหลวงที ่1-18 
14) แขวงทางหลวง (104 ขท.) 
15) ส านกัจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 
16) ส านกับรหิารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 
17) ส านกับรหิารบ ารงุทาง 
18) ส านกัแผนงาน 
19) ส านกัมาตรฐานและประเมนิผล 
20) ส านกัวเิคราะหแ์ละตรวจสอบ 
21) ส านกัวจิยัและพฒันางานทาง 
22) ส านกัส ารวจและออกแบบ 
23) ส านกัอ านวยความปลอดภยั 
24) กองบงัคบัต ารวจทางหลวง 
25) ส านกังานพฒันาระบบบรหิาร* 

                                                           
5 หน่วยงานทีม่เีครือ่งหมายดอกจนั (*) คอืหน่วยงานทีก่รมทางหลวงก าหนดขึน้เพิม่เตมิจากกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทาง
หลวง 
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26) ส านกังานตรวจสอบภายใน* 
27) แขวงทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง* 
28) ส านกังานแพทย*์ 
29) ส านกังานสิง่แวดลอ้มและการมสี่วนรว่มของประชาชน* 
30) ส านกังานภมูสิถาปัตยง์านทาง* 
31) ส านกังานควบคุมน ้าหนกัยานพาหนะ* 
 

ภาพท่ี 2-5 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารหลกัของ

กรมทางหลวง คอื ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มงานต่างๆ ได้แก่ (1) ฝ่าย
บรหิารงานทัว่ไป (2) กลุ่มนโยบายและบรหิารสารสนเทศ (3) กลุ่มพฒันาระบบงาน (4) กลุ่ม
บรหิารจดัการคลงัขอ้มลู (5) กลุ่มบรกิารคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย (6) กลุ่มบรกิารสารสนเทศ (7) 
กลุ่มบรหิารจดัการระบบความปลอดภยัเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (8) ฝ่ายโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
สารสนเทศ 
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โดยภารกิจหลักของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการด าเนินงาน  
(1) จดัท าแผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศของกรม รวมทัง้การติดตามและ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานตามแผน (2) ด าเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของกรม (3) พฒันาระบบงานคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย รวมทัง้ใหค้ าปรกึษา แนะน า 
หรอืฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอรแ์ละการใช้โปรแกรม และ (4) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุน
การปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืที่ไดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนอัตราก าลงัพลของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2560) 

ประกอบด้วยขา้ราชการ 44 ต าแหน่ง พนักงานราชการ 9 อตัรา และลูกจา้งประจ า 2 อตัรา รวม
ทัง้สิน้ 55 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ ICT) ของกรมทางหลวงใน

ปัจจบุนั6 ประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
1) ระบบคอมพิวเตอร ์
 
เป็นระบบเครือ่งคอมพวิเตอรแ์มข่่าย (Data Center) ของกรมทางหลวง ซึง่มหีอ้งแม่ข่าย

ตัง้อยู่หลายแห่ง อนัได้แก่ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ส านักควบคุมน ้าหนักยานพาหนะ ส านัก
อ านวยความปลอดภยั และส านกับรหิารบ ารงุทาง 

 
2) ระบบงานสารสนเทศ 
 
กรมทางหลวงมรีะบบสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารจดัการ และสนับสนุนภารกจิใหก้บั

หน่วยงานภายใต้ ทล. ได้แก่ ระบบส านักงานอตัโนมตัิ การขออนุญาตกระท าการใดๆ ในเขต- 
ทางหลวง กรอกแบบฟอร์มค าขอมีบัตรประจ าตัวต่างๆ ระบบ e-learning ระบบรบัแจ้งเรื่อง
ร้องเรยีนร้องทุกข์ ระบบรบัแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายกรมทางหลวง ระบบบริหาร
งบประมาณ ส านกัแผนงาน ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร ระบบ
ตดิตามความกา้วหน้าโครงการก่อสรา้ง MIS ระบบการเงนิ และอื่นๆ 

 

                                                           
6 รวบรวมขอ้มลูจากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร กรมทางหลวง ปี พ.ศ. 2555-2559 
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3) ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร ์
 
ในปัจจุบันแต่ละหน่วยงานภายใต้ กรมทางหลวงนัน้มีระบบงานภูมสิารสนเทศเป็น  

ของตวัเอง ดว้ยรปูแบบขอ้มลูแผนที ่และซอฟตแ์วรท์ีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีก่ารใชง้านขอ้มลูแผนที่
รว่มกนั มเีพยีงบางหน่วยงาน และบางหน่วยงานกใ็ชบ้รกิารขอ้มลูแผนทีภ่ายนอก 

 
4) ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมลู 
 
เป็นระบบเครอืข่ายทัง้หมดของกรมทางหลวง มกีารเชื่อมโยงระบบเครอืข่ายระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในสงักดักรม ผ่านทางระบบเครอืข่ายของกระทรวงคมนาคม และผ่านทาง
ระบบเครอืขา่ยของกรมทางหลวง 

 
5) ระบบความปลอดภยั 
 
กรมทางหลวงมกีารติดตัง้ระบบรกัษาความปลอดภยั ไม่ว่าจะเป็น Firewall หรอื IPS 

ทัง้นี้  ได้ท าการแบ่ง Zone ในการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ  
อนัไดแ้ก่ (1) โซน DMZ (2) โซน Server Farm และ (3) โซน Management 

 
 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
พฒันา เพิม่คุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์ อย่างพอเพยีงและยัง่ยนื 
เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชน 
 
พนัธกิจ 
 
 พฒันาและยกระดบัมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนบัสนุนการคมนาคมขนส่ง การ

ท่องเที่ยว การพฒันาชายแดน การพฒันาเมอืงอย่างบูรณาการและยัง่ยนื แก้ไข
ปัญหาจราจรโดยสรา้งทางต่อเชื่อม (Missing Link) ทางเลีย่ง (Bypass) และทางลดั 
(Shortcut) 
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 เป็นพี่เลี้ยง(Mentor) การพฒันาทางหลวงท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนพฒันาองคก์รตาม ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย 

 
ค่านิยม 
 
 รวดเรว็ 
 เรยีบงา่ย 
 ใชเ้หตุผล 
 ท างานเป็นทมีอยา่งมอือาชพี 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัทางหลวง

ชนบทรวมทัง้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง เช่น การก่อสรา้งถนน สะพาน เส้นทางลดั-ทาง
เลีย่ง เป็นตน้ 

 วจิยัและพฒันางานก่อสรา้ง บรูณะ และบ ารงุรกัษาทางหลวงชนบท 
 ด าเนินการจดัท ามาตรฐานและข้อก าหนดทางหลวงชนบท ตลอดจนก ากับและ

ตรวจสอบเพื่อใหม้กีารด าเนินการตามเกณฑม์าตรฐานและขอ้ก าหนด 
 ด าเนินการฝึกอบรมและจดั ท าคู่มอื ตลอดจนใหค้ าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัวศิวกรรม

งานทางแก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 ร่วมมอืและประสานงานด้านงานทางกบัองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้งทัง้ใน

และนอกประเทศ 
 ปฏบิตักิารอื่นใดตาม กฎหมายก าหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่องกรมหรอืตามทีก่ระทรวงหรอื

คณะรฐัมนตรมีอบหมาย จากขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบดงักล่าว กรม
ทางหลวงชนบทได้ก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ ในการด าเนินงานโดย
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินตามที่รฐับาลก าหนดไว้ เช่น 
โครงการพระราชด าร ิโครงการสนับสนุนพฒันาถนนผงัเมอืง โครงการสนับสนุน
ยทุธศาสตร ์Logistics เป็นตน้ 
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ยทุธศาสตร ์
 
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสยัทศัน์และพนัธกิจที่ได้ตัง้ไว้ กรมทางหลวงชนบทได้ก าหนด

ประเดน็ยทุธศาสตร ์เป็นดงัต่อไปนี้ 
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ระบบโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นงานทางยงัมคีวามจ าเป็นตอ้งไดร้บัการ

พฒันา เพิม่และยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน 
o เป้าประสงคท์ี ่1.1 พฒันาทางและสะพานใหเ้ชื่อมโยงอยา่งเป็นระบบทัว่ภูมภิาค 
o เป้าประสงคท์ี ่1.2 พฒันาทางและสะพานเขา้สู่แหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานงานทางและบรกิารดา้นคมนาคมอย่าง
มบีรูณาการ 
o เป้าประสงค์ที่ 2.1 พฒันาโครงข่ายทางหลวงให้เชื่อมต่อโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ระบบขนส่งอื่น 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การบ ารงุรกัษาโครงขา่ยทางอยา่งยัง่ยนื 
o เป้าประสงคท์ี ่3.1 บ ารุงรกัษาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภยัของ

ประชาชน 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ความเขม้แขง็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพฒันาและ

บ ารงุรกัษาทางหลวงทอ้งถิน่ 
o เป้าประสงค์ที่ 4.1 พฒันาและส่งเสรมิงานวชิาการด้านช่างให้ อปท. มคีวามรู้ 

เพื่อพฒันางานก่อสรา้งและบ ารงุรกัษาทางหลวงทอ้งถิน่ 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของกรมทางหลวงชนบท มดีงัต่อไปนี้ และสรุปแผนผงัโครงสรา้งองค์กรดงั

ภาพที ่2-6 
 
1) ส านกังานบรหิารกลาง 
2) ส านกักฎหมาย 
3) ส านกัทางหลวงชนบทที ่1-18 
4) ส านกัส่งเสรมิการพฒันาทางหลวงทอ้งถิน่ 
5) ส านกับ ารงุทาง 
6) ส านกัส ารวจและออกแบบ 
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7) ส านกัก่อสรา้งทาง 
8) ส านกัแผนงาน 
9) ส านกัก่อสรา้งสะพาน 
10) ส านกัฝึกอบรม 
11) ส านกัวเิคราะห ์วจิยั และพฒันา 
12) ส านกัอ านวยความปลอดภยั 
13) ส านกัเครือ่งกลและสื่อสาร 
14) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
15) ส านกังานพฒันาระบบบรหิาร 
16) ส านกังานตรวจสอบภายใน 
17) ส านกังานตรวจสอบภายในดา้นการงาน 
18) ส านกังานตรวจสอบความปลอดภยังานทาง 
 

ภาพท่ี 2-6 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวงชนบท 
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ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน
บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ ICT) ของกรมทางหลวงชนบท คือ ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มงานย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ฝ่าย
อ านวยการ (2) กลุ่มนโยบายและบรหิารสารสนเทศ และ (3) กลุ่มงานพฒันาสารสนเทศและ
คลงัขอ้มลู 

 
โดยภารกจิหลกัของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) ประกอบดว้ยการ

ด าเนินงาน (1) จดัท าแผนแม่บทและแนวปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกรม 
รวมทัง้ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานตามแผน (2) ด าาเนินการเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม (3) พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และ
เครอืข่าย รวมทัง้ใหค้ าปรกึษา แนะน าหรอืฝึกอบรมการใชค้อมพวิเตอรแ์ละการใชโ้ปรแกรม และ 
(4) ปฏิบตัิงานร่วมกับหรอืสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้ร ับ
มอบหมาย 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ศทท.) (ขอ้มลู ณ 17 

พฤษภาคม 2560) ประกอบดว้ยขา้ราชการ 11 ต าแหน่ง พนักงานราชการ 15 อตัรา และลูกจา้ง
ชัว่คราว 8 อตัรา รวมทัง้สิน้ 34 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 

 
ส าหรบัระบบงานเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจบุนั แบ่งออกเป็น 2 ระบบงาน ไดแ้ก่  
 
1) ระบบงานบริการประชาชน ไดแ้ก่ 
 

 เวบ็ไซตข์องกรม 
 ระบบแผนทีท่าง 
 ระบบรอ้งเรยีนศูนยร์ะฆงั 
 14 บรกิารตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ 2558 
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2) ระบบงานบริหารองคก์ร สามารถแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงานยอ่ย ดงันี้ 
 

 กลุ่มระบบสารสนเทศพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
o ระบบอนิทราเน็ต 

(Intranet) 
o ระบบอนิทราเน็ต

หน่วยงาน (Mysite) 
o ระบบบรหิารการประชุม 

(e-Meeting) 
o เวบ็ถ่ายทอดสดการ

ประชุม 
o ระบบประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ VDO 
Conference 

o ระบบ Short Message 
Service 

o ระบบ e-Mail 

o ระบบแผนทีฐ่าน (GIS 
Basemaps) 

o ระบบภูมสิารสนเทศเชงิ
วเิคราะห ์(GIS Analytic)  

o ระบบพกิดัหมดุหลกัฐาน 
(GPS) 

o ระบบสารบรรณ
อเิลก็ทรอนิกส ์

o ระบบจดัเกบ็เอกสาร (DM) 
o ระบบยนืยนัตวัตน (AD) 
o ระบบเกบ็ขอ้มลูจราจรทาง

คอมพวิเตอรส์่วนกลาง 
o ระบบแจง้ซ่อมออนไลน์ 

(Service Desk) 
o ระบบการสบืคน้ขอ้มลู 

 
 กลุ่มระบบสารสนเทศการบรหิารจดัการภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
o ระบบตดิตามผลการ

ด าเนินงาน (DRR/BSC) 
o ระบบประเมนิสมรรถนะ

ออนไลน์ Manifest 
o ระบบการประเมนิผล

ปฏบิตัริาชการ (e-Sar) 
o ระบบบรหิารครภุณัฑ ์
o ระบบบรหิารเครือ่งกลและ

สื่อสาร 
o ระบบมาตรฐานดา้น

เครือ่งกล 
o ระบบแจง้ซ่อมเครือ่งจกัรกล 

o ระบบฐานขอ้มลูเครือ่งมอื
ทดสอบวสัดุ 

o ระบบสารสนเทศทรพัยากร
บุคคล (DPIS) 

o ระบบจดัเกบ็รายชื่อบุคลากร 
(DS) 

o ระบบการลา 
o ระบบจดัซือ้จดัจา้ง 
o ทะเบยีนผูร้บัจา้งและตดัสทิธิ ์
o ระบบจดัการความรู ้
o ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ
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 กลุ่มระบบสารสนเทศตามภารกจิหลกัและรองของ ทช. ไดแ้ก่ 
o ระบบ CBMS 
o ระบบบรหิารและตดิตาม

โครงการ 
o ระบบ Application การมี

ส่วนรว่มภาคประชาชน 
o ระบบรายงานการมสี่วน

รว่มภาคประชาชน 
o ระบบราคาวสัดุก่อสรา้งใน

ทอ้งถิน่ 
o ระบบฐานขอ้มลูแหล่งวสัดุ 
o ระบบลงขอ้มลู

กระบวนงานเวนคนื
อสงัหารมิทรพัย ์

o ระบบงานภูมทิศัน์ 
o ระบบ BMMS 
o ระบบปฏบิตักิารศูนยท์ดสอบ

วสัดุ 
o ระบบ CRD 
o ระบบ PMMS 
o ระบบ RMMS 
o ระบบ FMS 
o ระบบ ARMS 
o ระบบ Safety Management 

System 

 
 กลุ่มระบบสารสนเทศสนบัสนุนทางหลวงทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
o ระบบจดัการแผนแมบ่ทโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ 
o ระบบรายงานผลการลงทะเบยีนทางหลวงทอ้งถิน่ 
o ระบบ CLD 
o ระบบ LMMS 
o ระบบ LSMS 

 
 กลุ่มระบบสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร ไดแ้ก่ 
o ระบบคลงัขอ้มลูกรม (DRR-EDW) 
o ระบบศูนยป์ฏบิตักิารกรม 
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 กรมเจ้าท่า (จท.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
มุง่สู่การขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าวทีีย่ ัง่ยนื 
 
พนัธกิจ 
 
ก ากบัดูแล การส่งเสรมิการพฒันาระบบการขนส่งทางน ้าและการพาณิชยนาวใีห้มกีาร

เชื่อมต่อกบัระบบการขนส่งอื่นๆ ทัง้การขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้า ท่าเรอื อู่เรอื กองเรอืไทย และ
กจิการเกี่ยวเนื่อง เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ ทัว่ถงึ และปลอดภยั ตลอดจนการ
สนบัสนุนภาคการส่งออกใหม้คีวามเขม้แขง็ 

 
ค่านิยม 
 
 มใีจใหบ้รกิาร (Service Mind) 
 มุง่ผลสมัฤทธิ ์(Efficiency) 
 ท างานเป็นทมี (Teamwork) 
 ท างานแบบมอือาชพี (Professional) 
 มใีจใฝ่รู ้(Seek Learning) 
 ตระหนกัความปลอดภยั (Safety) 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยการเดนิเรอืในน่านน ้าไทย กฎหมายว่าดว้ยเรอืไทย 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัเรอืโดนกนั กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการพาณิชยนาว ี
กฎหมายว่าดว้ยการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ศกึษาและวเิคราะหเ์พื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่งทางน ้า 
 ส่งเสรมิและพฒันาเครอืขา่ยระบบการขนส่งทางน ้าและการพาณชิยนาว ี
 ด าเนินการจดัระเบยีบการขนส่งทางน ้าและกจิการพาณิชยนาว ี
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 ร่วมมอืและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน ้ า การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับ
อนุสญัญาและความตกลงระหว่างประเทศ 

 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรอืตามที่
รฐัมนตร ีหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 
ยทุธศาสตร ์
 
เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตัง้ไว้ กรมเจ้าท่าได้ก าหนดประเด็น

ยทุธศาสตร ์เป็นดงัต่อไปนี้ 
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาศกัยภาพในการขนส่งทางน ้าใหส้ามารถแขง่ขนัได้ 
o เป้าประสงค ์โครงสรา้งพืน้ฐานและบรกิารด้านการคมนาคมขนส่งทางน ้ามคีวาม

เชื่อมโยงและส่งเสรมิระบบโลจสิตกิสอ์ยา่งบรูณาการ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทัง้ทางน ้ าตาม

ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน ้าให้มปีระสทิธภิาพ (ท่าเรอื , เขื่อน,  
ขดุลอก) 
o เป้าประสงค์ ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน ้ าที่มีความสะดวก 

รวดเรว็ และปลอดภยั 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 3 พฒันามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน ้ าและการ

พาณชิยนาวใีหไ้ดม้าตรฐาน 
o เป้าประสงค์ ระบบการขนส่งทางน ้ าที่ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รวมทัง้

สนบัสนุนการพาณชิยนาว ี
 ยุทธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาการผลติบุคลากรด้านการพาณิชยนาวใีห้มคีุณภาพตาม

เกณฑม์าตรฐาน 
o เ ป้าประสงค์  บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมีคุณภาพ เ ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสรา้งพืน้ฐานการขนส่งทางน ้าและร่อง

น ้าตามธรรมชาต ิเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 
o เป้าประสงค์ ประชาชนได้ประโยชน์จากการพฒันาและบ ารุงรกัษาโครงสร้าง

พืน้ฐานการขนส่งทางน ้าและรอ่งน ้าตามธรรมชาต ิเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยั 
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 ยุทธศาสตรท่ี์ 6 การเสรมิสรา้งสมรรถนะในการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี(Good 
Governance) 
o เป้าประสงค ์เสรมิสรา้งสมรรถนะการบรหิารดว้ยระบบการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของกรมเจา้ท่า มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-7 
 
1) ส านกังานเลขานุการกรม 
2) กองก ากบัการพาณชิยนาว ี
3) กองคลงั 
4) กองมาตรฐานคนประจ าเรอื 
5) กองวศิวกรรม 
6) กองส่งเสรมิการพาณชิยนาว ี
7) กองส ารวจและแผนที ่
8) ศูนยฝึ์กพาณชิยน์าว ี
9) ส านกักฎหมาย 
10) ส านกัความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทางน ้า 
11) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่1 
12) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่2 
13) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่3 
14) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่4 
15) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่5 
16) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่6 
17) ส านกังานเจา้ท่าภมูภิาคที ่7 
18) ส านกัน ารอ่ง 
19) ส านกัแผนงาน 
20) ส านกัพฒันาและบ ารงุรกัษาทางน ้า 
21) ส านกัมาตรฐานทะเบยีนเรอื 
22) ส านกัมาตรฐานเรอื 
23) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
24) กลุ่มพฒันาระบบบรหิารส านกัเครือ่งกลและสื่อสาร 
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ภาพท่ี 2-7 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมเจ้าท่า 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ ICT) ของกรมเจ้าท่า คอื กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่สงักดัอยูใ่นส านกัแผนงาน 

 
โดยภารกจิหลกัของกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยการด าเนินงาน (1) จดัท า

แผนแม่บทเพื่อพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการวางแผนพฒันาการขนส่งทางน ้า (2) น า
ระบบคอมพวิเตอรม์าใชใ้นการจดัเกบ็ประมวลผลขอ้มลูทุกประเภททีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งทางน ้า 
บรหิารจดัการ และน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์กับการปฏบิตัิงานและให้บรกิาร
ประชาชนของกรม (3) การพฒันาระบบการจดัเกบ็และประมวลผลขอ้มลูเพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหบ้รกิารประชาชน เช่น ระบบเชื่อมต่อกบั NSW ระบบงานบรกิารอเิลก็ทรอนิกส์ 
(E-Service) รวมทัง้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บรหิารให้
ค าปรกึษา ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (5) ปฏบิตังิานอื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ส่วนอัตราก าลงัพลของกลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 1 พฤศจกิายน 2559) 
ประกอบดว้ยขา้ราชการ 6 ต าแหน่ง และพนกังานราชการ 5 อตัรา รวมทัง้สิน้ 11 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 

 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศส าคญัในปัจจบุนั7 แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่ม ดงันี้ 
 
1) ระบบงานบริการบคุคลภายนอก ไดแ้ก่ 
 
 ระบบทะเบยีนเรอื – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื ส านักมาตรฐานทะเบยีนเรอื 

โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบนัทกึ แก้ไข เรยีกดู สบืคน้ จดัท า
ขอ้มูลทัว่ไปของแต่ละล าเรอื เมื่อขอจดทะเบยีนเรอืครัง้แรก รวมทัง้เก็บประวตักิาร
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ ในใบทะเบยีนเรอืไทย ใบอนุญาตใช้เรอื สามารถ
บนัทกึ แกไ้ข คน้หา ตรวจสอบ และจดัพมิพข์อ้มลูใบทะเบยีนเรอืไทย จดัพมิพข์อ้มลู
ใบอนุญาตใช้เรอื และใบแทนใบอนุญาตใช้เรอื สามารถค านวณค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรบัในแต่ละขัน้ตอนไดโ้ดยอตัโนมตั ิ

 ระบบคนประจ าเรอื – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื กองมาตรฐานคนประจ าเรอื 
โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบนัทกึ แก้ไข เรยีกดู สบืคน้ จดัท า
ประวตัขิองคนประจ าเรอืแต่ละคน รวมทัง้เก็บประวตักิารเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
บางส่วนที่มีผลทางกฎหมาย สามารถท าการต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ 
(Passbook หรอื Seaman Book) การออกใบแทนหนังสือคนประจ าเรอื และการ
แก้ไขหนังสอืคนประจ าเรอื สามารถจดัท าขอ้มูลหนังสอืสญัญาและบญัชคีนประจ า
เรือ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลประสบการณ์ การท างานบนเรือเดินทะเล (Sea 
Service) ของคนประจ าเรอืแต่ละคน 

 ระบบตรวจการขนส่งทางน ้า – ระบบทีม่หีน่วยงานหลกัทีใ่ชค้อื ส านกัความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อมทางน ้ า โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบันทึก 
แก้ไข เรยีกดู สบืคน้ หรอื แสดงผล จดัท าเอกสารการปล่อยเรอืเขา้-ออก บรเิวณท่า
เทียบเรอืแต่ละแห่ง พร้อมจดัท าเอกสาร Port Clearance ส าหรบัการอนุญาตให้
ปล่อยเรือออกจากท่าเรือได้ จัดท าแผน/ผลปฏิบัติงานประจ าเดือน ตรวจตรา 
ปราบปรามผู้ละเมดิกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางน ้า การขนถ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ
และวตัถุอนัตรายในเขตท่า การตรวจการเดนิเรอื การตรวจวดัเสยีงเรอื/ควนั การ

                                                           
7 รวบรวมขอ้มลูจากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกรมเจา้ท่า (พ.ศ. 2557 - 2561)  
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ระวงัชีแ้นวเขตทีด่นิ การประสบอุบตัเิหตุของเรอื การออกใบรบัรองบรรจุภณัฑ์ที่ใช้
ในการขนส่งสนิคา้อนัตราย 

 ระบบน าร่อง – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื ส านักน าร่อง โดยระบบเป็น Web 
Based Application สามารถบนัทึก แก้ไข เรยีกดู สืบค้น หรอื แสดงผล สามารถ
รบัค ารอ้งจากบรษิทัตวัแทนเรอื (Agent) ในการจองการใชบ้รกิาร น าร่อง จดัท าการ
มอบหมายงานน ารอ่งแก่เจา้พนักงานน ารอ่ง จดัเกบ็ขอ้มลูการน ารอ่งเขา้-ออกในเขต
ท่า ขอ้มูลการค้าประกนัและจดัเก็บรายได้ สามารถค านวณค่าจา้งน าร่อง สามารถ
จดัท าหรอืตรวจสอบทะเบยีนคุมของหนังสอืค ้าประกนั ใบแจง้หนี้ วงเงนิทีจ่ดัเกบ็ได ้
วงเงนิค้างช าระในแต่ละเดอืน / ปี จ าแนกตามเรอืแต่ละล าหรอืบรษิัทตวัแทนเรอื 
จัดเก็บข้อมูลการน าร่องของนิติบุคคลน าร่องเอกชน ตลอดจนข้อมูลการออก
ใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานน ารอ่งเอกชน 

 ระบบสิง่ล่วงล ้าล าน ้า – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื ส านักความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมทางน ้ า โดยระบบเป็น Web Based Application ส าหรับการขอและ
อนุมตัใิบอนุญาตและกระท าสิง่ล่วงล ้าล าน ้า สามารถต่อใบอนุญาตใหใ้ชท้่าเทยีบเรอื 
สามารถค านวณค่าธรรมเนียมและค่าปรบั สามารถเชื่อมโยงกบัระบบ GIS เพื่อระบุ
ต าแหน่ง/พกิดั และรายละเอยีดต าบล 

 ระบบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื ส านักความปลอดภยั
และสิ่งแวดล้อมทางน ้ า โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบันทึก 
แกไ้ข เรยีกด ูสบืคน้ หรอืแสดงผล สามารถจดัท าขอ้มลูทัว่ไปของแต่ละท่าเรอืและสิง่
ล่วงล ้าล าน ้า เกบ็ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูต่างๆ สามารถจดัท ารายละเอยีด
ของขอ้มลูท่าเทยีบเรอืต่างๆ ไดท้ัง้ในรปูแบบ Text file และรปูภาพ สามารถจดัเก็บ
ขอ้มลูการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มของแต่ละท่าเทยีบเรอืและสิง่ล่วงล ้า
ล าน ้า คุณภาพน ้าในแหล่งน ้า และขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มอื่นๆ สามารถเปรยีบเทยีบ
ค่าผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับค่ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
สามารถตรวจสอบท่าเทยีบเรอืทีไ่มไ่ดป้ฏบิตัติามเงือ่นไขดา้นสิง่แวดลอ้ม รายงานผล
การตดิตามตรวจสอบ 

 
2) ระบบงานบริหารภายในองคก์ร (ด้านทัว่ไป) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบตรวจเรอื – ระบบทีม่หีน่วยงานหลกัทีใ่ชค้อื ส านกัมาตรฐานเรอื โดยระบบเป็น 

Web Based Application ในการท างานร่วมกับระบบฐานขอ้มูล สามารถทัง้บนัทึก 
แก้ไข เรยีกดู สบืคน้ หรอื แสดงผล สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูการตรวจอนุมตัแิบบต่างๆ 
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สามารถจดัเกบ็ขอ้มลูทัว่ไปของการตรวจเรอืแต่ละล า บนัทกึ แกไ้ข คน้หา ตรวจสอบ 
และดปูระวตักิารเปลีย่นแปลงของขอ้มลู จดัพมิพข์อ้มลูต่างๆ ตามทีป่รากฏในใบแจง้
ให้แก้ไขเรอืและสมุดบนัทกึรายการตรวจเรอื จดัพมิพ์ใบส าคญัรบัรองการตรวจเรอื 
ค านวณโครงสรา้งเรอื การทรงตวัของเรอื ความแขง็แรงของเรอืตามขอ้ก าหนดของ
อนุสญัญาระหว่างประเทศของ Class หรอืของบรษิทัผูผ้ลติซอฟทแ์วรท์ีส่อดคลอ้งได้ 

 ระบบใบเสรจ็รบัเงนิ – ระบบที่มหีน่วยงานหลกัที่ใช้คอื กองคลงัและทุกหน่วยงาน 
โดยเป็นระบบเกบ็ขอ้มลูการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียม/ค่าปรบั 

 ระบบขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจ – ระบบทีทุ่กหน่วยงานใชง้าน โดยเป็นระบบที่
สามารถจดัการระบบสารสนเทศในการบรหิารงานราชการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจที่มคีวามยดืหยุ่น และปรบัเปลี่ยนรูปแบบของการวเิคราะห์
ขอ้มูลต่างๆ ได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนไป น าเสนอขอ้มูลที่เป็นบทสรุปส าหรบั
ผูบ้รหิารทีอ่ยู่ในรปูกราฟ ตาราง และภาพเคลื่อนไหว Web Site ศูนยร์วมขอ้มลูเพื่อ
การบริหารงานราชการ มีคลังข้อมูลรวมของศูนย์ปฏิบัติการกรมเจ้าท่า และ
ฐานความรูเ้พื่อการบรหิารราชการ มรีะบบสัง่การ และตดิตามผลการด าเนินงานของ
ศูนย์ปฏบิตัิการกรมฯ มรีะบบแจ้งเตือนสถานการณ์ที่ส าคญัแบบอตัโนมตัิ จดัท า
แบบจ าลองข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ใน
ระดบัตารางขอ้มลู 

 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ – ระบบที่ทุกหน่วยงานใช้งาน โดยระบบเป็น Web 
Based Application สามารถบนัทกึ หนังสอื เขา้-ออก และลงทะเบยีนหนังสอื ด้วย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

 ระบบการประเมนิผลสมัฤทธิก์ารพัฒนาระบบการขนส่งทางน ้ า – ระบบที่ส านัก
แผนงาน ส านักพฒันาและบ ารุงรกัษาทางน ้า และส านักวศิวกรรมใช้งานเป็นหลกั 
โดยเป็นระบบจดัเกบ็ขอ้มลูในรปูฐานขอ้มลูต่างๆ เช่น ฐานขอ้มลูการขนส่งผูโ้ดยสาร
ทางน ้า ฐานขอ้มลูความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร และฐานขอ้มลูการเกดิอุบตัเิหตุ เป็น
ต้น เพื่อใช้ในการประเมนิความสมัฤทธิ ์และการพฒันาระบบการขนส่งทางน ้าตาม
เป้าหมายการใหบ้รกิารของหน่วยงาน 

 ระบบรบัแจง้ซ่อมบ ารงุรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเครอืข่าย – เป็นระบบที่
ส านักแผนงานใช้งาน เป็นระบบที่เก็บข้อมูลการบ ารุงรกัษา และแจ้งซ่อมระบบ
สารสนเทศและเครอืข่าย เพื่อใช้ในการติดตามงานด้านการซ่อมบ ารุงของ ส านัก
แผนงาน (กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ) 
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3) ระบบงานบริหารภายในองคก์ร (ด้านข้อมลู) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบบรกิารข้อมูลข่าวสารและระบบ Internet/Intranet – ระบบที่ทุกหน่วยงานใช้

งาน โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบนัทกึ แก้ไข เรยีกดู สบืค้น 
หรอืแสดงผลจากเว็บไซต์ จดัท าข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่แก่สาธารณะ สามารถ
คน้หาขอ้มลูต่างๆ เวบ็บอรด์ อเีมล ์ทรพัยากรร่วม ปฏทินิ การคน้หาขอ้มลูของกรม
เจา้ท่าทีเ่ผยแพรข่อ้มลูใหส้าธารณะ ผ่านระบบเครอืขา่ย Internet ของกรม 

 ระบบอนุสญัญาระหว่างประเทศ – ระบบที่ส านักมาตรฐานเรอืใช้งานเป็นหลกั โดย
เป็นซอฟต์แวร์ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ( IMO) จดัเก็บข้อก าหนด 
กฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองเรอื ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของอนุสญัญา
ระหว่างประเทศ ทีส่ามารถสบืคน้และสอบถามขอ้มลูในแงมุ่มต่างๆ 

 ระบบห้องสมุด – ระบบที่ส านักงานเลขานุการกรมฯ ใช้งาน โดยเป็น Web Based 
Application สามารถบนัทกึ แก้ไข เรยีกดู สบืค้น ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายละเอยีดต่างๆ 
ของหนงัสอื และขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ทีม่ใีหบ้รกิารในหอ้งสมดุ 

 
4) ระบบงานบริหารภายในองคก์ร (ด้านการพฒันาบคุลากร) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบประกาศนียบตัร – ระบบทีม่หีน่วยงานหลกัทีใ่ชค้อื กองมาตรฐานคนประจ าเรอื 

โดยระบบเป็น Web Based Application สามารถบนัทกึ แกไ้ข เรยีกด ูสบืคน้จดัเกบ็
ขอ้มูล ตรวจสอบ เงื่อนไขเบื้องต้นของประกาศนียบตัรแต่ละชัน้ และแต่ละประเภท 
เช่น การศึกษา หลักสูตรที่ต้องผ่านการฝึกอบรม ข้อก าหนดในการเลื่อนชัน้
ประกาศนียบัตร สามารถบันทึก แก้ไข ค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และจัดพิมพ์ 
ประกาศนียบตัรของผู้ท าการในเรอื ประวตัิการได้รบัประกาศนียบตัรของผู้ได้รบั
ประกาศนียบตัรผูท้ าการในเรอื ตัง้แต่เริม่สมคัรครัง้แรก ต่ออาย ุเลื่อนชัน้ 

 ระบบ DPIS – ระบบส านักงานเลขานุการกรม และทุกหน่วยงานใช้งาน โดยเป็น
ซอฟต์แวร์ที่พฒันาโดยส านักงาน ก.พ. จดัเก็บข้อมูลต่างๆ ของข้าราชการ เช่น 
ขอ้มลูส่วนบุคคล (ชื่อ-สกุล เลขบตัรประชาชน การศกึษา ฯลฯ) เงนิเดอืน เครือ่งราช
ฯ เป็นตน้ สามารถจดัเกบ็คน้หา เปลีย่นแปลง ขอ้มลูต่างๆ และจดัท ารายงานได ้

 ระบบ e-learning – ระบบที่ส านักงานเลขานุการกรมฯ ใช้งาน โดยเป็นระบบงาน
เพื่อสรา้งศกัยภาพในการบรหิารจดัการความรูใ้ชใ้นการสรา้งหลกัสตูรการเรยีนต่างๆ 
ให้บุคลากรได้เข้าไปเรยีนรู้ สามารถใช้ในการฝึกอบรมต่างๆ และสามารถบนัทึก
บทเรยีนได้หลากหลาย เช่น บทเรยีนภาษาองักฤษ บทเรยีนด้าน IT หรอืบทเรยีน
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อื่นๆ ที่ก าหนด เพื่อเป็นการพฒันาสมรรถนะด้านต่างๆ เป็นต้น สามารถก าหนด
กลุ่ม แบ่งหลกัสูตร สรา้งหลกัสูตรไดไ้ม่จ ากดั ซึง่ช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายในเรื่องการ
อบรม และสามารถประเมนิผลการฝึกอบรมไดเ้ป็นอยา่งรปูธรรม 

 ระบบบรกิารสถานศึกษา – ระบบที่ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวีใช้งาน โดยสามารถจดัท า
ประวตัิบุคลากร (นักเรยีน อาจารย์) การลงทะเบยีน การจดัท าแผนการสอน จดัท า
ตารางสอนและตารางสอบ บนัทกึและประมวลผลการสอบ การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ 

 
5) ระบบงานบริหารภายในองคก์ร (ด้านอ่ืนๆ) ไดแ้ก่ 
 
 ระบบ GFMIS – ระบบที่กองหลงัใช้งาน โดยมรีะบบการจดัสรรงบประมาณ ระบบ

บรหิาร/ตดิตามการใชง้บประมาณ ระบบบญัชแียกประเภทแบบเกณฑค์งคา้ง ระบบ
บญัชบีรหิาร/บญัชตี้นทุน ระบบบญัชเีจา้หนี้ ระบบบญัชทีรพัยส์นิถาวร ระบบบรหิาร
เงนิสด และระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 

 
 กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ท่าอากาศยานภมูภิาคของประเทศ รองรบัการเดนิทางดว้ยมาตรฐานสากล 
 
พนัธกิจ 
 
 ส่งเสรมิพฒันาโครงขา่ยกจิการท่าอากาศยาน 
 พัฒนายกระดับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัยและมี

ประสทิธภิาพ 
 ด าเนินงานท่าอากาศยานในความรบัผดิชอบภายใตห้ลกัความคุม้ค่า 
 
ค่านิยม 
 
 มุง่สู่ความเป็นเลศิ (Intelligence) 
 การพฒันาขดีความสามารถท่าอากาศยาน บุคลากร ระบบ และการบรหิารจดัการ

องคก์ร (Development) 
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 ปฏบิตักิารไดม้าตรฐานสากล (Operation) 
 ความรบัผดิชอบในงาน (Accountability) 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายว่าด้วยความผิดบาง

ประการต่อการเดนิอากาศ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ศกึษา วเิคราะห ์เพื่อพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการบนิพลเรอืนของประเทศ 
 ส่งเสรมิและพฒันาเครอืข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบนิ และ

การบนิพลเรอืน 
 ด าเนินการจดัระเบยีบการบนิพลเรอืน 
 ก าหนดมาตรฐาน ก ากบั ดแูลและตรวจสอบการด าเนินการดา้นการบนิพลเรอืน 
 จดัใหม้แีละด าเนินกจิการท่าอากาศยานในสงักดักรม 
 ร่วมมอืและประสานงานกับองค์การหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศในดา้นการบนิ พลเรอืนและในส่วนทีเ่กี่ยวกบัอนุสญัญาและความตกลง
ระหว่างประเทศ 

 ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมหรอืตามที่
กระทรวงหรอืคณะรฐัมนตรมีอบหมาย 

 
ยทุธศาสตร ์
 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีไ่ดต้ัง้ไว ้กรมท่าอากาศยานไดก้ าหนดประเดน็

ยทุธศาสตร ์เป็นดงัต่อไปนี้ 
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาศกัยภาพท่าอากาศยาน เพื่อตอบสนองความต้องการของ

ตลาดไดอ้ยา่งเพยีงพอ 
o กลยทุธห์ลกัที ่1 พฒันาท่าอากาศยานใหส้ามารถรองรบัผูม้าใชบ้รกิารในอนาคต 

20 ปี 
o กลยทุธห์ลกัที ่2 ปรบัปรงุและบ ารงุรกัษาสิง่อ านวยความสะดวก ความปลอดภยั 

และรกัษาความปลอดภยัเพื่อรกัษามาตรฐาน 
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 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและยกระดบัท่าอากาศยาน
ใหม้ปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
o กลยุทธ์หลกัที่ 3 จดัหาและพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก ความปลอดภยั และ

รกัษาความปลอดภยัใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล 
o กลยุทธ์หลกัที่ 4 จดัหา พฒันา ปรบัปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ ์และระบบงานของ

ท่าอากาศยานเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการ 
o กลยุทธห์ลกัที ่5 ใหเ้อกชนร่วมด าเนินงานและสามารถตอบสนองการให้บรกิาร

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันาองคก์รสู่ความเป็นสากลและสรา้งความยัง่ยนื 
o กลยทุธห์ลกัที ่6 จดัท าแผนพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 
o กลยทุธห์ลกัที ่7 เพิม่สมรรถนะของบุคลากรในท่าอากาศยาน 

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
ส่วนราชการของกรมท่าอากาศยาน8 มดีงัต่อไปนี้ และสรุปแผนผงัโครงสรา้งองค์กรดงั

ภาพที ่2-8 
 
1) กลุ่มพฒันาระบบบรหิาร 
2) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
3) กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรพัยากร 
4) ส านกังานเลขานุการกรม 
5) กองคลงั 
6) กองแผนงาน 
7) กองกฎหมาย 
8) กองการเจา้หน้าที ่
9) กองส่งเสรมิการท่าอากาศยาน 
10) ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
11) กองก่อสรา้งและบ ารงุรกัษา 
12) กองเครือ่งช่วงการเดนิอากาศและเครือ่งกล 
13) กองควบคุมมาตรฐานสนามบนิ 

                                                           
8 รวบรวมขอ้มลูจากศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน (ขอ้มลู ณ วนัที ่8 พฤษภาคม 2560) 
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14) ท่าอากาศยาน (28 แห่ง)9 
 

ภาพท่ี 2-8 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมท่าอากาศยาน 

 
 
ทัง้นี้ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นหน่วยงานหลกัของ ทย. ทีร่บัผดิชอบดูแลเกี่ยวกบั

การบรหิารจดัการ และการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขององคก์ร โดยศูนย์
ดงักล่าว ประกอบดว้ยกลุ่มงานย่อยต่างๆ ไดแ้ก่ (1) ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป (2) กลุ่มนโยบายและ
แผนสารสนเทศ (3) กลุ่มปฏบิตักิารสารสนเทศ และ (4) กลุ่มบ ารงุรกัษษคอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่าย 

  

                                                           
9 ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานกระบี ่ท่าอากาศยานขอนแกน่ ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรงั ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยาน
นครพนม ท่าอากาศยานนครราชสมีา ท่าอากาศยานนครศรธีรรมราช ท่าอากาศยานนราธวิาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศ
ยานบุรรีมัย ์ท่าอากาศยานปัตตานี ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพษิณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบรูณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่า
อากาศยานแมส่อด ท่าอากาศยานแมฮ่่องสอน ท่าอากาศยานแมส่ะเรยีง ท่าอากาศยานรอ้ยเอด็ ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศ
ยานล าปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฏรธ์านี ท่าอากาศยานหวัหนิ ท่าอากาศยานอุดรธานี 
และท่าอากาศยานอุบลราชธาน ี
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โดยภารกจิหลกัของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยการด าเนินงาน (1) จดัท า
แผนแม่บทและแผนปฏบิตักิารเทคโนโลยสีารสนเทศของกรมท่าอากาศยาน รวมทัง้ตดิตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน (2) ด าเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศของกรมท่าอากาศยาน รวมทัง้ให้ค าปรกึษาแนะน าหรอืฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม (3) ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
เครอืข่าย รวมทัง้ให้ค าปรกึษา แนะน าหรือฝึกอบรมการบ ารุงรกัษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
เครอืข่าย และ (4) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนอัตราก าลงัพลของศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 17 พฤษภาคม 2560) 

ประกอบดว้ยขา้ราชการ 8 ต าแหน่ง และลกูจา้งชัว่คราว 5 อตัรา รวมทัง้สิน้ 13 คน 
 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศส าคญัในปัจจบุนั10 ไดแ้ก่ 
 
1) ระบบการเงนิ 
 
เป็นระบบที่ด าเนินการเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานทางด้านการรบัและจ่ายเงนิงบประมาณ

และเงนินอกงบประมาณ รวมทัง้ฐานข้อมูลเงนิเดือนของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ และลกูจา้งชัว่คราว รายละเอยีดประกอบฎกีาเบกิจา่ยเงนิ รายละเอยีดประกอบฐานขอ้มลู
สนิทรพัย ์รายไดแ้ผ่นดนิและเงนินอกงบประมาณต่างๆ และการตรวจสอบของกรมการบนิพลเรอืน 

 
2) ระบบงานพสัดุ 
 
เป็นระบบงานที่ด าเนินการในการจดัเก็บข้อมูล และจดัท ารายงานข้อมูลที่จ าเป็นของ

รายการพสัดุของคลงัพสัดุกลาง และคลงัประจ าท่าอากาศยาน 
 
3) ระบบงานบุคลากร 
 
เป็นระบบส าหรบัจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรบัใชใ้นงานอตัราก าลงั งานบรรจแุต่งตัง้  

                                                           
10 รวบรวมจาก (ร่าง) แผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศ กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2560-2564 
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4) ระบบงานสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
 
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่าง

หน่วยงานสารบรรณกลาง หน้าห้องผู้บริหารกอง และศูนย์การรับ -ส่งหนังสือราชการ การ
ลงทะเบยีน การออกเลขลงทะเบยีน การเสนอเรือ่ง การสัง่การ การคน้หา และขัน้ตอนอื่น ๆ 

 
5) ระบบงานสถติขินส่งทางอากาศ 
 
เป็นระบบส าหรบัรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสายการบิน ผู้โดยสารสนิค้า แล้วน ามา

ประมวลผลและจดัท ารายงาน 
 
6) ระบบสนามบนิอนุญาต 
 
เป็นระบบส าหรบับนัทกึขอ้มลู รายละเอยีดสนามบนิอนุญาต และทีข่ ึน้-ลงชัว่คราว พรอ้ม

กบัการออกรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
7) ระบบขา่วประชาสมัพนัธ ์
 
สามารถคน้หาขา่วสารต่างๆ ดา้นการบนิและภายในกรมได ้
 
8) ระบบตารางนดัหมายส่วนตวั 
 
สามารถใชบ้นัทกึรายการนดัหมายส่วนตวัได ้
 
9) ระบบกระดานสนทนา 
 
สามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืสื่อสารและใชค้น้หาขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 
10) ระบบจองหอ้งประชุม 
 
สามารถใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสท์ าการจองการใชห้อ้งประชุมได้ 
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11) ระบบจองยานพาหนะ 
 
สามารถใชร้ะบบอเิลก็ทรอนิกสท์ าการจองการใช้ยานพาหนะได ้
 
12) ระบบฟอรม์มาตรฐาน (e-forms) 
 
สามารถคน้หาฟอรม์มาตรฐานต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรมได ้
 
13) ระบบระเบยีบปฏบิตั ิ
 
สามารถคน้หาประกาศ ค าสัง่และระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานภายในกรมได้ 
 
14) ระบบหมายเลขโทรศทัพ ์
 
สามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัท ์แฟกซ ์และ e-mail ของเจา้หน้าทีไ่ด ้
 
15) ระบบงานการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
 
เป็นระบบส าหรบัจดัท าแบบสอบถามและการเปิดช่องทางใหเ้สนอขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะ 

และขอ้รอ้งเรยีนได ้รวมทัง้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัเกบ็และรวบรวมมาประเมนิผลและจดัท าขอ้มลูสรุปใน
รปูแบบต่างๆ ได ้

 
16) ระบบงานบรหิารความรูใ้นองคก์ร (Knowledge Management) 
 
เป็นระบบเพื่อจดัเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนแบ่งปันข้อมูลองค์

ความรูแ้ละการฝึกอบรมทีเ่ป็นประโยชน์ได ้
 
17) ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล 
 
เป็นระบบงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของ ส านักงาน ก.พ. โดยวตัถุประสงคห์ลกัคอืการ

น าโปรแกรมการบรหิารวงเงนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการท า KPI รายบุคคล มาใช้โดยเชื่อมต่อ
ขอ้มลูเขา้กบัระบบงานบุคลากร  



 

 

 

2-54  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

18) ระบบซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการขอ้มลูแสดงเวลาเขา้-ออกจรงิของท่าอากาศยานพรอ้ม 
Mobile Application 

 
ระบบซอฟต์แวรบ์รหิารจดัการขอ้มลูแสดงเวลาเขา้-ออกจรงิของท่าอากาศ-ยาน เพื่อให้

สามารถน าไปติดตัง้พร้อมใช้งานกับท่าอากาศยานทัง้หมดของกรม พร้อมจัดท า Mobile 
Application ให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บรกิารท่าอากาศยานสามารถค้นหาขอ้มูลเวลาเขา้-ออกจรงิ
ของท่าอากาศยานกรมการบนิพลเรอืนผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนทีไ่ดท้ัง้จาก iOS และ Android 

 
19) ระบบสารสนเทศรองรบัศูนยป์ฏบิตักิารสารสนเทศระดบักรม (DOC: Departmental 

Operation Center) คลงัขอ้มลูเพื่อรองรบัธุรกจิอจัฉรยิะ (BI) 
 
ระบบ DOC เป็นระบบทีใ่หผู้บ้รหิารของกรมได้รบับรกิารอเิลก็ทรอนิกส ์ ในการน าเสนอ

ขอ้มูลในการบรหิาร วเิคราะห์ และตดัสนิใจซึ่งเป็นการน าขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลทัง้หมดมาใช้
เป็นประโยชน์ไดโ้ดยตรง อกีทัง้ยงัเป็นการรณรงค์การใช้งานของระบบสารสนเทศต่าง ๆ ภายใน
กรมของเจา้หน้าที่ เนื่องจากขอ้มูลในระบบต่าง ๆ จะถูกน ามาวเิคราะห์ สรุปและเชื่อมโยงไปยงั
ผูบ้รหิารของกรมโดยตรง 

 
20) ระบบตดิตามโครงการ 
 
เป็นระบบตดิตามโครงการทีไ่ดร้บังบประมาณ 
 
21) ระบบซอฟตแ์วรบ์รหิารจดัการขอ้มลูแสดงเวลาเขา้-ออกจรงิของท่าอากาศยาน (FIS) 
 
ระบบบรหิารจดัการขอ้มลูแสดงเวลาเขา้-ออกจรงิของท่าอากาศยาน (FIS) 
 
22) ระบบรายได-้รายจ่าย ท่าอากาศยาน 
 
เป็นระบบจดัเกบ็ขอ้มลูรายได ้รายจา่ยของท่าอากาศยาน และส่งขอ้มลูเขา้สู่ส่วนกลางใน

การบรหิารจดัการได ้
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23) ระบบตดิตามชีว้ดั 
 
เป็นระบบติดตามการด าเนินงานตัวชี้วดัตามค ารบัรองการปฏิบตัิราชการระดับกรม 

(KPI) 
 
24) ระบบจดหมายภายในสงักดั Mailgothai 
 
ระบบจดหมายภายในสงักดั Maingothai ของ ส านกัรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
 
25) ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูส าหรบัเวบ็ไซตแ์บบบรูณาการส่วนกลาง 
 
เป็นระบบที่พฒันาด้วยเทคโนโลยกีารพฒันาเว็บไซต์ Content Management System 

ซึง่ง่ายต่อการบรหิารจดัการขอ้มลูสามารถค้นหาขอ้มลู/เอกสาร ภายในเวบ็ไซต์ ไดท้ัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษรองรบัมาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครฐั 

 
26) ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูส าหรบัเวบ็ไซตแ์บบบรูณาการท่าอากาศยาน 28 แห่ง 
 
เป็นระบบที่พฒันาด้วยเทคโนโลยกีารพฒันาเว็บไซต์ Content Management System 

ซึง่ง่ายต่อการบรหิารจดัการขอ้มลูสามารถค้นหาขอ้มลู/เอกสาร ภายในเวบ็ไซต์ ไดท้ัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษรองรบัมาตรฐานเวบ็ไซตภ์าครฐั 

 
27) ระบบการบรหิารจดัการขอ้มลูส าหรบัเวบ็ไซตอ์นิทราเน็ต 
 
เป็นระบบที่พฒันาด้วยเทคโนโลยกีารพฒันาเว็บไซต์ Content Management System 

ซึง่งา่ยต่อการบรหิารจดัการขอ้มลูออกแบบการใชง้านในรปูแบบของ Private Social Network ของ
คนในองคก์ร 

 
28) ระบบงาน e-laws 
 
เป็นระบบสารสนเทศดา้นกฎหมาย (e-Laws) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนิ 
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29) ระบบงานขอ้รอ้งเรยีน 
 
ระบบส าหรบัการเปิดช่องทางใหเ้สนอขอ้สงสยั ขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนได้ 
 
30) ระบบการรบัแจง้เหตุ/รายงานต่างๆ 
 
เป็นระบบส าหรบัการรบัแจง้เหตุ/รายงานต่าง 10 แบบฟอรม์ดา้นการบนิในลกัษณะเป็น 

fill form เพื่อใหผู้ด้แูลสามารถรบัเรือ่งและแจง้กลบัผ่าน email ไปยงัผูแ้จง้ได ้
 
31) ระบบการเผยแพรแ่บบฟอรม์ออนไลน์ 
 
เป็นระบบการน าเขา้และเผยแพรแ่บบฟอรม์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบนิ 
 
32) งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและฐานข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Document และ Virtual Library) 
 
เพื่อพฒันาระบบบรหิารจดัการเอกสารและฐานขอ้มูลทัง้หมดของกรมท่าอากาศยานให้

อยูใ่นรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์ในระดบัการบรูณาการ และจดัท าหน้าเวบ็ไซตเ์ผยแพรห่นังสอื
หอ้งสมดุกรมการบนิพลเรอืน (e-Document และ Virtual Library) 

 
33) ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล DPIS Version 5.0 เชื่อมโยงขอ้มูลการประเมนิเลื่อน

ขัน้เงนิเดอืน กบัระบบบุคลากร 
 
เป็นระบบงานบรหิารทรพัยากรบุคคลของส านกังาน ก.พ. โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัคอืการ

น าโปรแกรมการบรหิารวงเงนิเลื่อนขัน้เงนิเดอืนและการท า KPI รายบุคคล มาใช้โดยเชื่อมต่อ
ขอ้มลูเขา้กบัระบบงานบุคลากร 
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2.3 รฐัวิสาหกิจสงักดักระทรวง 
 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
มุ่งมัน่พัฒนาทางพิเศษ เพือ่ให้บริการทีด่ี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร้ว 
ปลอดภยั อยา่งยัง่ยนื 
 
ทิศทางองคก์ร 
 
การเป็นทางเลอืกในการเดนิทางที่มคีวามคุ้มค่า มกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง และใส่ใจต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
 
ภารกิจ 
 
 จดัใหม้ ีพฒันา/ปรบัปรงุทางพเิศษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภยั 
 บรกิารอยา่งมนีวตักรรมและคุม้ค่าเพิม่ 
 บรหิารจดัการสินทรพัย์อย่างมปีระสิทธิภาพ เพื่อเสรมิสร้างศกัยภาพการด าเนิน

ธุรกจิทางพเิศษและผลประโยชน์ต่อสงัคม 
 พฒันาระบบการบรหิารจดัการและการลงทุนเพื่อเพิม่มลูค่าองคก์ร 
 
ค่านิยม 
 
บรกิารทีด่ ีพฒันากา้วไกล ภาพลกัษณ์ใสสะอาด 
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อ านาจหน้าท่ี 
 
กทพ. มอี านาจหน้าทีก่ระท ากจิการภายในขอบแห่งวตัถุประสงคใ์นสาระส าคญั ดงันี้ 
 
1) สรา้งหรอืจดัใหม้ทีางพเิศษดว้ยวธิใีดๆ ตลอดจนบ ารงุและรกัษาทางพเิศษ 
2) ด าเนินงานหรอืธุรกจิเกี่ยวกบัทางพเิศษและธุรกจิอื่นทีเ่กี่ยวเนื่องกบัทางพเิศษหรอืที่

เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ขยายโครงขา่ยและใหบ้รกิารทางพเิศษ อยา่งยัง่ยนื 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยอ์ยา่งคุม้ค่า 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 สรา้งความยัง่ยนืต่อสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 สรา้งสรรค ์กทพ. ใหเ้ป็นองคก์รแห่งอนาคต 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ กทพ. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-9 
 
1) กองบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
2) กองวางแผนปฏบิตักิาร 
3) กองวจิยัและพฒันาวสิซกรรมระบบทางพเิศษ 
4) ส านกัผูว้่าการ 

4.1) กองกลางและการประชุม 
4.2) กองประชาสมัพนัธ ์
4.3) กองขอ้มลูขา่วสาร 
4.4) กองพฒันาธุรกจิและการตลาด 

5) ส านกัตรวจสอบภายใน 
5.1) กองตรวจสอบภายใน 1 
5.2) กองตรวจสอบภายใน 2 

6) ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
6.1) กองการเจา้หน้าที ่
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6.2) กองพฒันาบุคคลและระบบงาน 
6.3) กองพสัดุ 

7) ฝ่ายการเงนิและบญัช ี
7.1) กองการเงนิ 
7.2) กองบญัช ี
7.3) กองงบประมาณ 
7.4) กองตรวจสอบรายได ้
7.5) กองก ากบัดแูลกจิการและพฒันามลูค่าองคก์ร 

8) ฝ่ายนโยบายและแผน 
8.1) กองวางแผนและวเิคราะหโ์ครงการ 
8.2) กองประเมนิผล 

9) ฝ่ายสารสนเทศ 
9.1) กองระบบงานคอมพวิเตอร ์
9.2) กองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

10) ฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
10.1) กองจดักรรมสทิธิท์ีด่นิ 
10.2) กองพฒันาและรกัษาเขตทาง 1 
10.3) กองพฒันาและรกัษาเขตทาง 2 

11) ฝ่ายก่อสรา้งทางพเิศษ 
11.1) กองวศิวกรรมทางด่วน 1 
11.2) กองวศิวกรรมทางด่วน 2 
11.3) กองก่อสรา้งทัว่ไป 

12) ฝ่ายบ ารงุรกัษา 
12.1) กองบ ารงุรกัษาทาง 
12.2) กองบ ารงุรกัษาอุปกรณ์ 
12.3) กองบ ารงุรกัษาอาคารและความสะอาด 
12.4) กองไฟฟ้า เครือ่งกล และยานพาหนะ 

13) ฝ่ายจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 
13.1) กองจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 1 
13.2) กองจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 2 
13.3) กองจดัเกบ็ค่าผ่านทาง 3 
13.4) กองบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์
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14) ฝ่ายควบคุมการจราจร 
14.1) กองจดัการจราจร 
14.2) กองกูภ้ยัและสื่อสาร 

15) ฝ่ายกฎหมาย 
15.1) กองคด ี
15.2) กองนิตกิาร 

 
ภาพท่ี 2-9 โครงสร้างองคก์ร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานซึ่งมบีทบาทหน้าที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารจดัการและ/หรอืการพฒันา

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ กทพ. ไดแ้ก่  
 
 ฝ่ายสารสนเทศ – มหีน้าที่พฒันา ออกแบบ และบ ารุงรกัษาระบบงานคอมพวิเตอร ์

ระบบเครอืข่ายสื่อสาร และระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตต่างๆ นอกจากนี้ ยงัมหีน้าที่
จดัฝึกอบรมความรูท้างดา้นคอมพวิเตอรใ์หก้บับุคลากรขององคก์ร โดยประกอบดว้ย
หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ กองระบบงานคอมพวิเตอร ์และกองปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ 



 

 

 

 2-61 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 กองวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมระบบทางพิเศษ – ด าเนินการเกี่ยวกับงานและ
การศกึษา คน้ควา้วจิยัและพฒันา การตรวจสอบ ทดสอบ ควบคุมคุณภาพของระบบ
ทางพเิศษ ไดแ้ก่ การพฒันามาตรฐานระบบการเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมัต ิระบบการ
ขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ ฯลฯ 

 กองบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ (ภายใต้ฝ่ายบ ารุงรกัษา) – ด าเนินการวางแผน ตรวจสอบ
และซ่อมบ ารงุอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสใ์นระบบทางพเิศษทัง้หมด 

 แผนกพฒันาระบบบรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(ภายใตก้องบรกิารธุรกรรมทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ฝ่ายจดัเก็บค่าผ่านทาง) – รบัผดิชอบในการบรหิารและพฒันางาน
ระบบเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัแิละการให้บรกิารธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์

 
ส่วนอตัราก าลงัพลเฉพาะฝ่ายสารสนเทศ (ขอ้มลู ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบดว้ย

พนักงาน 50 ต าแหน่ง และลูกจา้ง 2 อตัรา รวมทัง้สิ้น 52 คน อตัราก าลงัพลเฉพาะกองวจิยัและ
พฒันาวศิวกรรมระบบทางพเิศษ (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบด้วยพนักงาน 25 
ต าแหน่ง และลูกจ้าง 2 อตัรา รวมทัง้สิ้น 27 คน อตัราก าลงัพลเฉพาะกองบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ 
(ขอ้มลู ณ 16 พฤษภาคม 2560) ประกอบดว้ยพนักงาน 205 ต าแหน่ง และลูกจา้ง 19 อตัรา รวม
ทัง้สิ้น 224 คน และอตัราก าลงัพลเฉพาะกองบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อมูล ณ 16 
พฤษภาคม 2560) ประกอบดว้ยพนกังาน 44 และลกูจา้ง 7 อตัรา รวมทัง้สิน้ 51 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศของ กทพ. ในปัจจุบนั แบ่งออกเป็นระบบส าหรบั

ใชภ้ายในหน่วยงาน และระบบส าหรบับรกิารประชาชน 
 
1) ระบบส าหรบัใช้ภายในหน่วยงาน ประกอบดว้ย 
 
 ระบบสารสนเทศดา้นการเงนิและรายได ้
o ระบบงานบญัช ีการเงนิ งบประมาณ และพสัดุ (โดยใชซ้อฟตแ์วร ์SAP) – ระบบ

ที่ใช้ส าหรบังานบญัช ี งานบรหิารการเงนิ งานบรหิารเงนิกู้ งานงบประมาณ  
และงานพสัดุ 

o ระบบงานเงนิเดอืน/สวสัดกิาร – ระบบที่ใช้ส าหรบังานสวสัดกิารพนักงานและ
ลกูจา้ง งานเงนิค ้าประกนัตวัพนกังานและลกูจา้ง งานภาษ ีงานเรยีกเกบ็เงนิจาก



 

 

 

2-62  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

บริษัทร่วมทุน งานค านวณค่าล่วงเวลาและค านวณเงินเพิ่มพิเศษของ
ผูป้ฏบิตังิานเป็นกะ และงานเงนิเดอืนพนกังาน / ลกูจา้ง 

o ระบบงานตรวจสอบรายได ้– ระบบทีใ่ชต้รวจสอบความถูกตอ้งในการเกบ็เงนิค่า
ผ่านทาง การปฏบิตังิานของพนักงานเก็บค่าผ่านทาง ตรวจสอบการขายคูปอง
และตรวจสอบการขาย/เตมิเงนิและการใชบ้ตัร Easy Pass 

o ระบบงานแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง – ระบบที่ใช้จดัเก็บขอ้มูลปรมิาณจราจร เพื่อ
น ามาค านวณหาจ านวนเงนิส่วนแบ่งใหก้บับรษิทัร่วมทุน และเชื่อมโยงส่วนแบ่ง
รายได้ค่าผ่านทาง ภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีรายได้นิติบุคคล เข้าสู่ระบบบญัชี 
การเงนิ งบประมาณ และพสัดุ (ใชซ้อฟตแ์วร ์SAP) 

o ระบบงานเรยีกเก็บเงนิค่าผ่านทางจากรถพลการ – ระบบงานที่ใช้ส าหรบัการ
เรยีกเกบ็เงนิค่าผ่านทางจากผูใ้ชท้างทีไ่ม่ช าระค่าผ่านทางหรอืช าระไม่ครบ โดย
แบ่งเป็นรถพลการทัว่ไป รถพลการต ารวจ และรถพลการทหาร 

 
 ระบบสารสนเทศดา้นบุคลากร 
o ระบบงานบรหิารบุคคล – ระบบงานที่ใช้ส าหรบังานฌาปนกิจสงเคราะห์ งาน

กูย้มื งานค่ารกัษาพยาบาล งานกองทุนส ารองเลีย้งชพี งานลาศกึษาต่อ และงาน
ฝึกอบรม 

o ระบบงานประเมินความสามารถ (Competency) – ระบบที่ใช้จ ัดเก็บข้อมูล
ความสามารถของพนักงานประจ าปีและน าผลการประเมินความสามารถมาใช้
วเิคราะหใ์ชใ้นการวางแผนการฝึกอบรม และคน้หาผูส้บืทอดต าแหน่งงานต่างๆ ได ้

o ระบบงานประเมนิผลการการปฏบิตังิานของพนักงานและลูกจา้ง – ระบบที่ให้
บรหิารใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานส าหรบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนประจ าปี
ผ่านทางอนิทราเน็ต โดยสามารถค านวณเงนิของพนักงานแต่ละคนและวงเงนิ
รวมทีใ่ชใ้นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

 
 ระบบสารสนเทศดา้นกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
o ระบบงานจดักรรมสทิธิท์ี่ดนิ – ระบบที่ใช้ในการบรหิารจดัการด้านกรรมสิทธิ ์

ทีด่นิและการเวนคนืทีด่นิเพื่อก่อสรา้งทางพเิศษโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ งานส ารวจ
และรงัวดั งานประเมนิราคา งานสอบสวนสทิธิ ์งานกรรมสทิธิ ์และงานอุทธรณ์
และรอ้งทุกข ์

o ระบบงานบรหิารเขตทาง (งานรกัษาเขตทาง) – ระบบทีช่่วยงานบรหิารจดัการ 
การใช้ประโยชน์จากที่ดนิในเขตทางพเิศษ และดูแลรกัษาเขตทางเพื่อป้องกนั



 

 

 

 2-63 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

การบุกรุก ได้แก่ งานวางแผนการใช้พื้นที่ (โครงการ) งานจดัการการใช้พื้นที่ 
(รายยอ่ย) งานจดัเกบ็รายได ้และงานรกัษาเขตทาง 

 
 ระบบสารสนเทศดา้นปฏบิตักิาร 
o ระบบงานบ ารุงรกัษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP) – ระบบบรหิารจดัการข้อมูล

เกี่ยวกบัการบ ารุงรกัษา ทางพเิศษ/อุปกรณ์ของระบบเก็บค่าผ่านทาง/อาคาร/
ยานพาหนะ/ไฟฟ้า ได้แก่ ข้อมูลแผนงาน ประวัติ การติดตาม/ตรวจสอบ/
รายงานผลการด าเนินงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบ ารงุรกัษามปีระสทิธภิาพ 

o ระบบงานเหตุการณ์บนทางพิเศษ – ระบบที่ใช้ในการจดัเก็บรวบรวมข้อมูล
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพเิศษ (การรบัแจ้งเหตุการณ์บนทางพเิศษ) ได้แก่ 
การเกดิอุบตัเิหตุ รถขดัขอ้ง รถไมช่ าระค่าผ่านทาง/ช าระค่าผ่านทางไมค่รบ และ
เหตุการณ์อื่น 

 
 ระบบสารสนเทศดา้นส านกังาน 
o ระบบงานสารบรรณ – ระบบทีใ่ชส้ าหรบังานทะเบยีนสารบรรณ ไดแ้ก่ การรบั – 

ส่งหนังสอืการบนัทกึ / แก้ไขค าสัง่การ การตดิตามเรื่อง และการเวยีนหนังสอื
ทาง Intranet 

o ระบบงานบรหิารจดัการเอกสาร – ระบบที่ใช้ในการจดัเก็บเอกสาร/รูปภาพ ให้
เป็นเอกสารอเิลก็ทรอนิกส ์รวมทัง้ไฟลต่์างๆ เพื่อใหค้น้หา / เรยีกดูเอกสารของ
หน่วยงาน และสามารถแชรเ์อกสารให้หน่วยงานอื่นใช้งานร่วมกนัได้ รวมทัง้มี
การเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบอนิทราเน็ตของ กทพ. เพื่อใหใ้ชข้อ้มลูในทีเ่ดยีวกนั 

o ระบบงานนัดหมาย – ระบบที่เก็บข้อมูลตารางนัดหมายของผู้บรหิาร และให้
พนกังาน / ลกูจา้งสามารถคน้หาตารางนดัหมายผ่านทางระบบอนิทราเน็ตได้ 

o ระบบงานจองห้องประชุม – ระบบงานส าหรบัใช้ในการจองห้องประชุม การ
อนุมตั/ิไมอ่นุมตั/ิรออนุมตักิารจองหอ้งประชุม และการคน้หาการจองหอ้งประชุม 

o ระบบงานบรหิารจดัการความเสี่ยงและควบคุมภายใน – ระบบที่ใช้ส าหรบัการ
จดัท าแผนการควบคุมความเสีย่งและควบคุมภายใน การรายงานผลการควบคุม
ความเสี่ยง (รายเดอืน) และการควบคุมภายในรายไตรมาส การอนุมตัผิลโดย
ผู้อ านวยการกองและผู้อ านวยการฝ่าย การสอบทานโดยผู้ดูแลความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน และรายงานผลส าหรบัใชใ้นการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
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o ระบบงานรับเรื่องร้องเรียน – ระบบที่ใช้ส าหรับจัดเก็บฐานข้อมูลรับเรื่อง
ร้องเรยีนของ กทพ. และสามารถติดตามความคบืหน้าของการด าเนินงานได้  
รวมทัง้จดัท ารายงานสถติขิองการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน 

o ระบบงานข้อมูลข่าวสารลบั – ระบบส าหรบัให้นายทะเบียน และผู้ช่วยนาย
ทะเบยีน ไปใช้ในการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัหนังสอืที่มรีะดบัชัน้ความลบัเพื่อให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัขิอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ทัง้การสรา้ง
หนงัสอื ออกเลขทีห่นงัสอื ส่งหนงัสอื รบัหนงัสอื คน้หาหนงัสอื แกไ้ขรายละเอยีด
หนังสอื ปรบัชัน้ความลบั ยกเลกิชัน้ความลบั ด าเนินการควบคุมหนังสอื ออก
รายงาน และส่งหนงัสอืใหแ้ผนกหรอืบุคคล   

o ระบบงานศูนย์ปฏบิตักิารสารสนเทศของ กทพ. – เป็นศูนยก์ลางการรวบรวม
และน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ทัง้ในระดบัรายละเอยีดขอ้มูลเชงิลกึ (drill down) ที่มี
ล ักษณะเป็น Dynamic ตามมิติข้อมูล เช่น ช่วงเวลา / พื้นที่ เป็นต้น ข้อมูล
บทสรุปส าหรบัผู้บรหิาร/รูปแบบกราฟ ข้อมูลเชงิสถิติและรูปภาพ และข้อมูล
ตวัชีว้ดัและแจง้เตอืน (Manual Warnings) 

o ระบบใบค าร้องบตัรอตัโนมตัิ (Easy Pass) – ระบบที่ใช้ส าหรบัรบัค าร้องและ
ด าเนินการต่อจากด่านเก็บค่าผ่านทาง ที่ผู้ใช้บรกิาร มายื่นค าร้องต่างๆ และ
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วกบับตัรอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

o ระบบออกจดหมายบตัรอัตโนมตัิ (Easy Pass) – ระบบที่ใช้ส าหรบัการออก
จดหมายให้ผู้ใช้บรกิารบตัรอตัโนมตัิ (Easy Pass) กรณีต่างๆ เช่น แจ้งเตือน
แบตเตอรีห่มดอายุ 

 
2) ระบบส าหรบับริการประชาชน ประกอบดว้ย 
 
 เวบ็ไซต์ www.thaieasypass.com – เวบ็ไซต์ส าหรบัผู้ใช้บรกิารสามารถตรวจสอบ

รายงานการใช้ทางพิเศษ ขอใบก ากับภาษีล่วงหน้า และเป็นช่องทางในการ
ตดิต่อสื่อสาร และเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับตัรอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 

 เว็บไซต์ www.exat.co.th – เว็บไซต์ส าหรบัเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
กทพ. 

 ระบบรบัแจ้งรถยนต์บรรทุกวตัถุอันตรายผ่านทาง Internet – ระบบที่ใช้ส าหรบั
ให้บรกิารยื่นขอสติก๊เกอรผ์่านทาง Internet ช่วยในการให้บรกิารแก่ผู้ประกอบการ
ขนส่งวตัถุอนัตราย ยื่นค าขอ/ตรวจสอบสถานะได้สะดวกรวดเรว็ และช่วยในการ
บรหิารจดัการขอ้มลูของเจา้หน้าที ่กทพ. 
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 ระบบงานภูมสิารสนเทศทางพเิศษ (งานบรกิารเช่าพื้นที่ในเขตทางพเิศษ) – ระบบ
ส าหรบัใหบ้รกิารยืน่ขอเช่า/ใชพ้ืน้ทีใ่นเขตทางพเิศษผ่านทาง Internet ช่วยในการยื่น
ขอเช่า/ใช ้ตดิตามสถานะของการขอเช่า/ใช ้และแจง้เตอืนการต่อสญัญา 

 ระบบงานรบัสมคัรงานผ่านทาง Internet – ระบบที่ใช้ส าหรบัอ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนในการรบัสมคัรงานผ่านทาง Internet 

 ระบบ SIMAP – ระบบทีใ่ชส้ าหรบัแสดงแผนทีท่างพเิศษทุกสายทาง แนะน าเสน้ทาง
บนทางพเิศษ ค านวณเสน้ทาง  และแสดงสถานะของการจราจรบนทางพเิศษ 

 ระบบ EXAT ITS – ระบบที่ใช้ส าหรบัการรายงานสภาพจราจรโดยแสดงผลผ่าน
ระบบโทรศพัทม์อืถอื 

 ป้ายจราจรอัจฉริยะ (SMART VMS) – ระบบที่ใช้ส าหรบัแสดงผลบนป้ายจราจร
อจัฉรยิะ 

 ระบบจุดจ าหน่าย (Point of Sale) ส าหรบัด่านเก็บค่าผ่านทาง – ระบบที่ใช้ส าหรบั
การสมคัรบตัรอตัโนมตั ิ(Easy Pass) เตมิเงนิ เปลีย่นบตัร ยกเลกิการใชง้านบตัร 

 ระบบใบค ารอ้งบตัรอตัโนมตั ิ(Easy Pass) – ระบบที่ใช้ส าหรบัการยื่นค ารอ้งต่างๆ 
เช่น เปลี่ยนขอ้มูลชื่อ ที่อยู่ โอนกรรมสทิธิบ์ตัร ขอใบก ากบัภาษี ยกเลกิการใช้งาน
บตัร เป็นตน้ 

 ระบบเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษแบบเงนิสด – ระบบทีใ่ชส้ าหรบัการเกบ็ค่าผ่านทางพเิศษ 
โดยช าระเงนิดว้ยเงนิสดหรอืคปูอง 

 ระบบเก็บค่าผ่านทางพเิศษอตัโนมตั ิ(Easy Pass) – ระบบที่ใช้ส าหรบัการเก็บค่า
ผ่านทางพเิศษโดยการช าระเงนิดว้ยบตัร Easy Pass 

 
 องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ผูน้ าการใหบ้รกิารรถโดยสารประจ าทาง 
 
พนัธกิจ 
 
บรกิารรถโดยสารประจ าทางทีม่คีุณภาพแบบมอือาชพี  โดยใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและ

ใส่ใจกบัสิง่แวดลอ้ม 
 



 

 

 

2-66  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ค่านิยม 
 
 รกัองคก์ร – พนักงานท างานอย่างทุ่มเท รบัผดิชอบ ร่วมแก้ไขปัญหา มคีวามรูส้กึ

ถงึความเป็นเจา้ของรกัษาภาพลกัษณ์และภมูใิจในความส าเรจ็ของ องคก์ร 
 พฒันาร่วมกนั – จติส านึกของความร่วมมอื ร่วมใจเป็นหนึ่งเดยีวของพนักงานทุก

คน เพื่อรว่มกนัพฒันาองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ทีย่ ัง่ยนื 
 คณุธรรมน าหน้า – การปฏบิตัตินต่อองค์กร และผู้เกี่ยวขอ้งดวัยความรบัผดิชอบ 

ซื่อสตัย ์โปร่งใส มศีลีธรรมทัง้ต่อหน้าและลบัหลงั เป็นคนด ีไม่เหน็แก่ประโยชน์ของ
ตนและพวกพอ้ง 

 สร้างสรรค์บริการเพ่ือสงัคม – การพัฒนารูปแบบการบริการที่ทันสมัยและมี
คุณภาพ ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม ประชาชนผูใ้ชบ้รกิารไดร้บัประโยชน์และ
ความพงึพอใจสงูสุด ดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ให้บรกิารเกี่ยวกบัการขนส่งในเรื่องยานพาหนะ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องใช้และ

เครือ่งบรกิารต่างๆ เช่น อู่ โรงซ่อม ท่า คลงัสนิคา้ สถานทีพ่กั 
 ว่าจา้งหรอืรบัจา้งท ากจิการเกีย่วกบัการขนส่งบุคคล  
 ก าหนดอัตราค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าบรกิาร และค่าภาระในกิจการต่างๆ  ของ  

ขสมก. 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั – โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
o เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
o เพื่อปรบัปรงุและยกระดบัคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
o เพื่อพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับ

ผูโ้ดยสาร 
o เพื่อบรหิารจดัการรถผดิกฎหมาย 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การบรหิารจดัการหนี้สนิ – โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
o เพื่อบรหิารจดัการหนี้สนิในระยะสัน้-ปานกลาง 
o เพื่อศกึษาหาแนวทางในการลดการขาดทุนจากการด าเนินการ 
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o เพื่อพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารรถโดยสารประจ าทางภายใต้บรกิารเชงิสงัคม 
(PSO) 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การพฒันาองคก์ร – โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี้ 
o เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการบุคลากร ตามหลกัการบรหิารจดัการทีด่ ี
o เพื่อปรบัโครงสรา้งและขนาดขององคก์รใหเ้หมาะสม 
o เพื่อพฒันาระบบการบรหิารจดัการและเพิม่ศกัยภาพแก่บุคลากรทุกระดบั 

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ ขสมก. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-10 
 
1) ส านกัผูอ้ านวยการ 
2) ส านกัตรวจสอบ 
3) ส านกักฎหมาย 
4) ส านกัแผนงาน 
5) ส านกัการเจา้หน้าที ่
6) ส านกัพฒันาบุคลากร 
7) ส านกับรกิารและจดัซือ้ 
8) ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) ส านกับญัชแีละกองทุนกลาง 
10) ส านกับรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
11) ส านกับรหิารการเดนิรถ 
12) เขตการเดนิรถที ่1 - 8 
13) กลุ่มงานสายตรวจพเิศษ 
14) ส านกัปฏบิตักิารรถเอกชนรว่มบรกิาร 1 
15) ส านกัปฏบิตักิารรถเอกชนรว่มบรกิาร 2 
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ภาพท่ี 2-10 โครงสร้างองคก์ร องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของ ขสมก. คอื ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานย่อย 
ไดแ้ก่ (1) หมวดธุรการ (2) กองงานวางแผนและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (3) กอง
งานปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์

 
โดยภารกิจหลักของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการปฏิบัติงานทาง

ระบบงานคอมพวิเตอร ์ซึ่งมลีกัษณะงานที่ปฏบิตัเิกี่ยวกบัการศกึษา วเิคราะห์ จดัระบบและวาง
แผนการประมวลผลขอ้มูลด้วยเครื่องคอมพวิเตอร ์การเขยีนค าสัง่ให้เครื่องคอมพวิเตอรท์ างาน
ตามความต้องการ การส่งเสรมิ แนะน า อบรมเกี่ยวกบัวธิกีารและขัน้ตอนของการประมวลผลดว้ย
เครื่องคอมพิวเตอร์ การติดตามศึกษาเทคโนโลยใีหม่ๆด้านระบบงานประมวลผล ด้วยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 22 พฤษภาคม 2560) 

ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 28 ต าแหน่ง 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศของ ขสมก. ในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม11 

ดงันี้ 
 
1) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองคก์ร 
 
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ที่เกี่ยวข้องกบัการสนับสนุนงานด้านบรหิารงานองค์กร 

ไดแ้ก่ 
 
 ระบบสวสัดกิาร 
 ระบบบรหิารงบประมาณ 
 ระบบประเมนิผลโดยใช้ระบบ

ความสามารถ 
 ระบบงานบญัชทีรพัยส์นิ 
 ระบบงานบญัชแียกประเภท 
 ระบบเงนิเดอืน 
 ระบบประวตับิุคลากร 
 ระบบขอ้มลูการมาท างาน 
 ระบบจดัซือ้ 

 ระบบเจา้หนี้ 
 ระบบลกูหนี้ 
 ระบบบรหิารเงนิสด 
 ระบบควบคุมพสัดุ 
 ระบบสารสนเทศ เพื่ อการ

บรหิาร 
 ระบบสารบรรณ 
 ร ะ บบบ ริห า ร ง านคดีแ ล ะ

ตดิตามหนี้และบงัคบัหนี้ 
 ระบบ MIS 

 
2) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการบริหารการเดินรถ 
 
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสนบัสนุนงานดา้นการบรหิารการเดนิรถ 

ไดแ้ก่ 
 ระบบบญัชคี่าโดยสาร 
 ระบบควบคุมพสัดุ 
 ระบบซ่อมบ ารงุ 
 ระบบเศรษฐกจิการเดนิรถ 
 ระบบสารบรรณ 

                                                           
11 รวบรวมขอ้มลูจาก องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (2559). รายงานแผนยุทธศาสตรก์ารใชไ้อซที ีเพือ่ขบัเคลือ่น ขสมก. 
มุง่สู่การปฏริปูธุรกจิ ระยะ 5 ปี. 22 มกราคม 2559. 

 ระบบ Bill Payment 
 ระบบ MIS 
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3) ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบติัการเดินรถ 
 
ระบบสารสนเทศของ ขสมก. ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสนับสนุนงานดา้นการปฏบิตักิารเดนิรถ

ไดแ้ก่ 
 ระบบขอ้มลูสถติอุิบตัเิหตุ 
 ระบบบญัชใีนการส่งขอ้มลูพนกังานขบัรถ (พขร.) หรอืบุคคลภายนอกเพื่อตัง้ลกูหนี้ 
 ระบบบรหิารบุคลากรในการตรวจสอบวงเงนิประกนักรณ ีพขร. มคีวามผดิในการก่อ

อุบตัเิหตุ 
 ระบบ GPS สนบัสนุนการตดิตามและบรหิารการเดนิรถ 
 ระบบ e-Ticket 
 

 บริษทั ขนส่ง จ ากดั (บขส.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นศูนยก์ลางธุรกจิการขนส่งดว้ยรถโดยสารทีท่นัสมยัไดม้าตรฐาน บรกิารเป็น
ทีย่อมรบั เชือ่มโยงทัว่ภมูภิาค มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
  
 ศูนย์กลาง หมายถึง ศูนย์กลางต้องมอีงค์ประกอบ คือ รถโดยสาร, สถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร, บุคลากร, เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั, จุดขนถ่ายผู้โดยสารและสนิค้า, มคีวาม
เชื่อมโยงทัว่ทุกภาค รวมทัง้มศีูนยจ์ดัเกบ็และกระจายสนิคา้ในแต่ละภาค 

 ทนัสมยั หมายถึง มกีารพฒันาและปรบัปรุงบรกิารด้านรถโดยสาร , สถานีขนส่ง
ผูโ้ดยสารและพนกังานดา้นบรกิาร เพื่อสนองตอบความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความทันสมัยสามารถน ามา
ประกอบการตดัสนิใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และทนัต่อสถานการณ์ 

 ได้มาตรฐาน หมายถึง มีมาตรฐานการให้บริการด้านรถโดยสาร , สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารและพนักงานด้านบรกิาร รองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) รวมทัง้มมีาตรฐานดา้นความปลอดภยัทีช่ดัเจน 

 บริการเป็นท่ียอมรบั หมายถงึ มผีลส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารของบรษิทัฯ 
เป็นอนัดบั 1 ภายในปี 2564 (ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร, รถโดยสาร, พนักงานด้าน
บรกิาร) และมผีลส ารวจความภกัดขีองลกูคา้ไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 90.00 
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 เช่ือมโยงทัว่ภมิูภาค หมายถึง มกีารเชื่อมโยงการเดินรถไปยงักลุ่มประเทศที่มี
ภูมศิาสตร์เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบการขนส่งทางบก ได้แก่ ลาว, กมัพูชา, พม่า, 
เวยีดนาม, มาเลเซยี, สงิคโปร ์และจนี 

 มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม หมายถงึ มกีารด าเนินงานภายใต้
หลกัจรยิธรรมและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี และมสี่วนร่วมกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบั
สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านบุคลากร  รวมทัง้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อน าไปสู่การเตบิโตขององคก์รอยา่งยัง่ยนื 

 
พนัธกิจ 
 
 พฒันาการบรกิารอย่างต่อเนื่องใหไ้ดม้าตรฐานสากลทัง้ธุรกจิเดนิรถและธุรกจิสถานี 

โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และความทนัสมยั 
เพื่อสรา้งความประทบัใจและตอบสนองความตอ้งการผูใ้ชบ้รกิาร 

 พฒันาสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร ศูนยซ์่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ และจดับรกิารเดนิรถ 
ใหม้ลีกัษณะโครงขา่ยทีค่รอบคลุมทัว่ประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภมูภิาค 

 ยกระดบัมาตรฐานการก ากบัดูแลรถบรษิัทและรถร่วมบรกิาร รกัษาสทิธทิี่พงึมขีอง
ผูโ้ดยสาร รวมถงึการใหค้วามคุม้ครองชวีติและทรพัยส์นิของผูโ้ดยสารและบุคคลทีส่าม 

 บรหิารกิจการโดยยึดถือประโยชน์ผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย จดัระบบการ
บรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพ มคีวามคล่องตวั เพิม่ศกัยภาพบุคลากร สรา้งความ
ได้เปรยีบในเชิงต้นทุนและน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อน าไปสู่การ
บรกิารทีม่คีุณภาพและสามารถแขง่ขนัได ้  

 
ค่านิยม 
 
 ลูกค้าส าคญั : ให้ความมัน่ใจ ยดึถือข้อก าหนด เพื่อจดัการงานบรกิารให้ลูกค้ามี

ความพงึพอใจสงูสุด 
 มุ่งมัน่พฒันา : จดัระบบและพฒันางานของตนเองตามหลกัการบรหิารสู่ความเป็น

เลศิ เพื่อรกัษาไวซ้ึง่ความเขม้แขง็ขององคก์ร 
 รกัษาคุณภาพ : รบัผิดชอบในบทบาท ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร โดย

แสดงออกถงึความผูกพนั เตม็ใจ และมสี่วนรว่มต่อความส าเรจ็ในการท างานของทมี 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความความคดิเห็นต่างๆ กบัสมาชกิในทีม 
เพื่อปรบัปรงุและรกัษาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง 
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อ านาจหน้าท่ี (ขอบเขตการด าเนินธุรกจิ) 
 

บรษิทัขนส่ง จ ากดั เป็นรฐัวสิาหกจิในสงักดัของกระทรวงคมนาคม ด าเนินการในดา้นการ
บรกิารขนส่งผูโ้ดยสารโดยรถประจ าทางระหว่างกรงุเทพฯไปยงั จงัหวดัต่าง ๆ ระหว่างจงัหวดัและ
ภายในจงัหวดัและให้เอกชนเข้ามามสี่วนด าเนินการในรูปของรถ ร่วมเอกชนวิง่ในเส้นที่ บขส.
ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จากการทีร่ฐับาลไดม้อบหมายใหบ้รษิทั ขนส่ง จ ากดั ท าหน้าที่
เป็นแกนกลางในการจดัระเบยีบการเดนิรถทัง้ของบรษิทัเองและรถรว่มให ้เป็นระเบยีบ รวมทัง้การ
ให้บรกิารด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารท าให้สามารถแบ่งขอบเขตการด าเนิน งานธุรกิจได้ เป็น  
3 ธุรกจิ คอื (1) การเดนิรถบรษิทั (2) รถรว่มเอกชน และ (3) สถานีขนส่ง 

 
1) การเดนิรถบรษิทั 
 
เส้นทางที่ บขส.วิง่เองมเีพยีงส่วนน้อยในขณะที่เส้นทางที่ บขส. วิง่ร่วมกบัรถร่วมมถีงึ

เกอืบ 100 เส้นทางโดยเส้นทางที่ บขส.วิ่งเองนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางระยะทางไกลใช้เวลา
เดนิทางมากตลอดจนวิง่ในเส้นทางตามนโยบายของรฐั ส่วนเส้นทาง บขส. วิง่ร่วมกบัรถร่วมนัน้ 
เป็นเส้นทางที่ผู้โดยสารนิยมใช้บริการเป็นจ านวนมาก และ บขส. มีรถโดยสารให้บริการไม่
เพยีงพอ จงึเปิดโอกาสให้รถร่วมเขา้มาวิง่ ขณะเดยีวกนั บขส. ก็วิง่ในเส้นทางนัน้ ๆ ด้วยเพื่อให้
เป็นแบบอย่างแก่รถร่วมในการให้บริการและเป็นการรกัษาระดับคุณภาพการให้บริการแก่
ผูโ้ดยสาร 

 
ส าหรบั เส้นทางที่ บขส. เปิดโอกาสให้รถร่วมเอกชนเดนิรถโดยล าพงัส่วนใหญ่จะเป็น

เส้นทางในรถหมวด 3 และหมวด 4 ซึ่งเป็นเส้นทางระหว่ างจงัหวัดและภายในจงัหวัด การ
ด าเนินงานและการให้บรกิารของ บขส. เพื่อให้เหมาะสมกบัแต่ละท้องถิน่ท าได้ยาก บขส. จงึให้
สิทธิเดินรถแก่เอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่นด าเนินการแทน ซึ่งจะสามารถทราบและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผูโ้ดยสารไดด้กีว่า นอกจากนัน้ บขส. ยงัมีปัญหาเรื่องรถโดยสาร
ไม่เพียงพอ จึงให้รถร่วมเอกชนด าเนินการแทน โดย บขส. จะท าหน้าที่วางกฎระเบียบและ
ควบคุมดูแลการให้บรกิารรถร่วมเอกชนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งเอกชนที่น ารถเข้ามาวิง่จะต้องมกีารท า
สญัญากบั บขส. และเสยีค่าธรรมเนียมในการน ารถเขา้มาวิง่ในเส้นทางของ บขส. โดยเสียเป็น
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมรายปี และค่าธรรมเนียมรายเทีย่ว 
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2) รถรว่มเอกชน   
 
ภายหลงัจากการด าเนินการรวมรถเอกชนให้เขา้มาอยู่ในการดูแลของ บขส.ในปี 2502 

แล้วนัน้ บขส.สามารถจดัระเบียบการเดินรถทัง้ของบริษัทเองและรถร่วมให้อยู่ในระเบียบที่ดี 
เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมทัง้มกีารสนับสนุนใหเ้กดิการรวมตวัระหว่าง
เจา้หน้าที่ของรถร่วมรายย่อย ใหอ้ยู่ในรปูของห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรษิทัจ ากดั เพื่อเป็นการพฒันา
คุณภาพการให้บรษิัทของรถบรษิัทและรถร่วมให้มคีวามเจรญิก้าวหน้ามากขึ้น จนในปัจจุบัน 
มเีอกชนเขา้ร่วมเป็นบรษิทัรถร่วมประมาณ 7,455 คนั ในการพจิารณาเพิม่รถ/จดัรถเข้าเดินใน
เสน้ทางทีไ่ดร้บัอนุญาตของ บขส. นัน้ มหีลกัปฏบิตัดิงันี้ 

 
 การปรบัปรุงจ านวนเทีย่ว จ านวนรถใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของฝ่ายจดัการ และน าเสนอ

ต่อคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อทราบและน าเสนอกรมการขนส่งทางบกพิจารณา
อนุมตัต่ิอไป 

 ในการเพิม่จ านวนรถ ให้จดัรถของบรษิทัเพิม่ก่อน หากบรษิทัไม่มนีโยบายหรอืไม่
เพิ่มรถ บรษิัทก็พิจารณาให้สิทธิกับเจ้าของรถร่วม โดยในการพิจารณาให้สิทธิ
เอกชนเขา้มาเดนิรถในเสน้ทางทีไ่ดร้บัอนุญาตของ บขส. นัน้ บขส. มหีลกัเกณฑใ์น
การพจิารณา ซึง่สรปุสาระส าคญัไดด้งันี้ 
o บขส. จะพจิารณาการให้สทิธขิอง บขส. ที่ถูกกระทบจากเส้นทางใหม่โดยตรง

เป็นอนัดบัแรก ถ้าไม่มรีถร่วมรายใดถูกกระทบโดยตรง บขส.จะพจิารณาว่าจะ
น ารถบรษิทัเขา้มาวิง่ในเสน้ทางนี้หรอืไม่ ถ้าไม่วิง่จะใหส้ทิธกิารร่วมเอกชนก็จะ
พจิารณาในขอ้ต่อไป 

o ใหส้ทิธแิก่รถรว่มเอกชนทีถู่กผลกระทบโดยออ้มจากเสน้ทางทีเ่ปิด 
o พจิารณาใหส้ทิธแิก่รถโดยสารทีไ่ม่มสีทิธวิิง่ แต่น ารถมาวิง่ในเสน้ทางประจ า 
o เจ้าของรถรวมที่ได้รบัการพจิารณาจะต้องไม่มหีนี้สนิค้างช าระกบับรษิัท และ

จะต้องเป็นผูท้ีป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบของบรษิทัเกี่ยวกบัการจดัการเดนิรถ และ
สญัญารถรว่มดว้ยด ี

 สญัญารถรว่มและค่าธรรมเนียม เสน้ที ่บขส. ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งจาก
กรมการขนส่งทางบก บขส.สามารถใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนินงานได้
โดย บขส.จะท าสญัญาให้เอกชนน ารถโดยสารเขา้วิง่ในเสน้ทางที่ไดร้บัอนุญาต ซึ่ง
สญัญาทีจ่ดัท าขึน้ จะมอีาย ุ1 ปี และสามารถต่ออายสุญัญาไดทุ้กปี ตราบใดทีร่ถร่วม
ไม่ได้กระท าผิดสัญญา โดยเอกชนที่น ารถเข้ามาร่วมวิ่งกับรถของ บขส.  
รถร่วมเอกชนที่วิง่ในแต่ละเที่ยว บขส. จะเรยีกเก็บค่าธรรมเนียม 1 ทีน่ั ง่ ต่อคนัต่อ
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เทีย่ว ค่าธรรมเนียมรายเทีย่วที ่บขส.เรยีกเกบ็จากรถรว่มนัน้ เนื่องจาก บขส. ตอ้งมี
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกดิขึน้อนัเนื่องมาจากการจดัระเบยีบการเดนิรถ การสรา้งสถานี 
รวมทัง้สิง่อ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรกิารแก่รถร่วม ท าให้ บขส.
ตอ้งการเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมรายเทีย่วดงักล่าวจากรถรว่ม 

 
3) สถานีขนส่งผูโ้ดยสาร (Bus Terminal) 
 
เป็นสถานที่ที่รถโดยสารจากหลาย ๆ สายมาจอดในบรเิวณเดยีวกนัและมบีรกิารต่างๆ 

จดัไวใ้ห ้เช่น ทีพ่กัผูโ้ดยสาร หอ้งสุขา หอ้งอาหาร เป็นต้น ไวส้ าหรบัการบรกิารผู้โดยสาร มกีาร
เกบ็ค่าใชส้ถานีตามประเภทของรถโดยสารตามขอ้ก าหนดของกรมการขนส่งทางบก โดยกรมการ
ขนส่งจะท าหน้าที่ก ากับดูแลสถานีขนส่งต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  ใน ปัจจุบนั บรษิัทขนส่ง จ ากัด  
มสีถานีขนส่งผู้โดยสารที่ได้รบัใบอนุญาตประกอบการจากกรมการขนส่งทางบกจ านวน 7 แห่ง 
แบ่งเป็น กทม.จ านวน 3 แห่งคอื สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชติ 2, สถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมยั, 
สถานีขนส่งผูโ้ดยสารสายใต้ ถนนบรมราชชนนี และสถานีในส่วนภูมภิาค 4 แห่งคอื สถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจงัหวดัสุพรรณบุร ,ี อ าเภอภูเขยีว จงัหวดัชยัภูม ,ิ อ าเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบูรณ์และ
จงัหวดัสุราษฏรธ์านี นอกจากการบรกิารสถานีขนส่งผูโ้ดยสารจ านวน 7 แห่งแลว้ บรษิทัฯยงัมทีีท่ า
การสถานีเดนิรถในส่วนภมูภิาคอกีจ านวน 113 สถานี 

 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์  1 เสรมิความสามารถในการแขง่ขนัและพฒันาบรกิาร 

วตัถุประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Objective) 
o 1.1 เพื่อให ้บขส. เป็นองคก์รทีม่กีารเตบิโตของรายไดอ้ยา่งยัง่ยนืและต่อเนื่อง 
o 1.2 เพื่อรกัษาฐานลกูคา้เก่าและสรา้งฐานลกูคา้ใหม่ 
o 1.3 เพื่อให ้บขส. เป็นองคก์รทีไ่ดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ 

 ยุทธศาสตรท่ี์  2 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารต้นทุนและการบรหิารความเสี่ยงใน
การเผชญิกบัสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรง 
วตัถุประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Objective) 
o 2.1 เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล (Cost 

Effective) 
o 2.2 เพื่อพฒันาผลตอบแทนจากการใชส้นิทรพัยอ์ย่างคุม้ค่าและมปีระสทิธภิาพ 
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o 2.3 เพื่อพฒันากระบวนการภายในและบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพและความ
คล่องตวัสงู สามารถรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต 

 ยทุธศาสตรท่ี์  3 พฒันาระบบการบรหิารบนหลกัธรรมาภบิาล 
วตัถุประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Objective) 
o 3.1 เพื่อให ้บขส. เป็นองคก์รทีด่ าเนินงานตามหลกัธรรมาภบิาล มคีวามโปร่งใส 

เป็นธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี   4 ส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้ม 
วตัถุประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Objective) 
o 4.1 เพื่อให้ บขส. เป็นผู้ควบคุมการเดนิรถโดยสารหมวด 2 ที่มปีระสทิธผิลสูง 

ลดการเกดิอุบตัเิหตุรถโดยสาร 
o 4.2 เพื่อให ้บขส. เป็นองคก์รทีร่บัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ บขส. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-11 
 
1) ส านกัตรวจสอบภายใน 
2) ส านกัอ านวยการ 

2.1) กองบรหิารกลาง 
2.2) กองประชาสมัพนัธ ์
2.3) กองบรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
2.4) งานตรวจการพเิศษ 

3) ฝ่ายธุรกจิเดนิรถ 
3.1) กองปฏบิตักิารเดนิรถภาคเหนือ 
3.2) กองปฏบิตักิารเดนิรถภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัออก 
3.3) กองปฏบิตักิารเดนิรถภาคใต้ 
3.4) กองส่งเสรมิธุรกจิเดนิรถ 
3.5) กองสนบัสนุนการเดนิรถ 

4) ฝ่ายบรหิารการเดนิรถ 
4.1) กองจดัการเดนิรถ 
4.2) กองคุม้ครองผูโ้ดยสาร 
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4.3) กองกจิการสถานีขนส่ง 
4.4) กองกจิการเดนิรถ 

5) ส านกัซ่อมบ ารงุและตรวจสภาพรถ 
5.1) กองซ่อมบ ารงุ 
5.2) กองตรวจสภาพรถ 
5.3) กองบรหิารซ่อมบ ารงุและตรวจสภาพรถ 

6) ฝ่ายบรหิาร 
6.1) กองบญัชแีละการเงนิ 
6.2) กองระบบและประมวลผลบญัช ี
6.3) กองงบประมาณ 
6.4) กองวางแผนกลยทุธธ์ุรกจิ 
6.5) กองพสัดุ 

7) ฝ่ายพฒันาองคก์ร 
7.1) กองบรหิารทรพัยากรบุคลากร 
7.2) กองพฒันาทรพัยากรบุคคล 
7.3) กองการแพทย ์
7.4) กองเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7.5) กองกฎหมาย 
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ภาพท่ี 2-11 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ขนส่ง จ ากดั 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บขส. คือ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย ได้แก่ (1) ฝ่ายงานบรหิารทัว่ไป (2) งานบรหิารจดัการสารสนเทศ  
(3) งานพฒันาระบบสารสนเทศ และ (4) งานระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย  

 
โดยภารกจิหลกัของกองเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยการด าเนินงานดา้นบรหิาร

จดัการสารสนเทศ ด้านพฒันาระบบสารสนเทศ ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย เพื่อให้
หน่วยงานทุกหน่วยงานของ บขส. สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศให้เกดิความสะดวก รวดเรว็  
ถูกตอ้ง ทนัสมยัในการปฏบิตังิาน รวมทัง้ดา้นบรหิารทัว่ไปเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตังิานของ บขส. 

 
ส่วนอัตราก าลังพลของกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2560) 

ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 14 ต าแหน่ง 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศของ บขส. ในปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
 
 ระบบ E-Ticket เป็นระบบส ารองทีน่ัง่และจ าหน่ายตัว๋ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์ทีช่่วย

ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการงานจ าหน่ายตัว๋ของ บขส. 
 ระบบ ERP เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการเดนิรถและจดัการเดินรถรวมทัง้ระบบ

สารสนเทศสนับสนุน ประกอบดว้ยระบบย่อย 36 module ย่อย ม ีFront Office เช่น 
ระบบขายค่าธรรมเนียม ระบบเดนิรถ ระบบรบั-ส่งพสัดุภณัฑ ์ฯลฯ และ Back Office 
เช่น ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์ระบบงบประมาณของ บขส. เป็นตน้ 

 ระบบ BI เป็นระบบศูนยข์อ้มลู และบูรณาการฐานขอ้มลูสารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร
เพื่อการตดัสนิใจของ บขส. 

 ระบบ Navision เป็นระบบทีใ่ชใ้นการท าบญัชกีารเงนิ 
 ระบบ MOT/BSC (ระบบบรหิารผลส าเรจ็การด าเนินงานขององคก์ร) เป็นระบบทีใ่ช้

ประเมนิผลการปฏิบตัิงานประเมนิสมรรถนะ และติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตวัชีว้ดัรายบุคคล 

 ระบบ GPS เพื่อการบรหิารจดัการเดนิรถของ บขส. ในการตดิตามพฤตกิรรมการ
ใหบ้รกิาร รวมถงึความปลอดภยัในการเดนิทางของประชาชน 

 ระบบ Website (www.transport.co.th)  เ ป็ น ร ะบบส าห รับ เ ผยแพร่ ข้อมูล
สารสนเทศและความรูอ้งคก์ร แก่บุคลากรภายใน 

 ระบบ Intranet  (www.tran-info) เป็นระบบส าหรบัเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศและ
ความรูอ้งคก์ร แก่พนกังาน บขส. 

 ระบบ KM เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างสงัคมแบบองค์กรแห่งการ
เรยีนรูข้อง บขส. 

 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารขนส่งทางรางทีท่นัสมยัและการบรหิารจดัการที ่
ดสี่งเสรมิการแขง่ขนัของประเทศ 
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พนัธกิจ 
 
 การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บรกิารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร เพื่อ

สร้างรายได้และผลก าไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ใหบ้รกิารอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลอืกในการขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 การรถไฟฯ ด าเนินการให้บรกิารขนส่งในเชิงสงัคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการให้บรกิารขนส่งราคาต ่าและมี
ประสทิธภิาพของภาครฐั  

 ตอบสนองนโยบายของรฐัในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง
ผูโ้ดยสารและสนิคา้  

 
อ านาจหน้าท่ี 
 
รฟท. มหีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบการขนส่งทางรถไฟ โดยจ าแนกการบรกิารเชงิพาณิชย์

ซึ่งมุ่งหวงัก าไรจากการขนส่งสนิค้าและการจดัเดนิขบวนรถโดยสารระยะไกลที่มคีุณภาพ เช่น 
ขบวนรถด่วนพเิศษ รถด่วน รถเรว็ และบรกิารเชงิสงัคมที่ เป็นบรกิารให้แก่ผู้มรีายได้น้อย เช่น  
รถชานเมอืง ขบวนรถทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 การเพิม่ความสามารถในการใหบ้รกิารขนส่งทางรางของประเทศ

การรถไฟ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การพฒันาองคก์รและการจดัการใหเ้ชื่อมโยงอยา่งบรูณาการ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การเพิม่ฐานะการเงนิ 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ รฟท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-12 
 
1) ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
2) ฝ่ายการเงนิและการบญัช ี
3) ฝ่ายการช่างกล 
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4) ฝ่ายการช่างโยธา 
5) ฝ่ายการอาณตัสิญัญาณและโทรคมนาคม 
6) ฝ่ายโครงการพเิศษและก่อสรา้ง 
7) ฝ่ายการพสัดุ 
8) ฝ่ายบรหิารทรพัยส์นิ 
9) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
10) ฝ่ายปฏบิตักิารเดนิรถ 
11) ฝ่ายบรกิารโดยสาร 
12) ฝ่ายบรกิารสนิคา้ 
13) ฝ่ายบรหิารโครงการพฒันาทีด่นิ 
14) ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
15) ส านกังานผูว้่าการ 
16) ส านกังานอาณาบาล 
17) ส านกังานแพทย ์
18) ส านกังานบรหิารโครงการระบบรถไฟฟ้า 
19) ส านกังานจดัหาพสัดุซ่อมบ ารงุ 
20) ส านกังานยทุธศาสตรธ์ุรกจิการเดนิรถ 
21) ส านกังานนโยบาย แผน วจิยัและพฒันา 
22) ส านกังานผูต้รวจการรถไฟ 
23) ศูนยฝึ์กอบรมการรถไฟ 
24) ศูนยบ์รหิารความเสีย่ง 
25) ศูนยป์ระชาสมัพนัธ ์
26) ศูนยป์ระสานงานและเลขานุการคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 
27) กองควบคุมการปฏบิตักิาร 
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ภาพท่ี 2-12 โครงสร้างองคก์ร การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของ รฟท. คอื ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 
ได้แก่ (1) กองยุทธศาสตรส์ารสนเทศ (2) กองระบบงานสารสนเทศ (3) กองเทคนิคสารสนเทศ 
และ (4) กองโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ 

 
โดยภารกิจหลกัของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบด้วยการด าเนินงานก าหนด

ยุทธศาสตรส์ารสนเทศ จดัท าแผนงบประมาณและแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมถึงการบรหิารงานโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ รฟท. การบรหิารจดัการ
เวบ็ไซต์และระบบอนิทราเน็ตของ รฟท. บรหิารศูนยค์อมพวิเตอร ์และระบบเครอืข่าย ให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย และท าการศึกษาข้อมูล การก าหนดมาตรฐานวชิาการและความปลอดภยั เพื่อ
สนับสนุนงานสารสนเทศด้านมาตรฐานวชิาการ และความปลอดภยัให้ตรงกบัความต้องการของ
ผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสุด ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย12 

                                                           
12 รวบรวมขอ้มลูจากขอ้บงัคบั 2.1 การแบ่งส่วนงานและอ านาจความรบัผดิชอบของผูบ้รหิาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2558, การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
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ส่วนอัตราก าลังพลของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2560) 
ประกอบดว้ยพนกังาน 81 ต าแหน่ง และลกูจา้ง 4 อตัรา รวมทัง้สิน้ 85 คน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส าคญัของ รฟท. มดีงันี้ 
 
1) ระบบรหิารภายนอกองคก์ร ไดแ้ก่ 
 
 ระบบขายตัว๋และส ารองท่ีนัง่ขัน้ท่ี 2 (STARS-2) – ระบบออกตัว๋โดยสารรถไฟแก่

ผูโ้ดยสารตามสถานีต่างๆ ทัว่ประเทศ ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์
 ระบบคอมพิวเตอรฝ่์ายบริหารทรพัยสิ์น (PMDS) – ระบบคอมพวิเตอรข์องฝ่าย

บรหิารทรพัยส์นิ รฟท. 
 ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพนัธ์ (Call Center) – ระบบส ารองที่นัง่ตัว๋

โดยสารและบรกิารตอบขอ้ซกัถามขอ้มลูและบรกิารของการรถไฟฯ ผ่าน 1690 Call 
Center 

 ระบบติดตามขบวนรถ (TTS) – ระบบให้บริการข้อมูลขบวนรถโดยสารให้แก่
ประชาชนและสนบัสนุนการท างานเจา้หน้าทีใ่นการตอบขอ้ซกัถาม 

 
2) ระบบบรหิารภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
 
 ระบบคอมพิวเตอร ์Client/Server – ประกอบด้วยระบบงานย่อย 11 ระบบงาน 

เพื่อการบริหารจัดการภายใน รฟท.  ได้แก่ (1) ระบบงานเงินเดือนค่าจ้าง  
(2) ระบบงานประเภทบญัชมีกักะสนั (3) ระบบงานบุคลากร (4) ระบบงานงบการเงนิ 
(5) ระบบงานบญัชพีสัดุ (6) ระบบงานรายได้สถานี (7) ระบบงานบญัชแีละสถิติ
โดยสาร (8) ระบบงานบญัชแีละสถิติสนิค้า (9) ระบบงานค่าเช่าเดนิรถร่วม (10) 
ระบบงานบ ารงุทางและสะพาน และ (11) ระบบงานรายงานสถติ ิOCS 9 รายงาน 

 ระบบงานฐานข้อมลูส าหรบังานซ่อมบ ารงุ (CMMS) และระบบบริหารงานพสัด ุ
 ระบบศนูยป์ฏิบติัการสารสนเทศ (SRT-OC) 
 ระบบงานบญัชีสินทรพัยถ์าวร – เป็นระบบขอ้มลูสนิทรพัยท์ีเ่ป็นไปตามหลกัการ

บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ส าหรบัใชเ้พื่อการบรหิารและตดัสนิใจ 
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 ระบบจัดท าตารางเวลาเดินรถและแผนผังก าหนดเวลาเดินรถด้วย
คอมพิวเตอร ์(CTD) – น าเอาขอ้มลูพืน้ฐานประกอบการเดนิรถ มาประมวลเพื่อวาง
แผนการเดินรถ รวมทัง้น าเอาข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงานมาประมวลผลออก
รายงานลกัษณะต่างๆ 

 ระบบสารบญัอิเลก็ทรอนิกส ์และระบบจดัเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Doc) 
เพ่ือจดัเกบ็ ค้นหา และรบัส่งเอกสารอิเลก็ทรอนิกส ์

 ระบบคอมพิวเตอร ์เพ่ือปรบัปรงุการบริหารงานโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยยากร 
– ระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาของระบบงานเดมิ และเพิม่ระบบงานใหม่ที่
จะสามารถน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในอนาคต 

 เวบ็ไซต์ภายในองคก์ร (Intranet) – เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงระบบงานสารสนเทศ
ต่างๆ ภายในองคก์ร เช่น ระบบจดัซือ้จดัจา้ง ระบบเรยีนผ่านสื่อออนไลน์ ระบบสลปิ
เงนิเดอืน ตลอดจนใชส้ าหรบัแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารภายในองคก์รใหก้บัพนกังาน 

 
3) ระบบเครอืขา่ยภายในองคก์ร ไดแ้ก่ 
 
 ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลส่วนกลางของ รฟท. – ระบบเครือข่ายที่

เชื่อมต่อเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (Local Area Network) ระหว่างอาคารภายใน
ส่วนกลางของ รฟท. 5 ส่วนหลกั ได้แก่ อาคารพสัดุ อาคารสื่อสาร สถานีรถไฟ
กรงุเทพฯ (หวัล าโพง) อาคารบรหิารทรพัยส์นิ และอาคารบญัชาการ 

 ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network) – ประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ 
(1) ระบบเชื่อมโยงเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ( ISP) เพื่อเชื่อมต่อออกสู่
อนิเทอรเ์น็ต และ (2) ระบบเชื่อมโยงเข้ากบัหน่วยงานต่างๆ มายงัส านักงานใหญ่
ของ รฟท. ในลกัษณะ Dial-up 

 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นองค์กรทีม่คีวามเป็นเลศิด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทีส่ามารถยกระดบั
คุณภาพชวีติประชาชน และส่งเสรมิการพฒันาเมอืงอยา่งยัง่ยนื 
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พนัธกิจ 
 
 ด าเนินกจิการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัอื่นตามที่

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา หรอืระหว่างจงัหวดัดงักล่าว 
 ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อ

ปรบัปรงุและพฒันาใหท้นัสมยั 
 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และ

ประชาชนในการใชบ้รกิารกจิการรถไฟฟ้า 
 
ภารกิจหลกั 
 
 ด าเนินการขยายโครงข่ายการใหบ้รกิารรถไฟฟ้า และระบบเชื่อมต่อ 
 ด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการใชช้วีติของประชาชน และนโยบายของรฐั 
 สรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 มุง่สู่การเป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล 
 สรา้งวฒันธรรมแห่งการเรยีนรูใ้นองคก์ร 
 สรา้งศูนยก์ลางการเรยีนรูด้า้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ด าเนินกจิการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล รวมทัง้จงัหวดัอื่นตามที่

ก าหนดโดยพระราชกฤษฎกีา หรอืระหว่างจงัหวดัดงักล่าว 
 ศึกษา วิเคราะห์ และจดัท าโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพื่อ

ปรบัปรงุและพฒันาใหท้นัสมยั 
 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่น เพื่อประโยชน์แก่ รฟม. และ

ประชาชนในการใชบ้รกิารกจิการรถไฟฟ้า 
 

  



 

 

 

 2-85 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 พฒันาและบรูณาการระบบขนส่งมวลชน 
o กลยุทธ์ที่ 1.1 เร่งรดัการพฒันาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้า

ไปยงัเมอืงหลกัอื่น 
o กลยุทธ์ที่ 1.2 พฒันาระบบเชื่อมต่อระหว่างโครงข่ายรถไฟฟ้ากบัระบบขนส่ง

อื่นๆ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 บรหิารการเงนิ และสรา้งรายไดจ้ากธุรกจิต่อเนื่อง 
o กลยทุธท์ี ่2.1 เพิม่โอกาสส าหรบัการด าเนินธุรกจิต่อเนื่อง 
o กลยทุธท์ี ่2.2 บรหิารจดัการตน้ทุนทางการเงนิ และการลงทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 พฒันารปูแบบการใหบ้รกิารทีต่อบสนองวถิชีวีติสงัคมเมอืง 
o กลยทุธท์ี ่3.1 สรา้งธุรกจิทีต่อบสนองความตอ้งการของสงัคมเมอืง 
o กลยทุธท์ี ่3.2 น าเทคโนโลย ีและนวตักรรมมาใชใ้นการสรา้งประสบการณ์ที่ดแีก่

ผูใ็ชบ้รกิาร 
o กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิง่แวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับภูมิภาค

อาเซยีน 
o กลยทุธท์ี ่4.1 สรา้งศูนยก์ลางการเรยีนรูด้า้นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
o กลยุทธ์ที่ 4.2 จดัตัง้ศูนย์ให้ค าปรกึษา (ในด้านการบรหิารการก่อสร้าง , การ

บรหิารโครงการ, การจดัซือ้จดัจา้งขนาดใหญ่) 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 พฒันาสู่การเป็นองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพสงูและยัง่ยนื 
o กลยทุธท์ี ่5.1 สรา้งบุคลากรใหม้คีวามเป็นมอือาชพี และสรา้งวฒันธรรมแห่งการ

เรยีนรู ้
o กลยทุธท์ี ่5.2 พฒันา และปรบัปรงุกระบวนการท างานโดยการน าเทคโนโลยแีละ

นวตักรรมมาใช ้
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โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ รฟม. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-13 
 
1) ส านกัผูว้่าการ 
2) ส านกัธุรกจิบตัรโดยสาร 
3) ส านกัหน่วยธุรกจิรถไฟฟ้า 
4) ส านกังานความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มการท างาน 
5) ส านกัตรวจสอบ 
6) ฝ่ายนโยบายและยทุธศาสตร ์
7) ฝ่ายพฒันาโครงการรถไฟฟ้า 
8) ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
10) ฝ่ายพฒันาและบรหิารพืน้ที ่
11) ฝ่ายวศิวกรรมและสถาปัตยกรรม 
12) ฝ่ายบรหิารงานก่อสรา้ง 1 
13) ฝ่ายบรหิารงานก่อสรา้ง 2 
14) ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า 
15) ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
16) ฝ่ายปฏบิตักิาร 
17) ฝ่ายรกัษาความปลอดภยัและกูภ้ยั 
18) ฝ่ายกฎหมาย 
19) ฝ่ายกรรมสทิธิท์ีด่นิ 
20) ฝ่ายจดัซือ้และบรกิาร 
21) ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
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ภาพท่ี 2-13 โครงสร้างองคก์ร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของ รฟม. คอื ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 
ไดแ้ก่ (1) กองแผนงานและพฒันาระบบสารสนเทศ (2) กองระบบงานคอมพวิเตอร ์และ (3) กอง
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย 

 
โดยภารกิจหลักของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยการด าเนินงานศึกษา 

วเิคราะห์ วางแผน ออกแบบ พฒันา บรหิารจดัการ และบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององค์กร จดัท าแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร ให้ความรู้และ
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร งานบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และปฏบิตัริว่มกบัหรอืสนับสนุนการปฏบิตังิานของหน่วยงานอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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ส่วนอัตราก าลงัพลของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 15 พฤษภาคม 2560) 
ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 37 ต าแหน่ง 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศของ รฟม. ในปัจจบุนั13 อาทเิช่น 

 
1) ระบบพฒันาธุรกจิ 
 
ส าหรบัใชบ้รหิารรายได ้ค่าเช่าทีจ่อดรถ และเชื่อมขอ้มลูมาทีส่่วนกลาง 
 
2) เวบ็ไซตข์อง รฟม.  
 
พฒันาให้มรีูปแบบเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัและน่าสนใจ รองรบัการเข้าชมจากผู้ใช้งานได้

หลายแพลตฟอรม์และมกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้จดัท าวดิทิศัน์ 
รฟม. และขอ้มลูประชาสมัพนัธก์ารเบีย่งจราจร 

 
3) การเชื่อมโยงเครอืขา่ย 
 
ให้ทุกหน่วยงานของ รฟม. สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมี

ประสทิธภิาพโดยการด าเนินการจา้งเหมาเพื่อใชบ้รกิารโครงข่ายสื่อสารขอ้มลูหลกั 
 
4) ระบบเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลูและระบบหอ้งศูนยค์อมพวิเตอร ์(Data Center) รฟม. 
 
ระบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงานของ รฟม. ผ่านโครงขา่ยสื่อสารขอ้มลูหลกั 

 
5) ระบบประชุมทางไกล (Video Conference)  
6) การเชื่อมโยงเครอืขา่ยสื่อสารขอ้มลูภายในและส านกัยอ่ย  
7) ระบบความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (ISO 27001)  

                                                           
13 รวบรวมขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 2559 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และจากการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการฝ่าย
เทคโนโลยสีารสนเทศ รฟม. ณ วนัที ่13 มนีาคม 2560 (เป็นการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท)์ 
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8) ระบบบรหิารจดัเก็บขอ้มูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกนัการสูญหายของ
ขอ้มลูส าคญั (Data Loss Prevention)  

9) ระบบบรหิารงานบ ารงุรกัษา 
10) Single Password ระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร (ระบบบรหิารงบประมาณการเงนิ

และบญัช)ี 
11) ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบติดตาม

ความกา้วหน้าโครงการ (ระบบบรหิารงานก่อสรา้ง) 
12) ระบบสารสนเทศเชงิภมูศิาสตร ์(Geographic Information System: GIS) 
 

 บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั (รฟฟท.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
บรษิทัฯ มุง่มัน่เพือ่เป็นผูน้ าในการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าทีม่มีาตรฐานในระดบัสากล 
 
พนัธกิจ 
 
บรษิทัฯ ใหบ้รกิารดว้ยความปลอดภยั เชื่อถอืได ้มปีระสทิธภิาพ และความคุม้ค่า 
 
นโยบายองคก์ร 
 
 ใหบ้รกิารดว้ยใจ ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ สรา้งความพงึพอใจและความคุ้มค่า

แก่ผูใ้ชบ้รกิาร 
 สรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานในการเดนิรถ และซ่อมบ ารงุ 
 พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพอยา่งต่อเนื่อง 
 รบัผดิชอบต่อสงัคม และสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วเนื่องกบัธุรกจิองคก์ร 
 อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกบัระบบขนส่งอื่นๆ 
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โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ รฟฟท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-14 
 
1) ส่วนส านกักรรมการผูอ้ านวยการใหญ่ 
2) ส่วนจดัซือ้และพสัดุ 
3) ส่วนกฎหมาย 
4) ส านกัความปลอดภยัและคุณภาพ 
5) ฝ่ายตรวจสอบ 

5.1) ส่วนตรวจสอบภายใน 
6) ฝ่ายวางแผนและกลยทุธอ์งคก์ร 

6.1) ส่วนนโยบาย แผน และบรหิารความเสีย่ง 
6.2) ส่วนโครงการ 

7) ฝ่ายธุรกจิองคก์ร 
7.1) ส่วนการตลาดและพฒันาธุรกจิ 
7.2) ส่วนสื่อสารองคก์รและลกูคา้สมัพนัธ์ 
7.3) ส่วนรกัษาความปลอดภยั 

8) ฝ่ายอ านวยการ 
8.1) ส่วนการเจา้หน้าที ่
8.2) ส่วนธุรการ 
8.3) ส่วนงานบญัชแีละการเงนิ 
8.4) ส่วนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

9) ฝ่ายปฏบิตักิารเดนิรถ 
9.1) ส่วนควบคุมการเดนิรถ 
9.2) ส่วนปฏบิตักิารเดนิรถ 
9.3) ส่วนปฏบิตักิารสถานีรถไฟฟ้า 
9.4) แผนกอบรมบุคลากร 

10) ฝ่ายวศิวกรซ่อมบ ารงุ 
10.1) ส่วนระบบไฟฟ้าและโครงสรา้งพืน้ฐาน 
10.2) ส่วนงานซ่อมบ ารงุรถไฟฟ้า 
10.3) ส่วนงานระบบอุปกรณ์ระบบรถไฟฟ้า 
10.4) แผนกวศิวกรรมซ่อมบ ารงุ 
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ภาพท่ี 2-14 โครงสร้างองคก์ร บริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ รฟม. คือ ส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานยอ่ยเพยีง 1 แผนก คอื แผนกคอมพวิเตอรแ์ละระบบงานสารสนเทศ 

 
โดยภารกจิหลกัของส่วนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ ประกอบด้วยการด าเนินงาน 

(1) ศกึษา วางแผน ออกแบบ วเิคราะห ์และพฒันางานระบบสารสนเทศ (2) ก าหนดนโยบายการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการด าเนินงานของบริษัท  
(3) วางแผนค่าใช้จ่าย เรื่อง Operating and Capital budgets ที่เกี่ยวข้องกับ ITS ทัง้หมดของ
องค์กร (4) บริหารจดัการ สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ITS ทัง้หมดขององค์กร (5) พัฒนา 
ประสานงาน จดัท าแผนการด าเนินงานในการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กร (6) วางแผน 
คดิคน้งาน รว่มกบัทมี เพื่อหาเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชป้ระโยชน์ในองคก์ร (7) บรหิารจดัการตดิตาม
ทมี Support ในการใหบ้รกิาร การตอบสนองต่อปัญหาใหต้รงตามขอ้ตกลง (SLA) รวมทัง้การเกบ็
รวบรวมเป็นองค์ความรู ้(Knowledge Base) ของส่วน ITS ต่อไป (8) บรหิารจดัการกระบวนการ
ท างานส่วน ITS ใหม้ปีระสทิธภิาพสูงสุด (9) ก าหนด วางแผนในการพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชาเพื่อ
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เพิม่ศกัยภาพ และองคค์วามรูข้องทมีใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์ององคก์ร และ (10) ปฏบิตังิาน
อื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของส่วนระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (ขอ้มูล ณ 16 พฤษภาคม 

2560) ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 3 ต าแหน่ง 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ รฟฟท. ในปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
 
1) เวบ็ไซตข์อง ร.ฟ.ฟ.ท. (www.srtet.co.th) 
 
พัฒนาให้มีรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการเข้าชมจากผู้ใช้งานได้ หลาย

แพลตฟอรม์และมกีารปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 
 
2) การเชื่อมโยงเครอืขา่ย (Network System) 
 
ทุกหน่วยงานของ ร.ฟ.ฟ.ท. สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นอย่างมี

ประสทิธภิาพโดยใชบ้รกิารโครงขา่ยสื่อสารขอ้มลูหลกั ขององคก์ร 
 
3) ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการงาน (CMMS) และระบบงาน ERP 

(SAP) 
 
ประกอบดว้ยระบบต่างๆ ดงันี้ 
 
 FI (FINANCIAL ACCOUNTING) – โมดลูทางดา้นบญัชกีารเงนิ 
o ระบบบญัชแียกประเภททัว่ไป (General Ledger) 
o ระบบบญัชเีจา้หนี้ (Accounts Payable) 
o ระบบบญัชลีกูหนี้ (Accounts Receivable) 
o ระบบการบรหิารเงนิสด (Cash Management) 

 CO (CONTROLLING) – โมดลูทางดา้นบญัชจีดัการหรอืบญัชบีรหิาร 
o ระบบการท าบญัชตีน้ทุน (Cost Accounting) 
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o ระบบการบรหิารงบประมาณ (Budgeting) 
 AM (ASSET MANAGEMENT) – โมดลูทางดา้นการจดัการสนิทรพัย ์
o ระบบสนิทรพัยถ์าวร (Fixed Assets) 

 MM (MATERIAL MANAGEMENT)– โมดทูางดา้นการจดัการวตัถุดบิ 
o ระบบการบรหิารการจดัซือ้ (Purchasing Management) 
o ระบบการบรหิารสนิคา้คงคลงัและวตัถุดบิ (Inventory Management) 

 PM (PLANT MANAGEMENT) – โมดลูทางดา้นการซ่อมบ ารงุ และงานดแูลต่างๆ 
 ซอฟทแ์วรบ์รหิารจดัการฐานขอ้มลูเชงิสมัพนัธ ์(ORACLE RDBMS) 
 
4) ระบบ E-Mail 
5) ระบบบรหิารงานบุคคล 
6) ระบบ Intranet 
 

 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
ศูนยก์ลางการขนส่งทางน ้าและโลจสิตกิส ์เชือ่มโยงเศรษฐกจิไทยสู่อาเซยีน 
 
พนัธกิจ 
 
 บรหิารและพฒันาท่าเรอืใหเ้ป็นโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) ทีส่ าคญัเพื่อเป็น

ปัจจยัเสรมิสรา้ง ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอย่างยัง่ยนื (Sustainable 
Competitiveness) พนัธกจิ  

 ร่วมทุนกบัภาครฐั ภาคเอกชนในกจิการท่าเรอืและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อพฒันา
ระบบการขนส่งและ การขนถ่ายสนิค้า ให้มโีครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics Chain) 
ระหว่างท่าเรอื และส่งเสรมิการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรปูแบบ  

 เตรยีมความพรอ้มการเขา้สู่ธุรกจิแบบเอกชนตามนโยบายรฐับาล 
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ภารกิจหลกั 
 
 ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับโลจิสติกส์ทางน ้ าในประเทศและใน

อาเซยีน 
 การพัฒนาและบริหารทรพัยากรต่างๆ ภายในองค์กร ให้เกิดศักยภาพและขีด

ความสามารถใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการและยกระดบัมาตรฐานในการใหบ้รกิารให้

มคีวามทนัสมยั มธีรรมาภบิาล และมมีาตรฐานสากล 
 
อ านาจหน้าท่ี 
 
รบัเรอืและสนิคา้ ขดุลอกบ ารงุรกัษารอ่งน ้า ทางเดนิเรอื และแอ่งจอดเรอื ควบคุมการขน

ถ่ายและบรรทุกสนิคา้ ยกขน เคลื่อนยา้ย เกบ็รกัษา และส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่เจา้ของสนิคา้ ตลอดจน
ร่วมมอืและประสานงานกบัส่วนราชการและท่าเรอืต่างประเทศ รวมทัง้พฒันาและปรบัปรุงกิจการ
ท่าเรอืให้เจรญิก้าวหน้า ทนัสมยัตามสภาวะเศรษฐกจิ และมสี่วนร่วมในการรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

 
ยทุธศาสตร ์
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ก าหนดยุทธศาสตร์ให้รองรบัประเด็นยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงคมนาคม และประเด็นยุทธศาสตร์บรหิารราชการแผ่นดนิ เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยง
ระบบการขนส่ง ไดแ้ก่ 

 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ดา้นการพฒันาท่าเรอืเป็นท่าเรอือเิลก็ทรอนิกส์ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ดา้นการสนบัสนุนระบบโลจสิตกิส ์
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ดา้นการบรหิารจดัการองคก์ร 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ดา้นการบรหิารสนิทรพัย ์
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โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ กทท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-15 
 
1) ส านกัเลขานุการคณะกรรมการการท่าเรอืแห่งประเทศไทย 
2) ส านกับรหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน 
3) ฝ่ายอ านวยการ 
4) ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบุคคล 
5) ฝ่ายการเงนิและบญัช ี
6) ฝ่ายพฒันาธุรกจิและบรหิารสนิทรพัย ์
7) ฝ่ายนโยบายและแผน 
8) ส านกัท่าเรอืภมูภิาค 
9) ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
10) ฝ่ายการช่าง 
11) ฝ่ายการรอ่งน ้า 
12) ท่าเรอืกรุงเทพ (ฝ่ายปฏบิตักิารเรอืและสนิคา้, ฝ่ายบรกิารท่าและเครื่องทุ่นแรง และ

ฝ่ายบรหิารงานสนบัสนุน) 
13) ท่าเรอืแหลมฉบงั (ส านกัปฏบิตักิาร และส านกับรหิารงานสนบัสนุน) 
14) ฝ่ายตรวจสอบ 
 

  



 

 

 

2-96  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 2-15 โครงสร้างองคก์ร การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย ดงันี้  
 
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ – มหีน้าทีจ่ดัเกบ็ขอ้มลู ก ากบัดูแลและด าเนินงานดา้น

อุปกรณ์คอมพวิเตอร ์รวมถงึการจดัท าแผนแม่บทหรอืแผนปฏบิตักิารดา้น ICT ของ 
กทท. ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ กองพัฒนาระบบงาน กองปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร ์กองแผนและมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ และแผนกธุรการ 

 แผนกสารสนเทศ (ของกองแผนงาน ภายใต้ท่าเรอืแหลมฉบงั) – มหีน้าทีดู่แลและ
บรหิารระบบสารสนเทศและเครอืขา่ยของท่าเรอื 

 
ส่วนอตัราก าลงัพลเฉพาะฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ขอ้มูล ณ 15 พฤษภาคม 2560) 

ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 50 ต าแหน่ง 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ส าหรบัระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศในปัจจุบนั ซึ่ง ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินงานหรอืก ากบัดูแล14 อาทเิช่น ระบบท่าเรอือเิลก็ทรอนิกสส์มบูรณ์แบบ (e-
Port) ซึง่ประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่  

 
1) e-Gate  
 
ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบอัตโนมัติ โดยจะท างานด้วยระบบ

อตัโนมตั ิใชเ้ทคโนโลย ีOCR (Optical Character Recognition) ในการอ่านหมายเลขตู้สนิคา้และ 
RFID (Radio Frequency Identification) ในการตรวจสอบสทิธบิุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-
ออก กทท. ซึ่งจะสามารถตรวจสอบหมายเลข สภาพความช ารุดเสียหายของตู้สินค้ า รวมทัง้
รายละเอียดต่างๆ ของยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกได้ทนัที ซึ่งเจ้าของสินค้าจะต้องแจ้งข้อมูล
ทัง้หมดล่วงหน้า ทัง้นี้กระบวนการตรวจสอบโดยผ่าน RFID จะใชเ้วลาไม่เกนิ 30 วนิาท/ีคนั ช่วย
ประหยดัเวลาลดขัน้ตอนดา้นเอกสาร เพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการตรวจสอบขอ้มลู และช่วยให้
การจราจรมคีวามคล่องตวัยิง่ขึน้  

 
2) e-Tariff 
 
บรกิารประมาณค่าภาระ ค่าบรกิาร และค่าธรรมเนียม ซึ่งผู้ใช้บรกิารสามารถค านวณ 

ประมาณการ และตรวจสอบจ านวนเงนิค่าใชบ้รกิารไดด้ว้ยตนเอง 
 
3) e-Manifest (EDI) 
 
การรับ – ส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า และสินค้าขาเข้าในรูปแบบของ  EDI ผ่านระบบ

อนิเทอรเ์น็ต เพื่อน าขอ้มูลใช้วางแผนการขนถ่ายตู้สนิค้า (Discharge) การกองเก็บและส่งมอบตู้
สนิคา้ รวมทัง้การน าสนิคา้เขา้เกบ็ในโรงพกัสนิคา้ 
  

                                                           
14 รวบรวมขอ้มลูจากเวบ็ไซต์ของการท่าเรอืแห่งประเทศไทย และจากการสมัภาษณ์ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กทท. 
ณ วนัที ่23 มนีาคม 2560 (เป็นการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท)์ 
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4) e-Hazadous 
 
การตรวจสอบวธิปีฏบิตัหิรอืการตรวจสอบประเภทสนิค้าอนัตรายที่น าเขา้-ส่งออก หรอื

ฝากเกบ็ที ่กทท. 
  
5) e-Doc 
 
แบบฟอรม์อเิลก็ทรอนิกสข์อใชบ้รกิารดา้นต่าง ๆ กบั กทท. โดยสามารถดาวน์โหลดและ

น าแบบฟอรม์ดงักล่าวมายืน่ขอใชบ้รกิารจาก กทท. ไดท้นัท ี
 
6) e-Pay (e-Payment) 
 
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับ กทท. ซึ่งจะ อ านวยความสะดวก 

ประหยดัเวลา และค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางของผูใ้ชบ้รกิารได ้
 
7) e-Service for Vessel Cargo Management System (VCMS) 
 
การท าเอกสารขอสนิคา้เขา้ฝากเกบ็หรอืบรรจุทีแ่ผนกสนิคา้เพื่อการส่งออก กปส.3 ทาง

อนิเทอรเ์น็ต, e-Service ระบบเรอื และ ระบบ e-Service เพื่อยืน่เอกสารส าหรบัสนิคา้อนัตราย) 
 
นอกเหนือจากระบบสารสนเทศขา้งตน้ ยงัมรีะบบอื่นๆ อกีดว้ย ไดแ้ก่ 
 
 ระบบ CTMS 
 ระบบ AIS 
 ระบบ ERP 
 ระบบศูนยป์ฏบิตักิารสารสนเทศ กทท. (DOC) 
 ระบบรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ความเสีย่ง ศูนย ์EVM และควบคุมภายใน 
 ระบบ e-Learning 
 ระบบพยากรณ์ระดบัน ้า 
 ระบบตรวจนบัทรพัยส์นิ 
 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์(OA) 
 ระบบงานบญัชสีโมสร 
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 ระบบเงนิกู ้/ ระบบเงนิสะสม / ระบบเงนิบ านาญ / ระบบภาษเีงนิไดเ้งนิบ านาญ 
 ระบบฌาปนกจิสงเคราะห ์
 ระบบท่าเรอืชายฝัง่ / ระบบใบแจง้หนี้ท่าเรอืชายฝัง่ 
 ระบบการเงนิรบัส าหรบัเงนิกู ้กสพ. 
 ระบบสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
 ระบบทะเบยีนแจง้หกัเงนิตามหมายศาล 
 ระบบตรวจสอบค่ารกัษาพยาบาลและค่าเล่าเรยีนบุตร 
 ระบบลงเวลาเขา้ปฏบิตังิานและล่วงเวลา 
 
นอกจากนี้ กทท. ยงัอยู่ระหว่างการพฒันาระบบสารสนเทศอื่นๆ อกี อาท ิระบบ SOA 

ระบบ One Stop e-Port Service ระบบ Enterprise Data Wearhouse (EDW) ระบบจดัเกบ็ส าเนา
ใบก ากบัภาษี ระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อช่วยบรหิารเวลารถบรรทุกสนิค้าเขา้ออกท่าเรอืแหลมฉบงั 
ระบบบริหารงานเรือและใบแจ้งหนี ของท่าเรือแหลมฉบัง  และระบบการจัดการข้อมูลด้าน
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Information System) ของ กทท. 

 
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
ทอท. เป็นผู้ด าเนินการและจดัการท่าอากาศยานทีด่ีระดบัโลก: การมุ่งเน้น
คุณภาพการใหบ้รกิารโดยค านึงถงึความปลอดภยัและสรา้งรายไดอ้ยา่งสมดุล 
 
พนัธกิจ 
 
ประกอบและส่งเสรมิกจิการท่าอากาศยาน รวมทัง้ด าเนินการกจิการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งหรอื

ต่อเนื่องกบัการประกอบกจิการท่าอากาศยาน โดยค านึงถงึการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
 
ค่านิยม (Core Value) 
 
 ให้ใจจิตส านึกในการให้บริการ (Service Mind): การใหบ้รกิารดว้ยความเขา้ใจ

ความหมายของการใหบ้รกิาร 
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 มัน่ใจความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยั (Safety & Security): การ
ค านึงถงึความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัเป็นหวัใจของการปฏบิตังิาน 

 ร่วมใจการมีส่วนร่วมและการส่ือสารทัง้ภายในองคก์รและหน่วยงานภายนอก 
(Teamwork): สรา้งความสามคัคที างานเป็นทมี ใหค้วามส าคญักบัเป้าหมายของ
องคก์รมากกว่าเป้าหมายส่วนตวั สรา้งกระบวนการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้
เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและการตดัสนิใจ 

 เปิดใจการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง (Innovation): ส่งเสรมิการเรยีนรู ้ควบคู่กบั
ความคดิรเิริม่และความตัง้ใจทีจ่ะศกึษาพฒันาตนเองใหม้คีวามรูค้วามสามารถใน
การปฏบิตัหิน้าที ่

 ภมิูใจความโปร่งใสและส านึกในความรบัผิดชอบ (Integrity): การปฏบิตังิาน
ดว้ยความโปรง่ใสตรวจสอบได ้และส านึกในความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ ต่อลกูคา้ 
ต่อสงัคม และประเทศชาต ิ

 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 1 Airport Strategic Positioning การก าหนดแนวทาง (Roadmap) 

พฒันาศกัยภาพของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ต าแหน่งเชงิยุทธศาสตร์
ของแต่ละท่าอากาศยาน 
o กลยทุธ ์

- พัฒนาการจัดท าฐานข้อมูลส าคัญและก ากับการด าเนินงานภายใต้ 
Airport Strategic Positioning 

- ปรบัปรงุ/ทบทวน Strategic Positioning ของแต่ละท่าอากาศยาน 
- การพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพื่อมุง่สู่ Airport Strategic Positioning 

 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 2 Airport Service Capacity การบรหิารขดีความสามารถในการ

รองรบัปรมิาณการจราจรทางอากาศ เร่งรดัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน 
o กลยทุธ ์

- เพิม่ขดีความสามารถท่าอากาศยาน 
- พฒันาระบบบ ารงุรกัษาท่าอากาศยาน 
- เพิม่ประสทิธภิาพเพื่อการบรหิารงานท่าอากาศยานแห่งใหมใ่นอนาคต 
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 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 Regional Hub การพัฒนาการด าเนินงานท่าอากาศยานเป็น
ศูนยก์ลางการนิทีร่องรบัรปูแบบธุรกจิในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การท่องเทีย่ว การบนิเพื่อ
เปลี่ยนผ่านไปยงัจุดหมายปลายทางอื่นๆ ด้านธุรกิจ ด้านโลจสิติกส์ และด้านการ
ซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
o กลยทุธ ์

- มุง่สู่การเป็นศูนยก์ลางการขนส่งทางอากาศและสนับสนุนการท่องเทีย่ว 
- มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสนิค้าทางอากาศ ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภมู ิ(ทสภ.) 
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 Intelligent Service การพฒันาบรกิารทีมุ่่งเน้นดา้นนวตักรรมและ

เทคโนโลย ีการน าเทคโนโลย ี ICT มาใช้ในการด าเนินงานและการปฏิบตัิการท่า
อากาศยาน ควบคู่กบัการมุ่งเน้นการพฒันาดา้นมาตรฐานและคุณภาพบรกิารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าแนวคดิเชงินวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินงาน 
o กลยทุธ ์

- พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการท่าอากาศยาน 
- การพฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการองคก์ร 
- พฒันาประสทิธภิาพการสร้างความร่วมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิและ 

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีส าคญั 
 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 5 Aeronautical Business การพฒันาการด าเนินงานด้านกิจการ

การบนิ การพฒันาทีเ่กี่ยวขอ้งกับกจิการการบนิในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้
การพฒันาประสทิธภิาพกระบวนการให้บรกิารผู้โดยสารและกระบวนการให้บรกิาร
สายการบนิ 
o กลยทุธ ์

- เพิม่ศกัยภาพในการรองรบัผูโ้ดยสาร 
- พฒันาการตลาดเสน้ทางการบนิเชงิรกุ 
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 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 Non-Aeronautical Business การพฒันาการด าเนินงานกจิการที่
ไม่เกี่ยวกบัการบนิ การเพิม่บรกิารทีม่คีวามหลากหลายและสอดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้
และผู้ที่มาใช้บรกิารท่าอากาศยาน การก ากับประสิทธิภาพของกิจการสมัปทาน 
รวมถงึการใชป้ระโยชน์ทรพัยส์นิทีม่อียู ่เพื่อสรา้งรายได้ 
o กลยทุธ ์

- พฒันากจิกรรมเชงิพาณชิยใ์นอาคารผูโ้ดยสาร 
- พฒันาการใชป้ระโยชน์สนิทรพัยภ์ายนอกอาคารและพืน้ทีว่่างเปล่า 
- พฒันาธุรกจิรปูแบบใหมโ่ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสนับสนุน 

 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 Business Development การพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เพื่อ

ขยายการด าเนินงานทัง้ธุรกจิหลกัและธุรกจิเกี่ยวเนื่อง รวมถงึการรว่มลงทุนในธุรกจิ
ท่าอากาศยานกบัพนัธมติรทางธุรกจิในกจิการต่างๆ 
o กลยทุธ ์

- พฒันาธุรกจิระหว่างประเทศ 
- พฒันาธุรกจิรปูแบบบรษิทัลกู/บรษิทัรว่มทุน 

 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ ทอท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-16 
 
1) ส านกัตรวจสอบ 
2) ศูนยป์ฏบิตักิารพเิศษ 
3) สายงานกฎหมายและเลขานุการบรษิทั 
4) สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
5) สายงานยทุธศาสตร ์
6) สายงานทรพัยากรบุคคลและอ านวยการ 
7) สายงานบญัชแีละการเงนิ 
8) สายงานพฒันาธุรกจิและการตลาด 
9) สายงานวศิวกรรมและการก่อสรา้ง 
10) สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบนิ 
11) สายงานท่าอากาศยานภูมภิาค 
12) ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิ
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13) ท่าอากาศยานดอนเมอืง 
14) ท่าอากาศยานภเูกต็ 
 
ภาพท่ี 2-16 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ ทอท. คอื สายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึง่ประกอบดว้ยหน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ (1) ฝ่ายกลยทุธเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(2) ฝ่ายระบบสารสนเทศ (3) ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ (4) ฝ่ายสื่อสาร
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
โดยภารกิจหลกัของสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยการ

ด าเนินงาน (1) ก าหนดกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั มาตรฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(2) จดัท าแผนแม่บท แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิตักิารองค์กรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร (3) ก ากบัดแูล ควบคุม และบรหิารโครงการ บรหิารจดัการความเสีย่ง และการจดัท าระบบ
บรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (4) ดูแลโครงสร้าง
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พืน้ฐานระบบคอมพวิเตอร ์เครื่องแม่ข่าย/ลูกข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (5) ควบคุมดูแล
ระบบเครอืข่ายและความปลอดภยัขององค์กร (6) ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ 
ทอท. (7) วเิคราะห ์ออกแบบ จดัหา พฒันา และตดิตัง้ระบบสารสนเทศใหร้องรบัต่อความตอ้งการ
ใชง้านของผูใ้ชง้าน (8) ดูแลบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศใหม้ปีระสทิธภิาพ และ (9) ใหบ้รกิารและ
บ ารงุรกัษาอุปกรณ์สื่อสารท่าอากาศยาน อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์ความปลอดภยั และ
อุปกรณ์ระบบควบคุมและการตรวจคน้ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ ทอท. 

 
ส่วนอัตราก าลงัพลของสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ข้อมูล ณ 21 

เมษายน 2560) ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 119 ต าแหน่ง 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศในปัจจุบนั ของ ทอท. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ระบบงานไอทีด้านการบรกิารประชาชน และระบบงานไอทีด้านงานบรหิารองค์กร โดยแต่ละ
ระบบงานประกอบดว้ยระบบสารสนเทศต่างๆ ดงัต่อนี้ 

 
1) ระบบงานไอทีด้านการบริการประชาชน ไดแ้ก่ 
 
 ระบบบรกิารผูโ้ดยสารขึน้เครือ่ง (กระบวนการเชค็อนิ) 
 ระบบประชาสมัพนัธ ์(Information Kiosk) 
 ระบบ Website 
 ระบบ Mobile Application 
 ระบบ Flight Information Display (จอแสดงตารางการบนิ) 
 ระบบประกาศเสยีงอตัโนมตั ิ
 Airport Free Wifi 
 
2) ระบบงานไอทีด้านงานบริหารองคก์ร ไดแ้ก่ 
 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารทรพัยากรองคก์ร (ERP) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการปฏบิตักิารท่าอากาศยาน (FIMS) 
 ระบบ Executive Support System 
 ระบบ e-Learning และระบบลงทะเบยีนหลกัสตูรฝึกอบรมของบุคลากรภายใน 
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 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
 ระบบ Intranet 
 ระบบบนัทกึเวลาท างาน 
 

 บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จ ากดั (บวท.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
มุ่งมัน่พฒันาคุณภาพการให้บรกิารการเดินอากาศ สู่การเป็นหนึง่ในองค์กร
ระดบัดเียีย่มตามมาตรฐานโลกอย่างยัง่ยนื 
 
พนัธกิจ 
 
เป็นผูใ้หบ้รกิารการเดนิอากาศของประเทศทีต่อบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารดว้ย

ความปลอดภยั เป็นมาตรฐาน และมปีระสทิธภิาพ โดยตระหนักถงึความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยีทุกกลุ่มและผลประโยชน์แห่งชาต ิ

 
วฒันธรรมองคก์ร 
 
พนักงานของ บวท. ทุกคนปฏบิตัภิารกิจภายใต้กรอบวฒันธรรมองค์กร หรอื SMART 

ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 Safety: ความปลอดภยั – ใหบ้รกิารลกูคา้ทัง้ภายนอกและภายในประเทศอยา่งเตม็

ก าลงัความสามารถ ดว้ยสญัชาตญาณความปลอดภยัทีต่รงตามมาตรฐานสงูสุด 
o จติส านึกความปลอดภยั (Safety Instinct) 
o แรงขบัเคลื่อนของความปลอดภยั (Safety Driven) 
o มาตรฐานความปลอดภยั (Safety Standard) 

 Morality: จริยธรรมเพ่ือส่วนรวม – ตัง้มัน่ในความซื่อสตัยส์ุจรติในการปฏบิตังิาน 
การเป็นผูใ้ห ้คดิถงึประโยชน์ของส่วนรวมและองคก์รเป็นสิง่ส าคญั 
o ซื่อสตัย ์(Honest) 
o ท าเพื่อผูอ้ื่นและส่วนรวม (Giver) 
o ประโยชน์องคก์รส าคญัทีสุ่ด (Organization First) 



 

 

 

2-106  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 Accountability: ความรบัผิดชอบต่อตนเองและหน้าท่ี – รับผิดชอบ ทุ่มเท 
เสยีสละในการปฏบิตังิาน สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวนิัยแห่งความ
ถูกตอ้งเป็นธรรมและตรวจสอบได ้
o ควบคุมตนเอง (Self-control) 
o รบัผดิชอบ (Accountability) 
o เสยีสละ (Sacrifice) 

 Recognition: การเป็นท่ียอมรับในความเป็นมืออาชีพในระดับสากล  – 
ขวนขวาย ศกึษาเรยีนรู ้และคดิรเิริม่ ปรบัปรุงพฒันาการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง มี
ความน่าเชื่อถอืดว้ยจุดยนืในวชิาชพีของงานปฏบิตักิารและสนับสนุนการจราจรทาง
อากาศอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 
o ใฝ่รู ้(Passion of Learning) 
o นวตักรรม (Innovation) 
o น่าเชื่อถอื (Trustworthy) 

 Teamwork: ความเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั – รว่มแรงร่วมใจปฏบิตังิานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายของส่วนรวม ดว้ยความเอือ้เฟ้ืออาทรและมสีมัมาคารวะดุจเป็นพีน้่องกนั 
o ผกูพนัฉนัทพ์ีน้่อง (Brotherhood) 
o ท างานเป็นทมี (Teamwork) 
o รว่มแรงรว่มใจ (Collaboration) 

 
ค่านิยม 
 
 มุง่เน้นความปลอดภยั 
 มุง่เน้นหลกัธรรมาภบิาลและจรยิธรรมในการท างาน 
 มุง่เน้นความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 มุง่เน้นผลลพัธท์ีเ่ป็นเลศิ 
 มุง่เน้นการท างานเป็นทมี 
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อ านาจหน้าท่ี 
 
เป็นหน่วยงานผูใ้หบ้รกิารการเดนิอากาศของประเทศ มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี้ 
 
 การบรหิารจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) 
 การบรหิารระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน 

(Aeronautical Communications, Navigation and Surveillance System/Services) 
 การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ (Aeronautical 

Information Services and Aeronautical Charts) รวมทัง้บรกิารเกี่ยวเนื่อง และงาน
ตามนโยบายรฐับาล 

 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 : การใหบ้รกิารการเดนิอากาศ ที่่ปลอดภยัและมปีระสทิธภิาพ 
o เป้าหมาย 
- ใหบ้รกิารทีป่ลอดภยัและมัน่คง เป็นไปตามมาตรฐานและต่อเนื่องในทุกช่วงการบนิ 

 กลยุทธ ์1.1 ปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดมาตรฐาน
ส าหรับบริการการเดินอากาศ (Regulatory Requirements for Air 
Navigation Services) 

 กลยุทธ์ 1.2 จดัการความเสี่ยงด้านความปลอดภยั (Safety Risk) ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 กลยุทธ ์1.3 พฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพระบบและอุปกรณ์รวมทัง้
โครงสรา้งพืน้ฐานด้านวศิวกรรมจราจรทางอากาศ ใหเ้ป็นไปตามความ
ตอ้งการและมาตรฐาน/ขอ้ก าหนดการใชง้าน 

 กลยุทธ์ 1.4 บรหิารความต่อเนื่องการให้บรกิารการเดินอากาศให้มี
ความพรอ้มและสามารถรกัษาระดบัความปลอดภยั รวมทัง้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ส าหรบัรองรบัทุกสถานการณ์ 

- เพิม่ความสามารถในการรองรบัเทีย่วบนิและประสทิธภิาพการจราจรทางอากาศ 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 กลยุทธ์ 2.1 พฒันาการปฏบิตัิการในเขตสนามบนิ โดยมุ่งเน้นในด้าน 

PBN Approach with Vertical Guidance, AMAN/DMAN, A-SMGCS, 
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Airport-CDM, Remote Aerodrome เป็นส าคัญ และสนับสนุนการลด
การปล่อยก๊าซ CO2 

 กลยุทธ์ 2.2 พฒันาเชื่อมต่อและท างานร่วมกนัได้ของระบบและข้อมูล 
โดยมุง่เน้นในดา้น AIXM/FIXM เป็นส าคญั 

 กลยุทธ์ 2.3 พฒันาความสามารถในการรองรบัและความคล่องตวัของ
เที่ยวบนิผ่านการบรหิารจราจรทางอากาศร่วมกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
โดยมุง่เน้นในดา้น FUA, CDM/ATFM, ADS-B/WAM, Safety Nets เป็น
ส าคญั และสนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซ CO2 

 กลยุทธ ์2.4 พฒันาประสทิธภิาพของเส้นทางการบนิให้มปีระสทิธภิาพ
ผ่านการจดัการปฏบิตักิารบนิบนพื้นฐานวถิกีารบนิ โดยมุ่งเน้นในด้าน 
PBN SID/STAR, CDO, CCO เป็นส าคัญ และสนับสนุนการลดการ
ปล่อยก๊าซ CO2 

 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การสรา้งบุคลากรมอือาชพี 
 
o เป้าหมาย 
- พฒันาระบบการจดัการทรพัยากรบุคคล เพื่อการขบัเคลื่อนองค์กรให้เติบโต

อยา่งยัง่ยนื 
 กลยุทธ์ 3.1 พฒันาความสามารถหลกัของบุคลากรและระบบงานด้าน

ทรัพยากรบุคคลตาม AEROTHAI HR Model ตามมาตรฐาน ICAO 
และยทุธศาสตรอ์งคก์ร 

 กลยทุธ ์3.2 เพิม่ผลติภาพการปฏบิตังิาน (Productivity) ขององคก์ร 
- พฒันาสภาพแวดลอ้มบุคลากรและยกระดบัความผกูพนัต่อองคก์ร 

 กลยุทธ์ 4.1 พฒันาสภาพแวดล้อมในการท างานและคุณภาพชวีติของ
บุคลากร 

 กลยทุธ ์4.2 ยกระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของบุคลากร 
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 : การพฒันาไปสู่องคก์รสมรรถนะสงู 
 
o เป้าหมาย 
- เป็นองคก์รทีด่ใีนสงัคมและบรรลุเป้าหมายในการบรหิารการเปลีย่นแปลงอย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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 กลยุทธ์ 5.1 ด าเนินงานตามพันธกิจภายใต้หลักจริยธรรมและการ
จดัการที่ดี โดยเน้นการสร้างความยัง่ยนืและผลลพัธ์ที่สอดคล้องกับ
ความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยีอยา่งสมดุล 

 กลยุทธ์ 5.2 พฒันาแนวทางประเมินผลและยกระดับความพึงพอใจ
ผูใ้ชบ้รกิาร พรอ้มกบัจดัการกบัความไม่พงึพอใจและขอ้รอ้งเรยีนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

- พฒันาโครงสรา้งและองค์ประกอบพื้นฐานเทคโนโลย ีสารสนเทศ ความรู ้และ
นวตักรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์รทุกระดบั 
 กลยุทธ์ 6.1 เตรยีมความพร้อมและพฒันาศกัยภาพของโครงสร้างและ

องคป์ระกอบพืน้ฐาน ทีจ่ าเป็นส าหรบั BICC 
 กลยุทธ์ 6.2 ทบทวนแนวคดิและการด าเนินงานด้านการจดัการความรู้

และสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 
นวตักรรม ตลอดจนการวจิยัและพฒันา ให้สอดคลอ้งและพรอ้มสู่การใช้
งาน BICC เป็นกลไกขบัเคลื่อนเป้าหมายขององคก์ร 

- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทัว่ทัง้องค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสทิธภิาพ 
 กลยุทธ์ 7.1 ก าหนดแผนพัฒนาองค์กร เพื่อปรับปรุงและจัดการ

กระบวนการท างานที่ส าคญัอย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคล้องกบัการ
เพิ่มขีดความสามารถด้านยุทธศาสตร์ การออกแบบและจัดการ
กระบวนการท างานทีท่ าใหเ้กดิผลลพัธต์ามเป้าหมาย 

- บรหิารจดัการทางการเงนิอย่างมปีระสทิธภิาพ และสมดุล 
 กลยุทธ์ 8.1 บริหารงบประมาณและการเงินขององค์กรอย่างมี

ประสทิธภิาพ และเป็นไปตามกรอบของแผนการลงทุน 
 กลยุทธ์ 8.2 เพิม่ประสทิธภิาพค่าใช้จ่ายด าเนินการ โดยมุ่งเน้นรกัษา

สมดุลของสดัส่วนค่าใช%จ่ายให%เหมาะสมและไม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรม 
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 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 : การสรา้งคุณค่าใหก้บักจิการบนิและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 
เป้าหมาย 

- สนับสนุนและด าเนินงานพฒันาระบบการเดินอากาศภายใต้ความร่วมมอืใน
อุตสาหกรรมการบนิ 

 
 กลยุทธ์ 9.1 แสวงหาความร่วมมอื และสร้างการมสี่วนร่วมภายในและ

ภายนอกประเทศ เพื่อพฒันาคุณภาพบรกิารทุกดา้นใหด้ยีิง่ขึน้ 
 กลยทุธ ์9.2 ด าเนินการเชงิรกุในเวทรีะดบัภูมภิาค 

 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 : การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัใหก้บัประเทศ 
 

เป้าหมาย 
- พฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบบรกิารการเดนิอากาศและด าเนินการตามแผน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาการขนส่งทางอากาศของประเทศ 
 กลยุทธ ์10.1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานระบบบรกิารการเดนิอากาศ เพื่อ

รองรบัการเปลีย่นถ่ายเทคโนโลยแีละวธิกีารปฏบิตัไิปสู่ระบบการบรหิาร
จราจรทางอากาศระบบใหม ่และรองรบัแนวทางพฒันาระบบการบนิของ
ภาครฐั 

 กลยุทธ์ 10.2 ผลักดันการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาขีด
ความสามารถในการรองรบัดา้นการขนส่งทางอากาศของไทย 

 

โครงสร้างองคก์ร 
 

โครงสรา้งองคก์รของ บวท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-17 
 

1) ส านกัตรวจสอบภายใน 
1.1) ฝ่ายตรวจสอบภารกจิหลกัและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.2) ฝ่ายตรวจสอบภารกจิสนบัสนุนและวางแผนการตรวจสอบ 

2) ส านกักรรมการอ านวยการใหญ่ 
2.1) ฝ่ายสื่อสารสมัพนัธ ์
2.2) ฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
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3) ส านกัมาตรฐานความปลอดภยั 
3.1) ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภยั 
3.2) ฝ่ายบนิทดสอบ 

4) ส านกันโยบายและยทุธศาสตร ์
4.1) ส านกันโยบายและบรหิารยุทธศาสตร ์

5) ส านกัพฒันาธุรกจิ 
5.1) ฝ่ายบรหิารธุรกจิ 
5.2) ฝ่ายวศิวกรรมบรกิาร 

6) ส่วนบรหิารจราจรทางอากาศ 
6.1) ฝ่ายบรหิารศูนยค์วบคุมจราจรทางอากาศกรงุเทพ 
6.2) ฝ่ายบรหิารศูนยค์วบคุมการจราจรทางอากาศเขตสนามบนิกรงุเทพ 
6.3) ฝ่ายบรหิารเครอืขา่ยการจราจรทางอากาศ 

7) ส่วนภมูภิาคและศูนยป์ระกอบการ 
7.1) ฝ่ายบรหิารศูนยค์วบคุมการจราจรทางอากาศสนามบนิภูมภิาค 
7.2) ฝ่ายบรหิารจราจรทางอากาศภูมภิาค 1 
7.3) ฝ่ายบรหิารจราจรทางอากาศภูมภิาค 2 
7.4) ฝ่ายบรหิารศูนยป์ระกอบการ 

8) ส่วนวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 
8.1) ฝ่ายบรหิารงานวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 
8.2) ฝ่ายสนบัสนุนงานวศิวกรรมจราจรทางอากาศ 
8.3) ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

9) ส่วนทรพัยากรบุคคล 
9.1) ฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคลและคุณภาพชวีติ 
9.2) ฝ่ายพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู ้

10) ส่วนการเงนิ 
10.1) ฝ่ายการเงนิและบญัช ี
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ภาพท่ี 2-17 โครงสร้างองคก์ร บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากดั 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศของ บวท. คอื ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่อยูภ่ายใตส้่วนวศิวกรรมจราจร
ทางอากาศ 

 
โดยภารกจิหลกัของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ยการด าเนินงานพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์รตามนโยบายของผู้บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง (Chief 
Information Officer: CIO) ให้มคีวามเพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ และมขี้อมูลที่จะน ามาใช้วเิคราะห์
เพื่อสนับสนุนการวางแผนงาน หรอืการตดัสนิใจของผู้บรหิารหรอืผู้ใช้งานในด้านต่างๆ รวมทัง้
จดัท าและบรหิารแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.  

 
ส่วนอัตราก าลงัพลของฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 16 พฤษภาคม 2560) 

ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 50 ต าแหน่ง 
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเครอืขา่ยและระบบสารสนเทศหลกัของ บวท. ประกอบดว้ย15 
 
1) ระบบเครือข่ายส านักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 
 
เป็นระบบเครือข่ายซึ่งมีอุปกรณ์เชื่อมโยงไปยังเครื่องลูกข่ายที่ตัง้อยู่ในชัน้ต่างๆ 

นอกจากนี้ ยงัเชื่อมต่อกบัระบบเครอืข่ายศูนยค์วบคุมการบนิภูมภิาค ผ่านช่องทางระบบเครอืข่าย 
TOT ดว้ย MPLS และช่องทางระบบเครอืขา่ย CAT ดว้ย VPN 

 
2) ศนูยข้์อมลูส่วนกลาง 
 
เป็นศูนยข์อ้มลูทีม่กีารก าหนดแบ่งโซนของระบบชดัเจนตามกลุ่มงาน และมรีะบบรกัษา

ความปลอดภยัเพื่อป้องกนัแต่ละโซน 
 
3) ระบบสารสนเทศต่างๆ 
 
ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ บวท. ไดแ้ก่ 
 
 ระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส ์
 ระบบ SAP 
 ระบบ Email 
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานดา้นทรพัยากรบุคคล  
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานดา้นนโยบายและบรหิารยุทธศาสตร ์
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานดา้นการเงนิ 
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานดา้นธุรกจิ 
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานดา้นบรหิารทัว่ไป 
 ระบบถ่ายทอดข่าวการบินอัตโนมัติ (Automatic Message Switching System: 

AMSS) 
 ระบบพมิพแ์ถบกระดาษรายงานขอ้มลูการบนิ (Flight Data Strip Printing System: 

FDSS) 
                                                           
15 รวบรวมขอ้มลูจากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร บรษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั พ.ศ. 2559-2561 
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 ระบบบรหิารขอ้มลูการบนิ (Flight Data Management System: FDMS) 
 

 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) (บกท.) 
 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นสายการบนิทีลู่กค้าเลอืกเป็นอนัดบัแรก ให้บรกิารดเีลศิด้วย “เสน่ห์ความ
เป็นไทย” 
 
พนัธกิจ 
 
 ใหบ้รกิารขนส่งทางอากาศอยา่งครบวงจรทัง้ ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุง่เน้น

ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัความสะดวกสบาย และการบรกิารทีม่คีุณภาพดว้ย
เอกลกัษณ์ความเป็นไทย เพื่อส่งมอบผลติภณัฑ์ที่มคีุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง 
รวมทัง้เสรมิสรา้งความประทบัใจและความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 

 มกีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามมาตรฐานสากล เพื่อสรา้งการเตบิโตอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่
องคก์รและสรา้งผลตอบแทนจากก าไรลงทุนทีส่งูใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ที่สร้างความแขง็แกร่งให้กบัพนักงาน เพื่อให้ท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่ลูกค้า เสริมสร้างขีด
ความสามารถทกัษะ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนเพิม่พนูความผกูพนัต่อองคก์ร 

 ช่วยเหลอื ส่งเสรมิ และแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ในฐานะเป็น
สายการบนิแห่งชาติ ทัง้นี้ ต้องด าเนินการภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีามหลกั
ธรรมาภบิาล 

 
คณุค่าหลกั (Core Value) 
 
 มุง่เน้นการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ (Customer Satisfaction) 
 ใหก้ารบรกิารระดบัโลก (World Class Services) 
 สรา้งคุณค่าในทุกมติ ิ(Value Creation) 

  



 

 

 

 2-115 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภารกิจหลกั 
 
ด าเนินธุรกิจสายการบินที่ให้การบริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้า พัสดุภัณฑ์ และ

ไปรษณยีภณัฑ ์โดยท าการขนส่งเชื่อมโยงเมอืงหลกัของประเทศไทยไปยงัเมอืงต่าง ๆ ทัว่โลก ทัง้
แบบเทีย่วบนิประจ า เทีย่วบนิเช่าเหมาล า และส่งผ่านเครอืข่ายพนัธมติรการบนิ โดยมที่าอากาศ
ยานสุวรรณภมูเิป็นศูนยก์ลางเครอืข่ายเสน้ทางการบนิ 

 
อ านาจหน้าท่ี 
 
ด าเนินกิจการด้านการบินพาณิชย์ทัง้เส้นทางบินระหว่างประเทศและเส้นทางบิน

ภายในประเทศ ซึง่ใหบ้รกิารเกี่ยวขอ้งกบัการขนส่งทางอากาศแบบครบวงจร โดยแยกการบรหิาร
ออกเป็นธุรกจิหลกั คอื ธุรกจิสายการบนิ และกลุ่มธุรกจิสนบัสนุนการบนิ ดงันี้ 

 
1) ธุรกจิสายการบนิ 
 
เป็นธุรกิจหลกัที่ให้บรกิารขนส่งผู้โดยสาร สนิค้า ประกอบด้วย 5 สายงานหลกั ได้แก่  

สายการพาณิชย ์สายกลยุทธแ์ละพฒันาธุรกจิ สายการเงนิและการบญัช ีสายทรพัยากรบุคคลและ
ก ากบักจิกรรมองคก์ร สายผลติภณัฑแ์ละบรกิารลกูค้า และ 2 ฝ่ายปฏบิตักิาร ไดแ้ก่ สายปฏบิตักิาร 
และฝ่ายช่าง 

 
2) ธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัผูโ้ดยสาร 
 
บรหิารงานในลกัษณะหน่วยธุรกจิ ประกอบดว้ย 4 หน่วยธุรกจิ ไดแ้ก่  ฝ่ายการพาณิชย์

สนิคา้และไปรษณียภณัฑ ์ฝ่ายครวัการบนิ หน่วยธุรกจิการบนิไทยสมายล ์หน่วยธุรกจิการบรกิาร
ภาคพืน้ 

 
กลยทุธ์16 
 
 กลยุทธ์ท่ี 1 การพฒันาเครอืข่ายการบนิทีแ่ข่งขนัได ้ท าก าไร และลดความซบัซ้อน

ของฝงูบนิ 
 กลยทุธท่ี์ 2 การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และเสรมิสรา้งรายได้ 

                                                           
16 รวบรวมขอ้มลูจากแผนปฏริปูการบนิไทย ระยะที ่3 (พ.ศ. 2560) (ขอ้มลู ณ วนัที ่1 มนีาคม 2560) 
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 กลยทุธท่ี์ 3 การสรา้งความเป็นเลศิในการใหบ้รกิาร (Service Ring) 
 กลยทุธท่ี์ 4 การมตีน้ทุนทีแ่ขง่ขนัได ้และการด าเนินการมปีระสทิธภิาพ 
 กลยุทธ์ท่ี 5 การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่นับสนุนความยัง่ยนื และพฒันาบุคลากร

ใหม้คีุณภาพดเียีย่ม 
 กลยุทธ์ท่ี 6 การบรหิารบรษิทัในเครอืและกลุ่มธุรกิจ และการพฒันากลยุทธ์ธุรกิจ

ใหมเ่พื่อความยัง่ยนื 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ บกท. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-18 
 
ส่วนกลาง 
1) ส านกังานตรวจสอบภายใน 
2) ศูนยส์นบัสนุนการปฏบิตักิารองคป์ระธานศูนยส์นบัสนุนการปฏบิตักิาร 
ฝ่ายบรหิารงานนโยบายฯ 
3) สายสนบัสนุนการถวายการบนิแก่องคป์ระธานศูนยส์นบัสนุนการปฏบิตังิาน 
4) สายปฏบิตักิาร 
5) ฝ่ายช่าง 
6) สายการพาณชิย ์
7) สายทรพัยากรบุคคลและก ากบักจิกรรมองคก์ร 
8) สายรายไดเ้สรมิองคก์ร 
9) สายการเงนิและการบญัช ี
10) สายกลยทุธอ์งคก์รและพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ส่วนบรหิารงานหน่วยธุรกจิ 
11) ฝ่ายสนบัสนุนการบรหิารธุรกจิการบนิ 
12) ฝ่ายครวัการบนิ 
13) ฝ่ายบรกิารลกูคา้ภาคพืน้ 
14) ฝ่ายบรกิารอุปกรณ์ภาคพืน้ 
15) ฝ่ายการพาณชิยส์นิคา้และไปรษณยีภณัฑ ์
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ภาพท่ี 2-18 โครงสร้างองคก์ร บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
ทัง้นี้ หน่วยงานที่มีบทบาทและอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบงานบรหิารและงาน

บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ บกท. คอื ฝ่ายงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(อยู่ภายใต้สายกลยุทธอ์งคก์รและพฒันาอย่างยัง่ยนื) ซึง่ประกอบดว้ยฝ่ายย่อย 4 ฝ่าย17 และ กอง
ที่ไม่ขึน้กบัฝ่ายใดๆ 2 กอง ได้แก่ (1) ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยสีารสนเทศและสร้างศกัยภาพทาง
ธุรกจิ (2) ฝ่ายระบบสารสนเทศ ผลติภณัฑ ์และบรกิารการบนิ (3) ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการ
บรหิารและการปฏบิตักิาร (4) ฝ่ายปฏบิตักิารและบรกิารโครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5) กองบรหิารจดัการคู่คา้เทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) กองฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
ธุรการ 

 
โดยภารกจิหลกัของฝ่ายงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย (1) การก าหนด

ยุทธศาสตร์สารสนเทศ จดัท าแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) การพฒันาและ
ให้บรกิารงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิาร (3) 

                                                           
17 แต่ละฝ่ายยงัประกอบดว้ยหน่วยงานระดบักองต่างๆ เช่นกนั 
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การใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแก่ผูใ้ชบ้รกิารทัง้ในและนอกบรษิทัฯ และ (4) การ
พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษิทัฯ18  

 
ส่วนอตัราก าลงัพลของฝ่ายงานบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ (ข้อมูล ณ 29 กนัยายน 

2560) ประกอบดว้ยพนกังาน 224 ต าแหน่ง และลกูจา้ง/Outsource 34 อตัรา รวมทัง้สิน้ 258 คน 
 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ปัจจบุนั บกท. มรีะบบสารสนเทศทีส่ าคญัในการดูแลหลายระบบทัง้โครงการทีเ่ป็น Front 

และ Back Office System รวมทัง้ระบบส าหรบั Business Unit ดงัต่อไปนี้ 
 
 THAI Star Common Platform – ระบบการส ารองที่นัง่ การควบคุมระบบการ

ส ารองทีน่ัง่ การออกบตัรโดยสาร และการใหบ้รกิาร Check-in ผูโ้ดยสารของการบนิ
ไทยบน Platform ใหม่ ที่ทนัสมยัสามารถตอบสนองการบรกิารลูกค้า ปรบัเปลี่ยน
ความตอ้งการดา้นธุรกจิไดอ้ย่างรวดเรว็ และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของบรษิทั
ฯ ไดด้ยีิง่ขึน้ 

 Pricing and Fares Management System – เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการก าหนด
กลยุทธ์ราคาขาย และกระบวนการสร้างราคาเพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อการ
วิเคราะห์ราคา และการแข่งขันและตอบสนองอย่ างรวดเร็วที่สุด และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการบรหิารรายได ้โดยมเีครื่องมอืทีจ่ะคดัสรร Quality Revenue ได้
มากขึน้ 

 Royal Orchid Plus Frequent Flyer Program – เป็นระบบของรายการสะสมไมล์ 
รอยัล ออร์คิด พลัส เพื่อการสร้างและรักษาฐานลูกค้า ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาดของบริษัทฯ ช่วยให้การด าเนินการรณรงค์และส่งเสริมการขาย 
(Campaign Management) มปีระสทิธภิาพดมีากยิง่ขึ้น สามารถสร้างรายได้ และ
แขง่ขนักบัคู่แขง่ในตลาดไดใ้นระยะยาว 

 Global Tour Management System – เป็นระบบทีจ่ะช่วยสรา้งและขยายเครอืข่าย
การซื้อ ขายโปรแกรมการท่องเที่ยว Royal Orchid Holidays ให้เป็นระบบการขาย
ตรงผ่านอินเทอร์เน็ต ไปยงัลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิม่รายได้และลดค่าใช้จ่าย 
ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการสร้าง Tour Package ได้แก่ Contract, Costing ให้
สามารถสรา้ง Tour ไดห้ลากหลาย รองรบัทุกความตอ้งการของลกูคา้ 

                                                           
18 รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารของบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่22 มนีาคม 2560 
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 Cargo Hub Operation Revenue and Utilization System (CHORUS) –  เ ป็ น
ระบบเพื่อสนับสนุนการท างานของฝ่ายการพาณิชย์สนิค้าและไปรษณียภณัฑ์ ใน
ดา้นการปฏบิตักิารคลงัสนิค้า การส ารองและจดัระวางบรรทุก การขาย การบรหิาร
รายได้ ตลอดจนการจดัการบญัชรีายได้ ทัง้น้้ี เพื่อเพิม่รายได้จากการขนส่งสินค้า 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน และศกัยภาพการแข่งขนั อกีทัง้ ยงัสร้างความพงึ
พอใจใหก้บัลกูคา้ 

 Commercial Data Warehouse – ระบบคลงัข้อมูลโดยจดัเก็บข้อมูลการเดินทาง
ของผูโ้ดยสาร เทีย่วบนิ ฯลฯ ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูของลูกค้าโดยตรงจากระบบส ารอง
ที่นัง่ ระบบบตัรโดยสาร ระบบการตรวจบตัรโดยสารขึน้เครื่อง และระบบบญัช ีให้
ครบวงจร เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะหเ์พื่อวางแผนการตลาดและการขาย การออกแบบ
การบริการให้มีความจ าเพาะเจาะจงมากขึ้น ให้ทันกับการแข่งขันและการ
เปลี่ยนแปลงของตลาด ซึ่งเป็นแนวทางหลกัในการบรหิารจดัการด้านการขายและ
การตลาดในอนาคต 

 OPAL Aviation Map – ระบบติดตามเที่ยวบิน (Flight Monitoring) เพื่อแสดงผล
และต าแหน่งอากาศยานโดยระบุพกิดั ทศิทาง ความเรว็ ความสูงและเส้นทางบนิ 
ในช่วงเวลาทีก่ าลงัปฏบิตักิารบนิอยู่ในอากาศไดถู้กตอ้ง แมน่ย า และรวดเรว็ ช่วยให้
การควบคุมการปฏบิตักิารเพิม่ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ อกีทัง้ เป็นการรวบรวมขอ้มลูการ
เดนิอากาศทีส่ าคญัเพื่อใหก้ารสนบัสนุนแก่นกับนิในการพจิารณาแกไ้ขสถานการณ์ 

 THAI Flight Planning System – ระบบที่ท าหน้าที่ผลติแผนการบนิให้กับนักบิน
ก่อนท าการบิน โดยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางบินและการน าร่องทัว่โลก 
(Navigation Data) สภาพอากาศตามเส้นทางบนิ ขอ้มูลราคาน ้ามนั ขอ้มูลน ้าหนัก
ผู้โดยสารและระวางสนิค้า รวมทัง้อตัราการเผาไหมน้ ้ามนัเชื้อเพลงิของเครื่องยนต์
แต่ละชนิด เป็นต้น เพื่อค านวณเส้นทางบินที่ดีที่สุดและปริมาณการใช้น ้ ามันที่
เหมาะสมและถูกตอ้งเชื่อถอืไดใ้นแต่ละเทีย่วบนิ 

 Traffic Information and Planning System (TIPS) – ระบบที่ใช้ในการวางแผน
ตารางบินส าหรับ medium-term และ shortterm period รวมทัง้ปรับแก้ไขให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ส าหรบั TG operating และ Codeshare flight โดยระบบ
เกบ็รวบรวมแกไ้ขขอ้มลูพืน้ฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบั flight รวมทัง้กระจายตารางการบนิ
ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ยงัท าหน้าที่จดัสรรการใช้
ลานจอดทีส่นามบนิกรงุเทพ ภเูกต็ หาดใหญ่ อู่ตะเภาและเชยีงใหม ่

 THAI Operations Control System (TOPS) – ระบบที่ช่วยในการควบคุมการ
ปฏบิตัิการบนิให้เป็นไปตามแผนตารางการบนิอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น ก าหนด
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เครือ่งบนิล าทีจ่ะบนิในแต่ละเทีย่ว เปลีย่นแปลงหรอืงดเทีย่วบนิ ตดิตามเวลาขึน้ และ
ลงของเทีย่วบนิทุกเทีย่วบนิ และจดัเกบ็ขอ้มลูทัว่ไปของเครือ่งบนิ ขอ้มลูเหล่านี้จะถูก
น าไปใช้ร่วมกับระบบอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์ นอกจากนี้  ยงัมีระบบการจดัการ
สารสนเทศ น าเสนอผูบ้รหิาร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจเพื่อปรบัปรุงเทีย่วบนิ
ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม ทัง้ดา้นความปลอดภยัและศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 SAP-Wise – ระบบเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพกระบวนการจดัเก็บรายได้ การเงนิ ให้
รวดเรว็ มปีระสทิธภิาพมากขึ้น รวมทัง้การบรหิารงานบุคคล โดยเชื่อมโยงระบบ 
SAP และฐานข้อมูลทุกระบบในปัจจุบันและในอนาคตให้เป็นระบบเดียวกัน 
(Integrated ERP System) และสามารถจดัท าระบบขอ้มูลบรหิารกลาง (Corporate 
MIS System) ทีส่มบรูณ์เพื่อประกอบการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร 

 SAP-HCM – ระบบทีช่่วยในการวางแผนและบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของทัง้
บรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยใชร้ะบบมาตรฐานของ SAP มาบรหิารจดัการในเรื่อง
ของโครงสร้างองค์กร บุคลากร การบรหิารเงนิเดอืน การพฒันาบุคลากรและการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตลอดจนสทิธสิวสัดกิารต่างๆ  

 SAP-BU – ระบบทีช่่วยในการขยายขอบเขตงานในส่วนของการบรหิารการผลติและ
การขายทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัหน่วยธุรกจิบรหิารการบนิ ซึง่ครอบคลุมฝ่ายบรหิาร
อุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายบรกิารลูกค้าภาคพื้น และฝ่ายครวัการบิน โดยจะใช้ระบบ
มาตรฐานของ SAP ประกอบด้วยระบบบริหารการผลิต (Production Planning) 
ระบบขายและจดัจ าหน่าย (Sales and Distribution) ระบบบรหิารซ่อมบ ารุง (Plant 
Maintenance) ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management) ระบบบัญชีต้นทุน 
(Product Costing) และระบบบญัชกีารเงนิ(Financial Accounting and Controlling) 
มาใชใ้นการบรหิารจดัการ 

 
 สถาบนัการบินพลเรือน (สบพ.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
เป็นศูนยก์ลางแห่งความเป็นเลศิด้านวชิาชพีการบนิ (Center of Excellence) 
ของภมูภิาค โดยเป็นองคก์รเรยีนรูท้ีม่บีุคลากรคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
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พนัธกิจ 
 
 ผลติและพฒันาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบนิให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสากล

อย่างเพยีงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ภมูภิาค 

 ศกึษาและพฒันาเทคโนโลยแีละบรกิารดา้นการขนส่งทางอากาศ เผยแพรค่วามรู ้ให้
ค าปรกึษา แนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการ
แขง่ขนัของระบบขนส่งทางอากาศยานของไทยในภูมภิาคเอเชยี 

 เพิม่ขดีความสามารถในการใหบ้รกิารซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
 ขยายการให้บรกิารอากาศยานและสรา้งบรกิารใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรม

การบนิ เพื่อฝึกทกัษะการปฏบิตังิานจรงิใหก้บันักศกึษาและใหบ้รกิารกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

 สนับสนุนกรมการบนิพลเรอืน กระทรวงคมนาคม ในการด าเนินงานตามนโยบาย
ของภาครฐั ให้เป็นไปตามพนัธกรณีตามอนุสญัญาว่าด้วยการบนิพลเรอืนระหว่าง
ประเทศ และด าเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรบัใบอนุญาตบุคคล
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
ค่านิยม 
 
 การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
 การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัว ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 
 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 การใหบ้รกิารประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยัและไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
 การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
 การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพโปรง่ใสและตรวจสอบได ้
 การยดึมัน่ในระบบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
 การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 
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ภารกิจหลกั 
 
ด าเนินการผลติและพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบินและด าเนินกิจการเกี่ยวกับ

บรกิารช่างอากาศ บรกิารอากาศยาน และกจิการอื่นเกี่ยวกบักจิการบนิ เพื่อประโยชน์ในการผลติ
บุคลากรดงักล่าว 

 
อ านาจหน้าท่ี 
 
 ฝึกอบรมดา้นกจิการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศใหไ้ดม้าตราฐานตามทีอ่งคก์ารการ

บนิพลเรอืนระหว่างประเทศ (ICAO) ไดร้ะบุไวใ้นอนุสญัญาการบนิระหว่างประเทศ 
และรบัผดิชอบการฝึกอบรมภายในประเทศ ใหส้อดคลอ้งตามกฏหมายเกี่ยวกบัการ
เดนิอากาศภายในประเทศ 

 ผลติบุคลากรด้านการบนิพลเรอืนให้เพยีงพอต่อความต้องการภายในประเทศเพื่อ
สนับสนุนหน่วยงานการขนส่งทางอากาศ ของภาครฐัและเอกชน ให้เป็นไปตาม
แผนพฒันาบุคลากรการบนิของประเทศ 

 บรกิารช่างอากาศ บรกิารอากาศยาน และกจิการอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการการบนิ 
 
ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 เพิม่ศกัยภาพการจดัการเรยีนการสอน 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 เสรมิสรา้งคุณภาพชวีตินกัศกึษา 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 พฒันาธุรกจิและขยายการบรกิารสงัคม 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารและการจดัการ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ยกระดบัมาตรฐานบุคลากรสู่ระดบัสากล 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 7 ปรบัปรงุระบบบรหิารการเงนิและการลงทุนเชงิรกุ 
 

  



 

 

 

 2-123 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ สบพ. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-19 
 
1) ส านกัตรวจสอบภายใน 
2) ส านกัผูว้่าการ 
3) ส านกัการเงนิการคลงั 
4) ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศการบนิ 
5) ส านกัวจิยัและพฒันาธุรกจิการบนิ 
6) ส านกังานทรพัยากรบุคคล 
7) ส านกังานนโยบายและแผน 
8) ส านกัวชิาการ 
9) กองอากาศยานและเครือ่งยนต์ 
10) กองวชิาการอเิลก็ทรอนิกส ์
11) กองวชิาภาษาองักฤษเทคนิคการบนิ 
12) กองวชิาบรหิารการบนิ 
13) กองวชิาบรกิารการบนิ 
14) กองฝึกบนิ 
15) กองซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
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ภาพท่ี 2-19 โครงสร้างองคก์ร สถาบนัการบินพลเรือน 

 
 
ทัง้นี้  หน่วยงานซึ่งดูแลและรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจดัการและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของ สบพ. คือ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน ซึ่งประกอบด้วย
หน่วยงานย่อย ได้แก่ (1) แผนกพฒันาสารสนเทศและเครอืข่าย (2) แผนกโสตทศันูปกรณ์ และ  
(3) แผนกผลติและพฒันาสื่อการศกึษา 

 
โดยภารกิจหลกัของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศการบนิ ประกอบด้วยการด าเนินงาน  

(1) ก าหนดยุทธศาสตรส์ารสนเทศ จดัท าแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (2) ดูแล
ระบบ IT โดยรวมขององคก์ร เช่น ระบบเวบ็ไซต์ ระบบเครอืข่าย ระบบอนิเทอรเ์น็ต เป็นต้น และ
การ (3) จดัซือ้จดัหาอุปกรณ์ ส ารวจอุปกรณ์การเรยีนการสอน การเชื่อมขอ้มลูและอุปกรณ์ รวมถงึ
งานบรหิารและงานวชิาการ และ (4) ผลติสื่อต่างๆ และดแูลเรือ่ง Video Conference ประกอบดว้ย
งานหอ้งสมดุ และงานโรงพมิพ1์9 

 

                                                           
19 รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารสถาบนัการบนิพลเรอืน ณ วนัที ่28 มีนาคม 2560 
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ส่วนอตัราก าลงัพลของส านักเทคโนโลยสีารสนเทศการบนิ (ขอ้มลู ณ 28 มนีาคม 2560) 
ประกอบดว้ยพนกังานทัง้สิน้ 20 ต าแหน่ง20 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารส าคญัของหน่วยงาน 
 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ สบพ. ทีม่กีารพฒันาหรอืด าเนินการอยู่

ในปัจจบุนั21 ไดแ้ก่ 
 
 ระบบ Back Office เพื่อ Share ขอ้มลูระหว่างหน่วยงานภายในองคก์ร 
 ระบบ E-mail / Website / VDO Conference ณ สถาบนัการบนิพลเรอืน กรุงเทพฯ 

ศูนยฝึ์กการบนิหวัหนิ และศูนยฝึ์กการบนิแห่งที ่2 ขอนแก่น 
 ระบบ Timer เพื่อสลบัการท างานของเครื่องปรบัอากาศหอ้ง Server ศูนยฝึ์กการบนิ

หวัหนิ 
 ระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV 
 ระบบการประเมนิอาจารยผ์ูส้อน และระบบรบัสมคัรนกัศกึษา Online 
 ระบบเครอืขา่ย Internet/Intranet 
 ระบบเครอืขา่ย LAN และ Wireless Lan / Fibre Optic 
 ระบบฐานขอ้มลู (Back Office) เพื่อรองรบักบัระบบ Front Office 
 ระบบดจิติอลเพื่อจดัท าส าเนาเอกสารต าราเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 ระบบตรวจสอบและแจง้เตอืนผ่านโทรศพัทแ์บบ Real-time 
 ระบบบ ารงุรกัษาครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารการศึกษา (ระบบรบัสมคัร Online และระบบการ

ประเมนิอาจารยผ์ูส้อน) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบรหิารองค์กรของสถาบนัการบนิพลเรอืน 

(MIS) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการจดัการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
 ระบบสารสนเทศสนบัสนุนการสื่อสาร/เรยีนรูภ้ายในองคก์ร (Intranet) 
 ระบบส าหรบัส ารองขอ้มลู (Back Up) 
 ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตั ิ(Automatic Library) 

                                                           
20 รวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารสถาบนัการบนิพลเรอืน ณ วนัที ่28 มีนาคม 2560 
21 รวบรวมขอ้มลูจากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศของสถาบนัการบนิพลเรอืน ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2557-2561 (ฉบบัทบทวน
ประจ าปี 2559) 
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 ระบบหอ้งสมดุอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Library) 
 
นอกจากนี้ สบพ. ก าลงัอยูร่ะหว่างการจดัท าระบบสารสนเทศอื่นๆ อาท ิระบบสารสนเทศ

เพื่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร (EIS) 
 

 บริษทั ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั (บทม.) 
 
ภารกิจหลกั 
 
 ด าเนินธุรกจิสายการบนิภูมภิาคในระยะพสิยัใกล้และระยะพสิยักลาง ให้บรกิารใน

รูปแบบ Regional Service / Cost Effective Full Service ที่มคีุณภาพและทันสมยั 
สามารถตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูเ้ดนิทาง 

 เสรมิสรา้งความแขง็แกร่งให้การบนิไทย ดว้ยฐานผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางแบบเชื่อมต่อ
เสน้ทาง (Connecting Traffic) ของการบนิไทย 

 สามารถบรหิารตน้ทุนใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัได ้
 เพื่อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งใหก้บัเครอืข่ายเสน้ทางบนิโดยรวมของกลุ่มธุรกจิสาย

การบนิของบรษิทั การบนิไทย 
 เพื่อสรา้งโอกาสในการขยายธุรกจิ รองรบัการเตบิโตของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
กลยทุธเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
สนบัสนุนและใหบ้รกิารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรบังานทางดา้นการจดัตาราง

การบนิ การควบคุมการปฏบิตักิารและการบรหิารจดัการลูกเรอื ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
รองรบัส่วนงานปฏบิตักิารบนิ ส าหรบัวางแผนการบนิ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรบัส่วน
งานบุคคล และระบบสารสนเทศของส่วนงานส านักงานตัง้แต่งานงบประมาณ การขอซื้อวสัดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน การจดัซื้อ ไปจนถงึการจ่ายเงนิ จดัการลงบญัชตีามรายการดงักล่าว
ขา้งต้น พรอ้มทัง้จดัท ารายงานต่างๆ นอกจากนัน้ ยงัท าการสนับสนุนระบบ Passenger Service 
ทีเ่ป็นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อรองรบังานบรกิารผูโ้ดยสาร เริ่มตัง้แต่การจองตัว๋โดยสารไป
จนถงึการ Check in ผูโ้ดยสาร 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ บทม. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-20 
 
1) ส านกัเลขานุการบรษิทั 
2) ฝ่ายความปลอดภยั ความมัน่คงการบนิ และควบคุมคุณภาพ 
3) สายปฏบิตักิาร 

3.1) ฝ่ายกลยทุธอ์งคก์รและแผน 
3.2) ฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
3.3) ฝ่ายธุรการสายปฏบิตักิาร 
3.4) ฝ่ายบรหิารนกับนิและมาตรฐานการบนิ 
3.5) ฝ่ายฝึกอบรมการปฏบิตักิาร 
3.6) ฝ่ายควบคุมการปฏบิตักิาร 

4) แผนกลยทุธอ์งคก์รและแผน 
4.1) ฝ่ายกลยทุธแ์ละวเิคราะหก์ารตลาด 
4.2) ฝ่ายบรหิารรายไดแ้ละราคาขาย 
4.3) Sale & Distribution Department 
4.4) ฝ่ายสื่อสารการตลาดและตราผลติภณัฑ ์
4.5) แผนกฝึกอบรมและควบคุมคุณภาพบรกิาร 
4.6) ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์
4.7) ฝ่ายบรกิารลกูคา้ภาคพืน้ 
4.8) ฝ่ายบรกิารบนเครือ่งบนิ 

5) สายการเงนิและบรหิารองคก์ร 
5.1) ฝ่ายการเงนิและการบญัช ี
5.2) ฝ่ายกฎหมายและบรหิารสญัญา 
5.3) ฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
5.4) ฝ่ายบรหิารองคก์ร 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 2-20 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั 

 
ทีม่า: แผนงบประมาณประจ าปี 2560, บรษิทั ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์จ ากดั 

 
 บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ ากดั (รทส.)  

 
ภารกิจหลกั 
 
ประกอบกจิการโรงแรม ใหบ้รกิารทีพ่กั อาหาร และกจิการอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
เป้าหมาย ทิศทาง และบทบาทการด าเนินการในอนาคต 
 
รทส. มเีป้าหมายทีจ่ะใหโ้รงแรมอยู่ในระดบัมาตรฐานสีด่าว และมกีารบรกิารเป็นเลศิแก่

ลูกค้าที่จะเขา้มาใช้บรกิาร โดยมเีอกลกัษณ์ของความเป็นไทย เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้ เป็นสญัญา
ลกัษณ์ของผูท้ีม่าเยอืนประเทศไทย อกีทัง้ยงัใหค้วามส าคญัของการก ากบัดูแล ใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล เพื่อประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ 
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ยทุธศาสตร ์
 
 วเิคราะหแ์ละศกึษาความเป็นไปไดข้อง Business Plan ทีผู่ร้บัจา้งฯ เสนอ 
 ก ากบัดแูลการบรหิารจดัการของผูร้บัจา้งฯ ใหเ้ป็นไปตามสญัญาจา้งฯ 
 ควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด ระเบยีบและนโยบายทีก่ าหนดไว้ 
 ตรวจสอบการบรหิารจดัการของผูร้บัจา้งฯ 
 
โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ รทส. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-21 
 
1) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
2) ฝ่ายผูเ้ชีย่วชาญ 
3) ฝ่ายบญัช ีการเงนิ 
4) ส านกัผูจ้ดัการ 
5) ส่วนบรหิาร (โดยบรษิทัผูร้บัจา้ง 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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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 2-21 โครงสร้างองคก์ร บริษทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมิู จ ากดั 

 
ทีม่า: บรษิทั โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจ ากดั 

 
 บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาทอี์สต ์เอเชีย จ ากดั (ทอส.) 

 
วิสยัทศัน์ 
 
 เป็นผู้ให้บรกิารเทคโนโลยรีะบบส ารองที่นัง่ และระบบสนับสนุนธุรกจิเกี่ยวกบัการ

ส ารองทีน่ัง่ การเดนิทางทีต่วัแทนจ าหน่ายบตัรโดยสารเลอืกใชเ้ป็นอนัดบัแรก ดว้ย
ระบบทีท่นัสมยั 

 บรษิทัฯ ได้สรรหาและพฒันาผลติภณัฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบรษิัท 
ตวัแทนจ าหน่าย และเพื่อใหธุ้รกจิของบรษิทัตวัแทนจ าหน่าย เตบิโตอย่างยัง่ยนืและ
มคีุณภาพ 
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ภารกิจหลกั 
 
 สนบัสนุนกจิการของการบนิไทย และสมาชกิอื่น 
 พฒันาบรษิทัฯ สายการบนิ ตวัแทนจ าหน่าย รองรบัการเปลีย่นแปลง 
 หาช่องทางการเพิม่รายได ้ใหม้ากขึน้ 
 ใชท้รพัยากร เงนิทุน ทีม่อียูเ่ตม็ประสทิธภิาพ 
 บรหิารดว้ยหลกัธรรมาภบิาล (เปิดเผย เป็นธรรม โปรง่ใส) 
 
ทิศทางและบทบาทการด าเนินงานในอนาคต 
 
ขยายบทบาทจากการเป็นเพยีงผูท้ าตลาด ตดิตัง้ระบบส ารองทีน่ัง่ ใหก้บัตวัแทนจ าหน่าย 

เป็นผู้น าเสนอสนิค้าด้านระบบ Travel IT Solutions ที่เชื่อมโยงการเดนิทางให้กบัผู้ประกอบการ
ท่องเทีย่วในส่วนอื่นๆ 

 
1) เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย ณ สิน้ปีที ่71.52% โดยเดน้ทีก่ลุ่มตวัแทน

จ าหน่ายขนาดเลก็ซึง่เป็นกลุ่มทีม่ยีอดการส ารองทีน่ัง่มาก 
2) คงความเป็นผู้น าในส่วนแบ่งทางการตลาดในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาและ

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

3) พฒันาและสรรหา Product หรอื Content เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพของระบบส ารองที่
นัง่ 

4) พฒันาและสรรหา Product, Local Product หรอื Solution ใหม ่รวมทัง้เน้นใหค้วามรู้
เกี่ยวกับ Product หรอื Solution ของบรษิัทแก่ตัวแทนจ าหน่ายเพื่อความสะดวก
รวดเรว็ในการเขาถงึระบบและเป็นเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทั 

5) น าเสนอการใช้ระบบ Mid Office ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายรายใหม่และรายเดมิแทน
การให ้Incentive เพยีงอยา่งเดยีว 

6) เตรยีมพรอ้มส าหรบัธุรกจิทีก่ าลงัเปลีย่นไป 
7) ใชป้ระโยชน์จากการที่ม ีTerminals จ านวนมาก ในการสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์หรอื

เพื่อเพิม่รายไดใ้หก้บับรษิทัฯ 
8) เพิ่มช่องทางการสื่อสารรูปแบบใหม่เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันสูงเพิ่มขึ้น เกิด

การบรูณาการระหว่างช่องทางออนไลน์และการบรกิารดา้นอื่นๆ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงสร้างองคก์ร 
 
โครงสรา้งองคก์รของ ทอส. มดีงัต่อไปนี้ และสรปุแผนผงัโครงสรา้งองคก์รดงัภาพที ่2-22 
 
1) Office Managing Director 
2) Internal Audit 
3) Commercial Management 
4) Customer Service 
5) Finance & Accounting 
6) Technology & Product Development 
7) Human Resource & Administration 
8) Customer Training 
 

ภาพท่ี 2-22 โครงสร้างองคก์ร บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาทอี์สต์ เอเชีย จ ากดั 

 
ทีม่า: บรษิทั ไทย-อะมาดอุิส เซาทอ์สีต์ เอเชยี จ ากดั 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

บทท่ี 3 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของ

ประเทศไทย เปรียบเทียบกบักรณีศึกษา 
 
 
การศกึษาในบทนี้ เป็นการศกึษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทยและ

ประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice) และการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ เพื่อน าบทเรยีนหรอื 
แนวทางการพฒันาจากประเทศกรณีศกึษามาประยุกต์ใช้ส าหรบัการเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นคมนาคมขนส่งไทย 

 
 

3.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทย 

 
3.1.1 หน่วยงานผู้เก่ียวข้องและผูร้บับริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้าน

คมนาคมขนส่งของไทย 
 
กระทรวงคมนาคม (คค.) มีบทบาทและหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบ กลไก และ

บุคลากร รวมทัง้วางแผนนโยบายการพฒันา ก ากบัดูแล และบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่ง
และโลจสิตกิส์ของประเทศให้มปีระสทิธภิาพ ทัว่ถงึ และยัง่ยนื กระทรวงคมนาคมยงัรบัผดิชอบ
ดูแลในส่วนของการพัฒนาบรกิารของระบบขนส่งสาธารณะที่นอกเหนือจากระบบโลจิสติกส์ 
รวมถงึการจดัสรรและบรหิารจดัการการขนส่งและการจราจรของประเทศ 

 
ทัง้นี้ หน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม (ซึง่รวมไปถงึรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวง)  

ทีด่ าเนินการและมสี่วนเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการให้บรกิารด้านคมนาคมขนส่งแก่ผูร้บับรกิาร 
ไดแ้ก่ ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และภาครฐั (ทัง้หน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคมดว้ยกนั และ
หน่วยงานรฐัอื่น) มดีงัต่อไปนี้ 
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1) หน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 
 
 ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม (สปค.) – เป็นหน่วยงานกลางซึง่มบีทบาท

หน้าที่ในการพฒันายุทธศาสตร์การบรหิารของกระทรวงคมนาคม ตลอดจน
ก ากบั ดแูล ตดิตาม และประสานงานกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวง นอกจากนี้ 
สปค. ยงัมบีทบาทในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
ใช้ในการบรหิารจดัการภายในกระทรวงและเพื่อให้บรกิารแก่หน่วยงานสงักดั
กระทรวง 

 กรมเจ้าท่า (จท.) – เป็นกรมซึง่มบีทบาทก ากบัดูแลระบบการขนส่งทางน ้าและ
การพาณิชยนาวขีองประเทศ รวมถงึระบบเดนิทางสัญจรทางน ้าของประชาชน 
ทัง้นี้ นอกจากการบรหิารจดัการเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพทางการขนส่งทางน ้า  
และเกดิความสะดวกและความปลอดภยัทางการสญัจรทางน ้า จท. ยงัมบีทบาท
ในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน และทรพัยากรบุคคลดา้นการพาณชิยนาวดีว้ย 

 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) – เป็นกรมซึ่งมบีทบาทก ากบัดูแล และบรหิาร
จดัการระบบขนส่งทางบก (ซึ่งหมายรวมถงึการออกกฎหมาย และกฎระเบยีบ 
เพื่อการจดัระเบยีบของระบบการขนส่งทางบก) นอกจากนี้  ขบ. ยงัมบีทบาทใน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ด้านคมนาคม เพื่อพฒันาและเชื่อมต่อ
เครอืข่ายระบบขนส่งทางบกในประเทศให้เกิดความคล่องตวั สะดวก รวดเรว็ 
ทัว่ถงึ และปลอดภยั แก่ผูร้บับรกิารทุกภาคส่วน 

 กรมท่าอากาศยาน (เดิมคือกรมการบินพลเรือน) (ทย.) – เป็นกรมซึ่งมี
บทบาทก ากบัดูแลการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานการบนิของประเทศ โดยเฉพาะ
ท่าอากาศยาน และยงัมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าแผน ระเบยีบ มาตรฐาน
การบนิ มาตรฐานการบรกิาร และมาตรฐานสิง่แวดลอ้มดา้นการบนิของประเทศ 

 กรมทางหลวง (ทล.) – เป็นกรมซึง่มอี านาจหน้าทีใ่นการพฒันาระบบโครงขา่ย
ทางหลวง เพื่อสนบัสนุนการขนส่งและโลจสิตกิสข์องประเทศ โดยการก ากบัดูแล
ของ ทล. ครอบคลุมในด้านการดูแล รักษาเส้นทางหลวงทัว่ประเทศ การ
เชื่อมโยงเส้นทางหลวงเข้ากบัเส้นทางต่างๆ รวมไปถึงการบรหิารจดัการการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ตลอดจนการจราจรบนเส้นทางหลวงที่อยู่ภายใต้ 
ความรบัผดิชอบของกรม 

 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) – เป็นกรมซึ่งมอี านาจหน้าที่ในการพฒันาระบบ
โครงข่ายทางหลวง เฉพาะในส่วนทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการขนส่ง
และโลจสิตกิส์ของประเทศ โดยการก ากบัดูแลของ ทช. ครอบคลุมในด้านการ
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ดแูล รกัษาเสน้ทางหลวงทัว่ประเทศ การเชื่อมโยงเสน้ทางหลวงทีร่บัผดิชอบเขา้
กบัเสน้ทางต่างๆ รวมไปถึงการบรหิารจดัการการขนส่งและโลจสิตกิส ์ตลอดจน
การจราจรบนเสน้ทางหลวงทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของกรม 

 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) – เป็นหน่วยงานที่
มบีทบาทในการเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ มาตรฐาน ตลอดจน
บรูณาการการจดัท าแผนดา้นการขนส่งและจราจรของประเทศ 

 
2) รฐัวิสาหกิจในสงักดักระทรวงคมนาคม 
 
 การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) – เป็นรฐัวสิาหกจิทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการ

จดัสรร วางแผน ควบคุม และบรหิารจดัการดา้นระบบรางของประเทศ 
 การท่าเรือแห่งประเทศ (กทท.) – เป็นรฐัวสิาหกจิที่มบีทบาทก ากบัดูแลและ

ใหบ้รกิารดา้นการท่าเรอืและธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัโลจสิตกิสท์างน ้าของประเทศ 
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) – เป็นรฐัวสิาหกจิที่ถูก

จดัตัง้ขึ้นเพื่อท าหน้าที่ด าเนินธุรกิจกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล รวมถงึธุรกจิทีเ่กีย่วกบักจิการรถไฟฟ้าดงักล่าว 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) – เป็นรฐัวสิาหกจิที่ท าหน้าที่พฒันา 
จดัสร้าง และปรบัปรุงโครงข่ายทางพิเศษของประเทศ พร้อมทัง้ด าเนินการ
บรกิารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทางพเิศษของประเทศ 

 องคก์ารขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) – เป็นรฐัวสิาหกจิทีท่ าหน้าที่พฒันา
ระบบการให้บรกิารและการเดินรถขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล เพื่อให้ประชาชนเกดิความเขา้ถงึและได้รบัความสะดวกจากบรกิาร
ขนส่งสาธารณะ 

 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) – เป็นรฐัวสิาหกจิทีด่ าเนินกจิการในด้าน
การบนิพาณชิยใ์นประเทศและระหว่างประเทศ 

 บริษัท ขนส่ง จ ากดั (บขส.) – เป็นรฐัวิสาหกิจที่ด าเนินการให้บรกิารขนส่ง
ผูโ้ดยสารโดยรถประจ าทางระหว่างกรงุเทพฯ ไปยงัจงัหวดัต่างๆ รวมถงึระหว่าง
จงัหวดั และ/หรอืภายในจงัหวดั โดยใหเ้อกชนเขา้มามสี่วนด าเนินการในรปูของ
รถร่วมเอกชนวิง่ในเส้นที ่บขส. ไดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่ง นอกจากนี้ 
บขส. ยงัท าหน้าทีจ่ดัระเบยีบการเดนิรถทัง้ของบรษิทัเองและรถรว่ม 
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 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) – เป็นรฐัวิสาหกิจที่
ด าเนินกจิการท่าอากาศยานใน 6 ท่าอากาศยาน1 อาท ิการบรกิารลานจอดรถ 
การจดัตัง้เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดนิอากาศ การใหบ้รกิารช่างอากาศ 
ฯลฯ 

 
นอกเหนือจากหน่วยงานขา้งต้น ยงัมหีน่วยงานอื่น ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนทีม่สี่วนใน

การให้บริการด้านคมนาคมขนส่งแก่ผู้รบับริการต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงที่
นอกเหนือจากทีก่ล่าวมาขา้งต้น (เช่น สถาบนัการบนิพลเรอืน) กรุงเทพมหานคร กองบงัคบัการ
ต ารวจจราจรและกองบงัคบัการต ารวจทางหลวง ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉรยิะไทย ( iTIC) และสมาคมระบบขนส่งและ
จราจรอจัฉรยิะไทย (ITS Thailand) 

 
ภาพท่ี 3-1 หน่วยงานผูเ้ก่ียวข้องและผูร้บับริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (Stakeholders) 

  
                                                           
1 ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศยานภเูกต็ ท่าอากาศยานเชยีงใหม ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
และท่าอากาศยานแมฟ้่าหลวง (จงัหวดัเชยีงราย) 
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3.1.2 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย 
 

ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด (ทัง้หน่วยงานราชการและ
รฐัวสิาหกจิ) ได้มกีารน าเอาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาปรบัใชเ้พื่อการอ านวยความสะดวกแก่
ผูร้บับรกิาร รวมไปถงึเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการงานภายในองคก์ร หรอืงานบรกิาร
ต่างๆ เหล่านัน้ ทัง้ในรูปแบบการให้บรกิารออนไลน์ การประมวลผลฐานข้อมูลด้านการจราจร
ขนาดใหญ่ ไปจนถึงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการต่างๆ ของกระทรวง/หน่วยงาน และการด าเนินงานของบุคลากรในองค์กร (ในบาง
หน่วยงาน) 

 

ภาพที่ 3-2 สรุประบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่กระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานในสังกัดพัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ร ับบริการ และสอดรับกับ
เทคโนโลยสีารสนเทศด้านคมนาคมขนส่งที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนั โดยอาจแบ่ง
การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม ออกเป็น 3 ส่วน 
ดงันี้ 

 

ภาพท่ี 3-2 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 
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1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการ  
 
ในปัจจุบนั มรีะบบ IT เป็นจ านวนมากที่ได้ถูกพฒันาขึ้น โดยแบ่งประเภทระบบตาม

วตัถุประสงค์ของการพฒันา ออกเป็น (1) ระบบการให้บรกิารเพื่ออ านวยความสะดวก/ความ
ปลอดภยัแก่ผูร้บับรกิาร (เช่น ระบบบรหิารจราจรแบบ real-time เพื่ออ านวยการจราจร (Decision 
Support System) ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจ าหน่ายตัว๋โดยสาร (e-Ticketing)  
เป็นต้น) (2) ระบบการให้บรกิารที่มาทดแทนการใช้เอกสาร (เช่น ระบบช าระภาษีรถประจ าปี 
ระบบเปลีย่นใบอนุญาตขบัขีแ่บบใหม่ เป็นตน้) และ (3) ระบบการใหบ้รกิารดา้นขอ้มลู (เช่น ระบบ
ตรวจจบัและวเิคราะหเ์พื่อรายงานสภาพการณ์และอุบตัเิหตุบนเสน้ทาง ระบบรายงานสภาพจราจร
อัจฉรยิะ ระบบรายงานข้อมูลต าแหน่งและเส้นทางเดินรถของรถโดยสารประจ าทาง  เป็นต้น)  
โดยหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม ทีร่บัผดิชอบดูแลในส่วนของการคมนาคมทางบก ทางราง 
ทางน ้า และทางอากาศ อันได้แก่ กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
กรมเจา้ท่า กรมท่าอากาศยาน รวมถงึรฐัวสิาหกิจต่างๆ ถอืเป็นหน่วยงานที่มบีทบาทส าคญักับ  
การพฒันาระบบ IT งานบรกิารของกระทรวง เนื่องด้วยขอบเขตงานที่ต้องมกีารปฏสิมัพนัธ์กบั
ผูร้บับรกิารทีเ่ป็นภาคประชาชน และภาคธุรกจิ ค่อนขา้งมาก 

 
อย่างไรก็ดี ก็มิได้หมายว่าหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด เช่น ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นต้น จะมไิดม้กีารพฒันาระบบงาน
บรกิารอยู่เลย หากแต่ระบบ IT งานบรกิารของหน่วยงานเหล่านี้อาจจะเป็นการให้บรกิารกับ
หน่วยงานรฐัและรฐัวสิาหกิจในสงักดัเสยีมากกว่าการให้บรกิารโดยตรงกบัภาคประชาชน และ 
ภาคธุรกจิ  

 
ทัง้นี้ ตวัอย่างงานบรกิารทีห่ยบิยกขึน้มาและปรากฏอยู่ในภาพขา้งต้น อาจมิครอบคลุม

งานบรกิารทัง้หมดของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสงักดั ซึง่ไดม้กีารน าเสนอไวใ้นบทที ่2  
 
2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริหารองคก์ร  
 
ในส่วนของการพฒันาระบบ IT เพื่อการบรหิารราชการให้เกิดความราบรื่นและเกิด

ประสทิธภิาพสูงสุด กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสงักดั อาจแบ่งระบบ IT ด้านงานบรหิาร
องค์กรออกเป็น (1) ระบบงานบรหิารเพื่อผู้บรหิาร (เช่น ระบบงานวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บรหิาร (Business Intelligence) ระบบติดตามสถานการณ์ด าเนินโครงการ  
เป็นต้น) (2) ระบบงานบรหิารทัว่ไปภายในกระทรวง (เช่น ระบบสารบรรณ ระบบจองหอ้งประชุม/



 

 

 

 3-7 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

งานยานยนต์ เป็นต้น) และ (3) ระบบงานบรหิารอื่นๆ (เช่น ระบบพฒันาบุคลากรผ่านระบบ
ออนไลน์ (e-Learning) ระบบ National Single Windows (หรือระบบ NSW) (พัฒนาร่วมกับ 
กรมศุลกากร) เป็นตน้) 

 
ทัง้นี้  ระบบ IT ที่กล่าวมาข้างต้นหลายระบบเป็นระบบงานทัว่ไปที่แต่ละหน่วยงาน

พัฒนาขึ้นเพื่อมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงานบริหารทัว่ไปขององค์กรอยู่แล้ว เช่น ระบบ 
สารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุม/งานยานยนต์ ระบบเวบ็ไซต์และอนิทราเน็ตของ
หน่วยงาน เป็นต้น แต่ในบางระบบ เป็นการใชร้ะบบกลางของหน่วยงานรฐัอื่นทีม่กีารพฒันาขึน้ไว้
อยู่แล้ว เช่น ระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. ระบบ GFMIS ของกระทรวงการคลงัที่ร่วมกับ
กรมบญัชกีลาง เป็นตน้ 

 
3) การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมลูของกระทรวง 
 
นอกเหนือจากการพฒันาระบบ IT งานบรหิารองคก์รและระบบ IT งานบรกิาร กระทรวง

คมนาคมและหน่วยงานในสังกัด ยงัได้มกีารพฒันาระบบฐานข้อมูลของกระทรวงทัง้เพื่อการ
สนับสนุนงานบรหิารขององค์กร และสนับสนุนงานบรกิารของกระทรวง โดยตวัอย่างงานระบบ
ฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดั ไดแ้ก่ 

 
 ระบบจดัเก็บข้อมูลจราจรและการขนส่ง ผ่านกล้อง CCTV GPS RFID เซ็นเซอร์ 

และอุปกรณ์ต่างๆ 
 ฐานขอ้มลูผูใ้ช ้/ ผูร้บับรหิารงานบรกิารของกระทรวง 
 ฐานขอ้มลูเสน้ทาง GIS ของกระทรวง 
 ระบบฐานขอ้มลูกลางเพื่อบรูณาการขอ้มลูสนบัสนุนการใหบ้รกิาร 
 ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างหน่วยงาน 
 ศูนยป์ฏบิตักิารคมนาคม (MOTOC) 
 ศูนยบ์รูณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบแห่งชาต ิ(NMTIC) 
 

3.1.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งท่ีส าคญัของไทย 
 
จากภาพรวมการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่ง

ของไทยทีน่ าเสนอไปในหวัขอ้ 4.1.2 และระบบ IT ต่างๆ ทีน่ าเสนอไวใ้นบทที ่2 ไดห้ยบิยกระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่งที่ส าคัญของกระทรวงคมนาคมขึ้นมาด้วยกัน  
2 ระบบ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1) ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multi-Modal 

Transport Integration Center: NMTIC) 
 
ความเป็นมาของจดัตัง้ศนูย ์
 
ในปี 2553-2555 กระทรวงคมนาคมได้ศกึษาแนวทางและก าหนดมาตรการในการน า

เทคโนโลย ีอาท ิเทคโนโลยรีะบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) มาปรบัใชก้บัการคมนาคมขนส่ง
ของรถสาธารณะ โดยมอบหมายใหบ้รษิทั วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จ ากดั (บวท.) ด าเนินการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multi-
Modal Transport Integration Center: NMTIC) ขึ้น เพื่อให้ศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์บูรณาการ
กระบวนการในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างครบวงจร อันจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
ภายในประเทศ ยกระดบัความปลอดภยั และเพิม่ประสทิธภิาพในการขนส่ง 

 
ภายหลงัจากแบบสถาปัตยกรรมศูนย์ฯ ส าเรจ็ลง กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ 

กรมการขนส่งทางบกเริม่ศกึษาแนวทางเพิม่เตมิ และขยายผลของโครงการไปสู่โครงการทดลอง
น าเทคโนโลย ีGPS มาตดิใชก้บัรถสาธารณะต่างๆ โดยเฉพาะรถโดยสารประจ าทาง ทัง้นี้ แมก้าร
ด าเนินการในระยะแรกจะเพิง่แลว้เสรจ็ในช่วงปี 2558 และยงัอยู่ระหว่างการประเมนิผลส าเรจ็จาก
การด าเนินโครงการ 

 
อย่างไรกด็ ีกระทรวงคมนาคมกค็าดหวงัใหก้ารด าเนินการดงักล่าวในระยะถดัไปจะเป็น

การต่อยอดจากในระยะแรก (การตดิตัง้ระบบ GPS ในรถสาธารณะ) สู่การรวมศูนยข์องขอ้มลูการ
ขนส่งโลจิสติกส์ทางบก ทางราง ทางน ้ า และทางอากาศเข้าไว้ที่คลังข้อมูลกลาง (Data 
Warehouse) เพื่อที่กระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้าน
ขนส่งและโลจสิตกิส ์จะสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไปไดใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆ อนัจะช่วย
เพิม่ประสทิธภิาพในการก ากบัดูแลและบรหิารของหน่วยงานภาครฐั และเพิม่ประสทิธภิาพด้าน
การขนส่งและโลจสิตกิสข์องประเทศ 

 
 
 



 

 

 

 3-9 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพรวมของระบบ 
 
ศูนย ์NMTIC มภีารกจิหลกัในการอ านวยความสะดวกด้านขอ้มลูระบบขนส่งทัง้ทางบก 

ทางน ้า ทางอากาศ และทางราง โดยน าข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่
เส้นทางคมนาคม ขอ้มูลต าแหน่งโครงสรา้งพื้นฐานคมนาคม ขอ้มูลพกิดัต าแหน่งของรถโดยสาร
ประจ าทางและยานพาหนะต่างๆ ขอ้มลูสภาพการจราจร ขอ้มลูสภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อมาเก็บ
รวบรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์ข้อมูลกลาง และท าการวิเคราะห์ เพื่อหาต้นเหตุของปัญหา ประเมิน
สภาพการณ์ และประสทิธภิาพของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ อนัจะน าไปสู่การจดัท าแนว
ทางแกไ้ขปัญหาในระยะสัน้ และระยะยาว 

 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีป่ระกอบอยู่ในโครงสรา้งสถาปัตยกรรมของ

ศูนย ์NMTIC ไดแ้ก่ 
 
 ศนูยค์วบคมุการเดินรถด้วยระบบ GPS (GPS Control Center) – เป็นศูนยท์ี่ท า

หน้าทีก่ ากบัควบคุมการขบัรถโดยสารสาธารณะ (รถตูโ้ดยสาร รถบสั บขส. รถขนส่ง
วตัถุอนัตราย ฯลฯ) แบบ real-time โดยสามารถระบุต าแหน่งรถ ความเรว็ ลกัษณะ
การขบัขีท่ีผ่ดิปกต ิเช่น การเบรกแบบกะทนัหนั การเปลีย่นเลนกะทนัหนั  

 ระบบเช่ือมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบ GPS – เนื่องจาก
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบ GPS บนรถสาธารณะ รถไฟ เรอื และอากาศยาน มไิดม้าจาก
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ท าให้ต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ไปยงัศูนย ์NMTIC เพื่อการน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ต่อ ทัง้นี้ ระบบ
ดงักล่าวจะเชื่อมโยงขอ้มลูจากหน่วยงานสงักดักระทรวงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการคมนาคม
ขนส่งทางบก ทางราง ทางน ้า และทางอากาศ รวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
ฐานขอ้มลูระบบ GPS ของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิ

 ระบบป้ายรถโดยสารอจัฉริยะ – ป้ายโดยสารที่สามารถแจง้สถานะการเดินรถที่
เป็นปัจจุบนั ทัง้ต าแหน่ง ระยะเวลาที่เหลอื และความเรว็ที่ใช้ในการเดนิรถ อย่าง
แมน่ย า 

 ระบบรายงานข้อมูลการเดินทาง รายงานสภาพการจราจรอฉัจริยะ และระบบ
เผยแพร่ข้อมลูอ่ืนๆ 
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ภาพท่ี 3-3 ศนูยบ์ูรณาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรปูแบบแห่งชาติ (NMTIC) 

 
ทีม่า: ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
2) ระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS) 
 
ความเป็นมาของการพฒันาระบบ 
 
แนวคดิเรื่องการพฒันาและน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคมนาคมขนส่งมาปรบัใช้

และบรหิารการจราจรและการขนส่งภายในประเทศเป็นแนวคดิที่เกดิขึน้มาหลายปีแล้ว โดยในปี 
2547 คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ด าเนินการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
การจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ (ITS) ขึน้ เพื่อใช้เป็นกรอบการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศในช่วงเวลา 10 ปีนบัจากนี้ (2548-2557) 

 
การด าเนินงานพฒันาระบบ ITS ตามแผนแม่บทการพฒันาระบบ ITS พ.ศ. 2548-2557 

ได้เป็นไปอย่างรวดเรว็ในหลายๆ โครงการ โดยพบว่า มกีารด าเนินโครงการแล้วเสรจ็ไปทัง้สิ้น  
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19 โครงการ จากโครงการทีเ่สนอแนะไวใ้นแผนแม่บทฯ จ านวน 33 โครงการ (คดิเป็นรอ้ยละ 58)2 
ดงันี้ 

 
 โครงการในกลุ่มการแนะน าขอ้มลูแก่ผูเ้ดนิทาง ด าเนินการเสรจ็สิน้ 5 โครงการ จาก

ทัง้หมด 7 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 โครงการในกลุ่มการจดัการจราจรและขนส่ง ด าเนินการเสรจ็สิ้น 4 โครงการ จาก

ทัง้หมด 5 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 โครงการในกลุ่มการด าเนินการรถขนสนิค้า ด าเนินการเสรจ็สิ้น 3 โครงการ จาก

ทัง้หมด 5 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 โครงการในกลุ่มจดัการขนส่งสาธารณะ ด าเนินการเสรจ็สิน้ 4 โครงการ จากทัง้หมด 

7 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 โครงการในกลุ่มความปลอดภัยและความมัน่คงและการจัดการเหตุฉุกเฉิน 

ด าเนินการเสรจ็สิน้ 3 โครงการ จากทัง้หมด 7 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 โครงการในกลุ่มการจ่ายเงนิอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการเสร็จสิ้น 2 โครงการ จาก

ทัง้หมด 2 โครงการในแผนแมบ่ทฯ 
 

ตารางท่ี 3-1 สรปุโครงการท่ีมีการด าเนินการแล้วเสรจ็  
ภายใต้แผนแม่บทการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ พ.ศ. 2548-2557 

โครงการตามแผนแมบ่ทฯ 
สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสรจ็ 

ด าเนินการ 
เพียงบางส่วน 

ยงัไม่ได้ด าเนินการ 

1) กลุ่มการแนะน าข้อมลูแก่ผูเ้ดินทาง    
โครงการขอ้มลูการเดนิทางอจัฉรยิะ (ITS 
Mobility and Incident Management Centre) 

   

โครงการบรกิารขอ้มลูแนะน าเสน้ทางเพือ่
หลกีเลีย่งงานซ่อมบ ารุงทางหลวง (Regional 
Road Closure and Condition Advisory 
Service) 

   

โครงการป้ายแนะน าทีจ่อดรถอจัฉรยิะ    
โครงการระบบน าทางภายในยานพาหนะ    
โครงการ Locational-Based Service (LBS)    
โครงการป้ายจราจรอจัฉรยิะ    

                                                           
2 ทองโต, สรนนัท ์(2555). การศกึษาเพือ่พฒันาจดัท าร่างแผนแมบ่ทการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
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โครงการตามแผนแมบ่ทฯ 
สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสรจ็ 

ด าเนินการ 
เพียงบางส่วน 

ยงัไม่ได้ด าเนินการ 

โครงการพฒันาการรายงานสภาพจราจรแบบ 
real-time 

   

2) กลุ่มการจดัการจราจรและขนส่ง    
โครงการระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรแบบ
เป็นโครงขา่ยในพืน้ที ่กทม. ระยะที ่3 (ATC 3) 

   

โครงการระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรแบบ
เป็นพืน้ที ่(ATC) ในเมอืงภมูภิาค 

   

โครงการการใชก้ลอ้งตรวจจบัการฝ่าฝืน
สญัญาณไฟแดง (Red Light Cameras) และ
กลอ้งตรวจจบัความเรว็ (Speed Camera) 

   

โครงการระบบการเกบ็ค่าธรรมเนียมเขา้พืน้ที่
ช ัน้ใน 

   

โครงการสญัญาไฟคนเดนิขา้มถนนอจัฉรยิะ    
3) กลุ่มการด าเนินการรถขนสินค้า    

โครงการควบคุมน ้าหนกัรถบรรทุก (Selective 
Mass Regulation for Trucks: SMART) 

   

โครงการส่งเสรมิการแลกเปลีย่นขอ้มลู
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์น
อุตสาหกรรมการขนส่งสนิคา้ (Fostering 
Electronic Data Interchange and e-
commerce in the Freight Industry) 

   

โครงการตดิตามรถขนส่งวตัถุอนัตราย    
โครงการด่านชัง่น ้าหนกัรถบรรทุก ทัง้แบบด่าน
ชัง่น ้าหนกัแบบถาวร และด่านชัง่น ้าหนกัขณะรถ
วิง่ (Weight In Motion: WIM) 

   

โครงการจดัตัง้ศนูยค์วบคุมเครอืขา่ยทัว่ประเทศ
เพือ่เชือ่มโยงขอ้มลูจากด่านชัง่น ้าหนกัถาวรและ
ด่านชัง่น ้าหนกัแบบ WIM 

   

4) กลุ่มจดัการขนส่งสาธารณะ    
โครงการตดิตามรถโดยสารประจ าทางและให้
ขอ้มลูแบบเป็นปัจจุบนัแก่ผูโ้ดยสารรถเมลเ์รว็
พเิศษ (BRT) ในกรุงเทพฯ 

   

โครงการตดิตามรถโดยสารระหว่างเมอืง    
โครงการทีจ่อดรถแทก็ซีอ่จัฉรยิะ    
โครงการป้ายรถเมลอ์จัฉรยิะ    
โครงการตดิตามรถโดยสารไปสนามบนิและให้
ขอ้มลูแบบเป็นปัจจุบนัแก่ผูโ้ดยสารระหว่างท่า
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โครงการตามแผนแมบ่ทฯ 
สถานะการด าเนินการ 

ด าเนินการ 
แล้วเสรจ็ 

ด าเนินการ 
เพียงบางส่วน 

ยงัไม่ได้ด าเนินการ 

อากาศยานสุวรรณภมูแิละสถานีท่าอากาศยาน
ในเมอืง (Airport-City Terminal) 
โครงการระบบเช่าช่วงเวลาใชร้ถสว่นบุคคล 
(Car Sharing) 

   

โครงการตดิตามรถรบัส่งนกัเรยีน    
5) กลุ่มความปลอดภยัและความมัน่คง

และการจดัการเหตฉุุกเฉิน 
   

โครงการตดิตัง้กลอ้ง CCTV ทีส่ถานีรถเมลเ์รว็
พเิศษ (BRT) 

   

โครงการตดิตัง้กลอ้ง CCTV ระยะที ่3    
โครงการระบบเครือ่งกัน้ถนนอตัโนมตับิรเิวณ
ทางตดัรถไฟเสมอระดบั 

   

โครงการทดลองการตรวจจบัอุบตักิารณ์โดยใช้
กลอ้งอจัฉรยิะ (Trial of Advance Incident 
Detection using Intelligent Cameras) 

   

โครงการระบบความปลอดภยัยานพาหนะขัน้
กา้วหน้า 

   

โครงการเทคโนโลย ีITS ในการเตอืนอุปสรรค
บนถนน (Roadside ITS for Advanced 
Warning) 

   

โครงการอนิเตอรเ์น็ตเคลือ่นทีใ่นรถต ารวจและ
รถบรกิารฉุกเฉนิ 

   

6) กลุ่มการจา่ยเงินอิเลก็ทรอนิกส ์    
โครงการตัว๋ร่วม    
โครงการระบบเกบ็ค่าผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส ์    

ทีม่า: ทองโต, สรนนัท ์(2555). การศกึษาเพือ่พฒันาจดัท าร่างแผนแมบ่ทการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

 
ทัง้นี้ จากตารางขา้งต้น จะเหน็ว่ายงัมโีครงการอกีจ านวนมาก (17 โครงการ) ทีย่งัไม่ได้

รบัการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารดา้นคมนาคมขนส่งทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ส่งผลท าใหใ้นปี 
2554-2555 สนข. ได้ท าการทบทวนแผนแม่บทฯ ฉบับเดิม และปรบัปรุงขึ้นเป็นแผนแม่บท 
ฉบบัใหม่ คอื แผนแม่บทการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560  
ซึ่งมกีรอบระยะเวลาการพัฒนา 6 ปี และประกอบด้วยแผนการด าเนินงานใน 6 ยุทธศาสตร์ 
ทัง้หมด 38 โครงการ (จะกล่าวรายละเอยีดต่อไปในหวัขอ้ถดัไป) 
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แผนแม่บทการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560 
 
 วิสยัทศัน์ 
 
เพิม่ประสทิธภิาพและความปลอดภยัส าหรบัการจราจรดว้ยระบบ ITS 
 
 เป้าประสงค ์
 
 เพิม่ประสทิธภิาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นลดความล่าช้าของการเดนิทางใน

สภาพจราจร 
 อ านวยความสะดวกในการเดนิทางดว้ยระบบขนส่งสาธารณะ 
 ลดปัญหาอุบตัเิหตุการจราจร 
 ปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการและการบรกิารในระบบขนส่งสนิคา้ 
 
 ยทุธศาสตร ์
 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 1 การจดัการและควบคุมการจราจรอตัโนมตั ิ
 ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การปรบัปรงุระดบัการบรกิารของระบบขนส่งสาธารณะ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 3 การปรบัปรุงเพิม่ความปลอดภยัในระบบการจราจรและจดัการเหตุ

ฉุกเฉิน 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 4 การจดัการขนส่งสนิคา้โดยปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการการขนส่ง 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 5 การช าระค่าธรรมเนียมการใชบ้รกิารระบบขนส่งทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 ยทุธศาสตรท่ี์ 6 การจดัท าขอ้มลูและขอ้แนะน าการเดนิทางและสภาพจราจร 
 
 โครงการด าเนินงานส าคญั 
 
โครงการพฒันาส าคญัภายใตแ้ผนแมบ่ทฯ สรปุไวด้งัภาพที ่3-4 
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ภาพท่ี 3-4 โครงการพฒันาส าคญัภายใต้แผนแม่บทการพฒันา 
ระบบการขนส่งและจราจรอจัฉริยะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560 

 
 
ภาพรวมของระบบ 
 
ระบบ ITS เป็นระบบทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยดี้าน

การค านวณมาใชก้บัการจดัการจราจร และการขนส่งทีส่อดคลอ้งกบัเวลาจรงิ (real-time) เพื่อเป็น
การเพิม่ความปลอดภยัในการเดนิทาง เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการจราจร สรา้งความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  ซึ่งเป็นระบบที่
ประกอบดว้ยระบบหลกั 6 ระบบประกอบกนั ไดแ้ก่ (1) ระบบการจดัการจราจร (2) ระบบการให้
ข้อมูลข่าวสารการเดนิทาง (3) ระบบความปลอดภยัในยานพาหนะและการจดัการเหตุฉุกเฉิน  
(4) ระบบการบรหิารจดัการรถสนิคา้ (5) ระบบการจดัการรถขนส่งสาธารณะ และ (6) ระบบช าระ
ค่าโดยสาร ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

 
ทัง้นี้ โครงขา่ยระบบ ITS ของประเทศไทยในปัจจบุนั เป็นดงัตารางที ่3-2 
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ตารางท่ี 3-2 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกบัภาพรวมของระบบ ITS โดยทัว่ไป 

ระบบ ITS โดยภาพรวม 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 
(1) ระบบการจดัการจราจร  - ศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ 

- ระบบควบคุมสญัญาณไฟจราจรแบบเป็นโครงขา่ยในพืน้ที ่กทม. และในเมอืง
ภมูภิาค 

- ระบบใชก้ลอ้งตรวจจบัการฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดง (Red Light Cameras) 
- ระบบตรวจจบัความเรว็อตัโนมตั ิ(Automatic Speed Enforcement System) 
- ระบบพยากรณ์สภาพการจราจรในช่วงเวลาอนาคตเป็นช่วงเวลา 
- ระบบนบัเวลาสญัญาณไฟ 

(2) ระบบการใหข้อ้มลูขา่วสาร
การเดนิทาง  

- ศนูยป์ฏบิตักิารขอ้มลูการจราจรอจัฉรยิะไทย 
- ระบบป้ายจราจรอจัฉรยิะ 
- ระบบน าทางภายในยานพาหนะ 
- ระบบบรกิาร Locational-Based Service (LBS) 
- ระบบตรวจสอบและรายงานสภาพจราจรแบบ real-time 
- ระบบรายงานขอ้มลูอุบตัเิหตุผ่านระบบแนะน าขอ้มลูจราจรแบบ real-time 

(3) ระบบความปลอดภยัใน
ยานพาหนะและการจดัการเหตุ
ฉุกเฉิน  

- ศนูยป์ลอดภยัคมนาคม 
- ระบบสญัญาไฟคนเดนิขา้มถนนอจัฉรยิะ 
- ระบบกล้อง CCTV บนแยกถนนหลกั เส้นทางหลวง ทางด่วน โทลเวย์ เส้นทาง
แมน่ ้าเจา้พระยา 

- ระบบเครือ่งกัน้ถนนอตัโนมตับิรเิวณทางตดัรถไฟเสมอระดบั 

(4) ระบบการบรหิารจดัการ 
รถสนิคา้  

- ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสแ์ละพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสใ์นอุตสาหกรรม
การขนส่งสนิคา้ 

- ระบบตดิตามรถขนส่งวตัถุอนัตราย 
- ระบบ National Single Window (NSW) 

(5) ระบบการจดัการรถขนสง่
สาธารณะ 

- ระบบตดิตามรถโดยสารประจ าทางและใหข้อ้มลูแบบเป็นปัจจุบนัแก่ผูโ้ดยสาร 
- ระบบตดิตามรถโดยสารระหว่างเมอืง 
- ระบบตดิตามและเรยีกบรกิารรถแทก็ซี่ 
- ระบบป้ายรถเมลอ์จัฉรยิะ 
- ระบบทีจ่อดรถแทก็ซีอ่จัฉรยิะ 

(6) ระบบช าระค่าโดยสาร  
ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ

- ระบบด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
- ระบบตัว๋ร่วม 

ทีม่า: รวบรวมจากหลายแหล่งขอ้มลู 
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3.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของ
กรณีศึกษา 

 
ในหวัขอ้นี้ ไดห้ยบิยกระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งใน

ต่างประเทศเพื่อมาเป็นกรณีศกึษาเปรยีบเทยีบกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้น
คมนาคมขนส่งของไทย โดยท าการศกึษาในส่วนของระบบการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ (ระบบ 
ITS) ของประเทศเกาหลใีต ้และสงิคโปร ์ตามล าดบั 

 
รายละเอยีดของระบบ ITS ของประเทศกรณศีกึษาทัง้สอง มดีงัต่อไปนี้ 
 

3.2.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเกาหลีใต้ 
 

 ความเป็นมา 
 
ระบบ Intelligent Transportation System (ระบบ ITS) ในประเทศเกาหลใีต ้เป็นแนวคดิ

ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2534-2538 โดยแรกเริ่มนัน้ Korean National Police Agency (KNPA) และ 
Korea Expressway Corporation (KEC) ได้ร่วมมือกันจดัท าระบบจดัการไฟจราจรในประเทศ 
(Advance Traffic Signal System) ขึ้น และน ามาใช้กับการจัดการปัญหาจราจรในพื้นที่เขต 
Gangnam (เขตตอนใตข้องกรุงโซล) ในโครงการต้นแบบ (Pilot Project) โดยนอกเหนือจากระบบ
จดัการไฟจราจรในประเทศ KEC ยงัเริ่มท าโครงการต้นแบบ Freeway Traffic Management 
System (FTMS) โดยน าระบบขอ้มลูเสน้ทางอเิลก็ทรอนิกสม์าใช ้เพื่อบอกขอ้มลูแก่ผูเ้ดนิทางแบบ 
real-time บนเสน้ทางหลวง (Expressway) ของประเทศ 

 
ผลจากความส าเรจ็ของโครงการต้นแบบ น าไปสู่การจดัท าแผนแม่บทการพฒันาระบบ 

ITS ของชาต ิ(National ITS Master Plan) ขึน้เป็นฉบบัแรก ในช่วงปี 2540-2541 โดย Ministry of 
Construction and Transport เป็นผูจ้ดัท าขึน้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ การพฒันาระบบ ITS ของ
ประเทศเริม่ขยายไปสู่ระดบัเมอืง โดยมกีารน าเอาระบบ ITS มาใชก้บัเมอืงตน้แบบ (Pilot City) คอื 
เมอืง Gwacheon City 

 
ในช่วงปี 2547-2551 มกีารออกกฎหมาย National Transportation System Efficiency 

Act เพื่อรองรบัการพฒันาระบบ ITS อย่างเป็นรปูธรรม โดยในช่วงเวลานี้ ยงัมกีารขยายโครงการ
เมอืงตน้แบบออกไปอกี 3 เมอืง ไดแ้ก่ เมอืง Daejeon เมอืง Jeonju และเมอืง Jeju 
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ตัง้แต่ปี 2552 เป็นต้น ได้มีการปรบัปรุงกฎหมาย  National Transportation System 
Efficiency โดยเพิม่เติมประเด็นเรื่องของการควบรวมหน่วยงานด้านคมนาคมไว้เป็นหน่วยงาน
เดยีว เพื่อจดัสรรการบรกิาร และมกีารออกแผนแมบ่ทฉบบัใหมข่ึน้ คอื National ITS Master Plan 
2020 ซึง่เป็นแผนแม่บทการพฒันาและบรหิารจดัการระบบ ITS ของประเทศเกาหลใีต้ในปัจจุบนั 
และมกีารขยายขอบเขตการใหบ้รกิารของระบบ ITS ออกไปในอกีหลายภาคส่วนของประเทศ 

 
ภาพท่ี 3-5 การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่ง 

ของประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

 แผนแม่บท ITS Master Plan 2020 
 
ในปี 2554 หน่วยงาน Intelligent Transport Society of Korea หรือ ITS Korea3 ได้

จดัท าแผนแม่บทการพฒันาระบบ ITS ของประเทศขึน้ คอื “แผนแม่บท ITS Master Plan 2020” 

                                                           
3 ITS Korea ถูกจดัตัง้ขึน้ในปี 2542 เพือ่เป็นหน่วยงานกลางในการผลกัดนัการพฒันาระบบ ITS ของประเทศเกาหลใีต ้โดยในปี 
2548 ITS Korea ยงัไดร้บัมอบหมายจาก MOLIT ในการใหเ้ป็นหน่วยงานก าหนดมาตรฐานระบบ ITS ของประเทศ รวมถงึ
การศกึษาและจดัท าแผนแมบ่ทการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ (Nation ITS Master Plan) 
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โดยมเีป้าหมายหลกัเพื่อเป็นกรอบการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศไปจนถึงปี 2563 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 
เป้าหมาย (Goals) 
 
 การคมนาคมทีป่ราศจากอุบตัเิหตุ (Accident-free Safe Road) 
 การคมนาคมทีส่ะดวกสบาย (Easy and Convenient Road) 
 การคมนาคมที่มปีระสิทธภิาพสูงและตรงต่อเวลา (Punctual and Highly Efficient 

Road) 
 
การด าเนินการหลกั (Key Tasks) 
 
 การขยายการใช้งานระบบบรหิารจดัการการจราจรเพื่อให้พรอ้มรองรบัอุบตัิการณ์

ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
 การน าเอาระบบป้องกนัอุบตัเิหตุเขา้มาใชส้ าหรบัการบรหิารจดัการเสน้ทางทีม่คีวาม

เสีย่งในการเกดิอุบตัเิหตุสงู 
 การพฒันาระบบยานยนต์อจัฉรยิะ เพื่อสนับสนุนผูข้บัขีแ่ละลดการเกดิอุบตัเิหตุทาง

ทอ้งถนน 
 การขยายระบบรายงานข้อมูลสภาพการจราจรแบบก าหนดได้ (Custom-made 

Traffic Information) 
 การขยายระบบการช าระค่าโดยสาร ใหค้รอบคลุมรปูแบบการเดนิทางทีห่ลากหลาย

มากยิง่ขึน้ 
 การปรบัปรงุขอ้มลูทีเ่ผยแพรใ่หม้คีวามทนัท่วงท ีและครอบคลุมพืน้ทีอ่ยา่งเหมาะสม 
 การขยายการควบคุมการจราจรแบบ real-time เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพดา้นคมนาคม

ขนส่งของประเทศอยา่งสงูสุด 
 
งบประมาณการลงทุน 
 
การลงทุนภายใต้แผนแม่บทดงักล่าว แบ่งการลงทุนออกเป็นการลงทุนระยะกลาง (การ

ลงทุนในช่วงปี 2554-2558) และระยะยาว (การลงทุนในช่วงปี 2559-2563) และยงัแบ่งการลงทุน
ไดอ้อกเป็น 4 บรกิารหลกั ดงัแสดงในตารางที ่ 3-3 ซึง่สามารถสรุปงบประมาณทีใ่ชใ้นการพฒันา
ระบบ ITS ของเกาหลใีตท้ีม่ากถงึ 2,604 ลา้นดอลลารส์หรฐั (หรอืประมาณ 91,000 ลา้นบาท)  
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ตารางท่ี 3-3 งบประมาณการพฒันาระบบ ITS ตามแผนแม่บท ITS Master Plan 2020 ของเกาหลีใต้ 
Service 
Group 

Service 
Mid Term 

(2011-2015) 
Long Term 
(2016-2020) 

Total 

ATMS Advance Tariff Control 
Incident Management 
Tariff & Roads Information Services 
Hazardous Sites Management 

1,070 1,175 2,246 

APTS Public Transportation Management 
Public Transportation Information Service 

171 87 258 

ETCS Electronic Toll Payment 
Electronic Public Transport Payment 

27 37 63 

CVO Hazardous Freight Vehicle Management 37 - 37 
 Total 1,305 1,299 2,604 

ทีม่า: ITS Master Plan 2020, ITS Korea 

 
แผนการพฒันาระบบ ITS 
 
กรอบการพฒันาระบบ ITS ของประเทศเกาหลใีต ้ตามแผนแมบ่ทฉบบัน้ี มุง่เน้นไปที่ 
 
 การพฒันาและปรบัปรงุประสทิธภิาพการใหบ้รกิารของระบบ ITS 
 การจดัท าระบบมาตรฐาน (Standardization System) ของประเทศ  
 การตรา และ/หรอืปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรบัการพฒันาระบบ ITS 

ต่อไปในอนาคต 
 การเชื่อมโยงระบบ ITS เขา้สู่การเป็นเมอืงอจัฉรยิะ (Smart Cities) ของประเทศ 
 การเตรยีมการเพื่อพฒันาไปสู่ C-ITS (ปี 2557-2560) 
 

 ภาพรวมของระบบ ITS ของเกาหลีใต้ในปัจจบุนั 
 
ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบนั เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อ านวยความ

สะดวกดา้นการจดัการจราจร และใหข้อ้มลูจราจรแก่ผูเ้ดนิทาง ซึง่ประกอบดว้ยบรกิารหลกั 7 ดา้น 
ไดแ้ก่ 
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 บริการ Information Management – บูรณาการข้อมูลด้านการขนส่งจากทุก
หน่วยงาน 

 บริการ Travel and Traffic Management – ให้ข้อมูลด้านจราจรแบบ real-time 
แก่ผูข้บัขี ่

 บริการ Electronic Payment – อ านวยความสะดวกผ่าน ระบบช าระค่าผ่านทาง
อัตโนมตัิ (Hi-pass) ระบบบตัรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (SMART Card) และระบบ
จา่ยค่าธรรมเนียมการเดนิทางผ่านอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Cash) 

 บริการ Public Transport Management – เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งหลาย
รูปแบบ อาท ิระบบตัว๋ร่วม ระบบบูรณาการเส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนส่งที่
มากกว่าระบบเดยีว 

 บริการ Commercial Vehicle Operations – อ านวยความสะดวกรถบรรทุกขนส่ง
เชงิพาณชิย ์

 บริการ Advance Vehicle and Road – แจ้งพื้นที่ เส้นทางที่ เกิด อุบัติเหตุได้ 
นอกจากนี้ ยงัมรีะบบตรวจจบัความเรว็ หรอืการกระท าผดิกฎหมายจราจรผ่านกล้อง
และเซน็เซอรต่์างๆ 

 บริการ Traffic Services Information – เผยแพร่ข้อมูลด้านการขนส่ง สภาพ
การจราจรของเส้นทางต่างๆ ต าแหน่งและเส้นทางเดินรถของรถโดยสาร  
เวลาไป-กลบั การเดนิทางในแต่ละป้าย/สถานีแก่ผูร้บับรกิารแบบ real-time 

 
โดยเป้าหมายส าคญัของการพฒันาระบบดงักล่าวขึ้นมาก็เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร

ตดิขดั ปัญหาอุบตัเิหตุบนทอ้งถนน รวมถงึปัญหามลพษิทางอากาศทีเ่กดิขึน้จากปัญหาการจราจร
ติดขดั โดยอาศยัการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวเิคราะห์และประมวลผล ก่อนอาศยั
ผลลพัธ์ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในมติิต่างๆ อาท ิการบรหิารจดัการสภาพการจราจร การเผยแพร่
ขอ้มลูแก่ผูใ้ชบ้รกิาร การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ฯลฯ 

 
ทัง้นี้ ตวัอย่างระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง ภายใต้ระบบ ITS ของ

เกาหลใีตท้ีส่ าคญั มดีงันี้ 
 
1) ระบบ Advance Tariff Management System (ATMS) 
 
เป็นระบบรวบรวมขอ้มลูจากอุปกรณ์เซน็เซอรต่์างๆ เพื่อประมวลผล และส่งขอ้มลูต่างๆ 

ใหก้บัผูข้บัขี ่เช่น ขอ้มลูสภาพการจราจร สภาพการก่อสรา้งงานทาง สภาพอุบตัเิหตุ หรอืการจดั
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งาน (Events) ที่เกิดขึ้นในเส้นทางต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ขบัขี่สามารถรับข้อมูลเหล่านี้ได้ผ่านใน
หลายช่องทาง อาท ิขอ้ความ SMS ป้ายจราจรบนเสน้ทางสายหลกั อุปกรณ์น าทางรถยนต์ทีต่ดิตัง้ 
(Navigation Device) สมารท์โฟน (แอปพลเิคชนั) และเวบ็ไซต ์

 
2) ระบบ Advance Traffic Signal Control System (ATSCS) 
 
เป็นระบบรวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ส่งไปยงัศูนย์บัญชาการ เพื่อ

ประมวลผลสภาพการจราจรบนเส้นทางต่างๆ และด าเนินการควบคุมสญัญาไฟจราจรในเส้นทาง
ต่างๆ ใหเ้กดิความสอดคลอ้งกนั และเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสภาพการจราจร 

 
3) ระบบ Bus Information System (BIS) 
 
เป็นระบบทีร่วบรวมขอ้มลูการเดนิรถ เสน้ทางเดนิรถ ต าแหน่งรถ ความเรว็รถ และขอ้มลู

อื่นๆ แบบ real-time ผ่านระบบ GPS Location Tracking และระบบ Wireless Communication เพื่อใช้
ประมวลผลและสามารถคาดการณ์เวลาเดนิรถ และเวลาเทยีบป้ายโดยสาร ของรถบสัโดยสาร
ประจ าทาง อยา่งแมน่ย า 

 
4) ระบบ Bus Information Terminal (BIT) 
 
เ ป็นระบบที่ เชื่อมโยงกับระบบ BIS โดยระบบ BIT จะน าข้อมูลจากระบบ BIS  

มาประมวลผลและคาดการณ์เวลาเดินรถของ และเวลาจอดป้ายโดยสาร ของรถบสัโดยสาร 
ประจ าทาง และเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวผ่านช่องทางต่างๆ แก่ผู้โดยสาร อาทิ ป้ายรถโดยสาร
อจัฉรยิะ สมารท์โฟน (แอปพลเิคชนั) และเวบ็ไซต์ 

 
5) ระบบ Automatic Traffic Enforcement System (ATES) 
 
เป็นระบบโครงข่ายกลอ้งวงจรปิด CCTV อจัฉรยิะทีส่ามารถตรวจจบัการกระท าผดิของ 

ผูข้บัขีใ่นรปูแบบต่างๆ อาท ิการจอดรถในทีห่า้มจอด การขบัรถเขา้มาในเลนรถโดยสารประจ าทาง 
การฝ่าสญัญาณไฟแดง การขบัขีเ่กนิความเรว็ที่ก าหนด การละเมิดป้ายสญัญาณจราจร ฯลฯ ซึ่ง
วตัถุประสงคข์องการจดัท าระบบดงักล่าว กเ็พื่อลดปัญหาอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการกระท าผดิ
ของผูข้บัขี ่รวมไปถงึสรา้งระเบยีบวนิยัอยา่งเครง่ครดัใหก้บัผูข้บัขีใ่นประเทศ 
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6) ระบบ Electronic Toll Collection System (ETCS) หรอืระบบ Hi-Pass 
 
เป็นระบบให้บริการจัดเก็บและช าระค่าผ่านทางบนทางด่วน (Expressway) และ 

เส้นทางหลวง (National Highway) ส าหรบัรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ โดยอาศยัการตรวจจบั
ของเซน็เซอร ์และเครื่องรบัส่งสญัญาที่ตดิกบัยานพาหนะที่ลงทะเบยีนในระบบ ช่วยให้การช าระ 
ค่าผ่านทาง สามารถด าเนินการผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์อ านวยความสะดวกแก่ผูข้บัขี ่รวมไปถงึ
ลดระยะเวลาในการหยดุรถ ณ จดุเกบ็เงนิค่าผ่านทาง 

 
7) ระบบ Smart Highway 
 
เป็นระบบตรวจจบัขอ้มูลการขบัขีข่องรถยนต์และยานพาหนะต่างๆ บนเส้นทางหลวง

แบบ real-time เพื่อประเมนิและวเิคราะหส์ถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ หรอือาจเกดิขึน้ เช่น อุบตัเิหตุบน
ท้องถนน สภาพการจราจรในเส้นทางต่างๆ สภาพแวดล้อมโดยรอบเส้นทาง เป็นต้น พร้อมทัง้
น าเสนอขอ้มลูแก่ผูข้บัขี ่ผ่านอุปกรณ์น าทาง (Navigation Device) หรอืแอปพลเิคชนัของระบบ 

 
8) ระบบช าระค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Electronic Face Collection System 

(ECFS) หรอืระบบ SMART Card) 
 
เป็นระบบบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูเ้ดนิทาง ในการ

ช าระค่าเดนิทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถใช้ร่วมกนักบัการเดนิทางในหลายรูปแบบ 
(Multi-mode of Transportation) ทัง้การโดยสารโดยรถบสัประจ าทาง รถแทก็ซี่ รถไฟ/รถไฟฟ้า/
รถไฟใตด้นิ และเรอืโดยสาร ดว้ยบตัรเพยีงบตัรเดยีว นอกจากนี้ ยงัสามารถใชบ้ตัรดงักล่าวในการ
ช าระค่าสนิคา้และบรกิารอื่นๆ จากรา้นคา้ทีเ่ป็นพนัธมติร 

 
9) ระบบ Lane Control System (LCS) 
 
เป็นระบบควบคุมสญัญาณเปิดช่องทางการจราจรอตัโนมตั ิเพื่อควบคุมและบรหิารสภาพ

การจราจรใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลา ตวัอย่างเช่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ระบบสามารถก าหนดจ านวน
ช่องการเดนิรถขาเขา้-ขาออกเมอืงใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัปรมิาณรถทีส่ญัจรเขา้-ออกเมอืงได ้
  



 

 

 

3-24  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

10) ระบบ Parking Information Systems 
 
เป็นระบบแจ้งข้อมูลจุดจอดรถที่มทีี่ว่าง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขบัขี่ในการหา 

ทีจ่อดรถ 
 
11) ระบบ Logistic Information System 
 
เป็นระบบฐานขอ้มูลด้านการขนส่งและโลจสิติกส์ ที่ผู้ใช้บรกิาร (ประชาชน ภาคธุรกิจ 

หรอืหน่วยงานรฐั) สามารถเขา้มาดงึขอ้มูล อาท ิจ านวนตู้สนิค้า จ านวนรถขนส่ง เส้นทางขนส่ง
และสภาพการจราจรบนเส้นทางขนส่ง กฎระเบยีบด้านการขนส่งสนิค้า ฯลฯ มาใชป้ระโยชน์โดย  
ไมม่คี่าใชจ้า่ยแต่อยา่งใด 

 
 ตวัอย่างความส าเรจ็และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ

เกาหลีใต้ 
 
ทัง้นี้ ขอ้มลูจาก ITS Korea ณ ปี 2557 แสดงใหเ้หน็ว่า  
 
 มีการติดตัง้ระบบ ITS บนเส้นทางด่วน (Express Way) ทัง้  4,044 กิโลเมตร 

ทัว่ประเทศเกาหลีใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีการติดตัง้ระบบ ITS บน 
เส้นทางหลวง (National Highway) กว่า 2,607 กิโลมตร (หรอืราวร้อยละ 20 ของ
ความยาวของเสน้ทางหลวงทัง้ประเทศเกาหลใีต)้  

 จ านวนอุปกรณ์และเซน็เซอรต่์างๆ ของระบบ ITS มดีงัต่อไปนี้ 
1) บนเสน้ทางด่วน (Express Way) 

- VDS 3,331 หน่วย 
- DSRC 917 หน่วย 
- CCTV 2,152 หน่วย 
- AVC 245 หน่วย 
- VMS 1,175 หน่วย 

2) บนเสน้ทางหลวง (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 ครอบคลุมการบรหิารจดัการถนนสายต่างๆ กว่า 5,488 กโิลเมตร 
 ระบบ BIS/BMS ครอบคลุมสายการเดินรถโดยสารสาธารณะ 5,210 สาย  

(ราวรอ้ยละ 76 ของจ านวนสายเดนิรถโดยสารทัง้หมด) 
 
โดยกรณีตัวอย่างความส าเร็จที่ส าคัญของการพัฒนาระบบ ITS ในเกาหลีใต้ ได้แก่  

กรงุโซล (Seoul) และเมอืงอนัยาง (Anyang) ดงัสรปุไวใ้นภาพที ่3-6 
 
ทัง้นี้ ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของรฐับาลเกาหลใีต้ และหน่วยงาน ITS Korea ซึง่ช่วยใหก้าร

พฒันาระบบ ITS ของประเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างมากก็เนื่องด้วย
ปัจจยัต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

 
 การแก้ปัญหาท่ีตรงจดุ – เพิม่คุณภาพการใหบ้รกิารของรถโดยสารประจ าทาง (รถ

บสั และรถไฟใตด้นิ) ส่งผลท าใหป้ระชาชนหนัมาใชร้ถโดยสารสาธารณะทางมากขึน้ 
 การบูรณาการให้เกิดการเดินทาง-ขนส่งหลายรูปแบบ – น าเอาระบบตัว๋ร่วม

และระบบบตัรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ สนับสนุนการเดนิทางในหลายรูปแบบ (Multi-
Mode of Transportation) 

 การบงัคบัใช้กฎจราจรท่ีเข้มงวด – ใชร้ะบบ IT เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบงัคบั
ใช้กฎจราจร สร้างระเบียบวินัยในการขบัขี่ ลดอุบตัิเหตุหรอืความเสยีหายที่อาจ
เกดิขึน้จากการละเมดิกฎจราจร 

 ความร่วมมือระหว่างรฐัและเอกชน – หน่วยงานรฐัร่วมมอืกบัภาคเอกชน และ 
ไม่เป็นปฏปัิกษ์กบัการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดยพยายามหาแนวทางที่จะ
ช่วยพฒันาระบบขนส่งของประเทศไปดว้ยกนัทัง้สองฝ่าย 

 การวางแผนในระยะยาว – มกีารจดัตัง้ ITS Korea ขึ้นมาเป็นหน่วยงานหลกั มี
การปรบัปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ อกีทัง้มกีาร
จดัท าแผนแมบ่ท ITS เพื่อการพฒันาระยะยาว 
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ภาพท่ี 3-6 ตวัอย่างความส าเรจ็และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของการพฒันา 
ระบบการขนส่งและจราจรอจัฉริยะ (ITS) ของประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

3.2.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศสิงคโปร ์
 

 ความเป็นมา 
 
กรมการขนส่งทางบกของสงิคโปร ์(Land Transport Authority: LTA) ไดร้เิริม่ด าเนินการ

โครงการพฒันาระบบการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ (Intelligent Transportation System: ITS) ขึน้
ในปี 2538 โดยมเีป้าหมายหลกัคอืการบรหิารจดัการระบบเครอืข่ายการคมนาคมทางถนนให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อทีจ่ะสรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้ก่ผูใ้ช้บรกิารคมนาคมทางบกในสงิคโปร ์

 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าการพฒันาระบบ ITS ของสิงคโปร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมี

ความก้าวหน้าอย่างมาก แต่เนื่องจากความท้าทายด้านการคมนาคมขนส่งของสงิคโปร์มีความ
เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยยีานยนต์อจัฉรยิะ (Smart Vehicles)  
จ านวนผู้ใช้งานอุปกรณ์อจัฉรยิะเคลื่อนที่ (Smart Mobile Devices) ที่สูงขึ้นอย่างมาก ข้อจ ากัด
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ทางด้านพื้นที่ของสงิคโปร์ที่ไม่สามารถสร้างถนนเพิม่ขึ้น ความต้องการโดยสารรถส่วนตวัของ
ประชากรที่สูงขึน้ และจ านวนประชากรผู้สูงอายุของสงิคโปร์ยงัเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ ดงันัน้ การวาง
ระบบเพื่อรองรบัแนวโน้มต่างๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ เป็นปัจจยัส าคญัใหส้งิคโปรย์งัคงเดนิหน้าพฒันาระบบ
คมนาคมของประเทศต่อไป โดยน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้ปรบัปรุงระบบคมนาคมให้มีความ
แมน่ย าและตรงตามความตอ้งการของประชากรอย่างแทจ้รงิ  

 

 แผน Smart Mobility 2030 
 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น สิงคโปร์จึงได้ริเริ่มโครงการ Smart Mobility หรือการ
เดนิทางอจัฉรยิะขึน้ เป็นแผนยทุธศาสตรฉ์บบัใหม่ทีพ่ฒันามาจากแผนแม่บทการพฒันา ITS ฉบบั
แรก โดยแผน Smart Mobility ถูกพฒันาร่วมกนัระหว่างกรมการขนส่งทางบกของสงิคโปร์ และ 
Intelligent Transportation Society Singapore (ITSS)4 โดยวางเป้าหมายระยะยาวจนถงึปี 2573 
(2030) เพื่อพฒันาระบบคมนาคมใหส้ามารถรองรบัประชากรทีม่จี านวนมากขึน้ ดงันี้ 

 

ภาพท่ี 3-7 แผน Smart Mobility 2030 

 
                                                           
4 ITSS ถูกจดัตัง้ขึน้ในปี 2544 เพือ่เป็นหน่วยงานกลางในการสนบัสนุนการพฒันาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศสงิคโปร ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่เครอืขา่ยระบบ ITS ของประเทศ 
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วิสยัทศัน์ของแผน ITS  
 
“พฒันาสงัคมการขนส่งทางบกใหเ้ชือ่มต่อกนัมากขึน้ และมกีารปฏสิมัพนัธก์นัมากขึน้”  
“Moving Towards a more connected and interactive land transport community” 
 
เป้าหมายในปี 2573 (2030) 

 
 ท าให ้75% ของประชากรหนัไปใชร้ถโดยสารสาธารณะในชัว่โมงเร่งด่วนใหไ้ด ้โดย

ในปี 2557 นัน้มอีตัราการใชง้านอยูท่ี ่66% 
 85% ของการเดนิทางในระยะ 20 กโิลเมตรดว้ยรถโดยสารสาธารณะนัน้ จะต้องไป

ถงึทีห่มายใหไ้ดภ้ายในเวลา 60 นาท ีจากในปี 2557 นัน้มเีพยีง 77% 
 มบีา้น 8 ใน 10 หลงัทีอ่ยู่ในระยะเดนิ 10 นาทจีากสถานีรถไฟ โดยในปี 2557 นัน้มี

เพยีง 5.85 หลงัเท่านัน้ 
 

ประเดน็ทางยทุธศาสตรห์ลกั (Key Focal Area) 
 

 Information – มขีอ้มลูเกีย่วกบัการจราจรและการคมนาคมทัง้หมด สามารถน าเสนอ
หรอืน าไปใชง้านไดห้ลากหลาย 

 Interactive – มรีะบบส าหรบัให้นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามขอ้มูลต่างๆ ได้ เน้น
อ านวยความสะดวกในการท่องเทีย่วเป็นหลกั 

 Assistive – ถนนทัง้หมดตอ้งมคีวามปลอดภยัสงูขึน้ 
 Green Mobility – โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นคมนาคมจะตอ้งเริม่ใชพ้ลงังานสะอาด 
 
ยทุธศาสตรห์ลกั 
 
1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1 – ด าเนินการใช้งานโซลูชันอัจฉริยะด้านการคมนาคม (Smart 

Mobility Solutions) ทีม่คีวามสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื 
 
ด าเนินการใช้งานโซลูชันที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุน เพื่อกระจายตัวผู้ใช้งานการ

คมนาคมทางถนน และใช้ระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อ
สงัเคราะหข์อ้มลูการคมนาคมทีร่วดเรว็และแมน่ย ายิง่ขึน้ ซึง่ท าใหก้ารวางแผนการเดนิทางและการ
บรหิารจดัการการคมนาคมดขีึน้ 
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2) ยทุธศาสตรท่ี์ 2 – พฒันาและประยกุตใ์ชม้าตรฐาน ITS 
 
การแบ่งปันขอ้มลูคมนาคมทีแ่ม่นย า และการส่งต่อขอ้มลูทีม่คีวามทนัสมยัและน่าเชื่อถอื 

คือปัจจยัส าคัญของระบบ ITS ดังนัน้ การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็น
สิง่จ าเป็น เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าระบบ ITS ทัง้หมดสามารถด าเนินการได้อย่างมปีระสทิธิภาพและ
สามารถประสานงานรว่มกนัระหว่างหน่วยงานได ้

 
3) ยุทธศาสตรท่ี์ 3 – จดัตัง้หุ้นส่วนที่มคีวามใกล้ชดิกันและมกีารสร้างสรรค์ร่วมกัน 

(Co-Creation) 
 
การจดัตัง้หุ้นส่วนและการประสานการท างานร่วมกนั (Partnerships and Collaborations) 

ระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนเป็นปัจจยัส าคญัสู่การสรา้งสรรคน์วตักรรมใหม่ๆ  ซึง่การด าเนินการ
ดงักล่าวจะช่วยให้เกดิการประยุกต์ใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแขง็ของแต่ละฝ่ายให้เกดิประโยชน์
สูงสุดต่อทุกภาคส่วน ทัง้นี้ ทัง้สองฝ่ายจะช่วยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและภาครฐัเกดิความ
ตระหนกัรูถ้งึประโยชน์ของระบบ ITS  

 
โดยแผน Smart Mobility มแีนวทางการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพการ

คมนาคมทางถนนต่างๆ จ านวนมาก เช่น 
 
 เพิม่จ านวนกล้องและป้ายบอกทางที่ติดตัง้ตามถนนต่างๆ ให้มากขึ้น รวมถึงเพิม่

ช่องทางในการเขา้ถงึขอ้มลูแผนทีแ่ละการจราจรให้ไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะบนอุปกรณ์ 
Smart Device 

 ใช ้Beacon เพื่อตดิตามเสน้ทางการเดนิทางของรถโดยสารสาธารณะ และรถฉุกเฉิน
อย่างเช่นรถพยาบาลหรอืรถดบัเพลงิ เพื่อน าขอ้มูลต าแหน่งของรถเหล่านี้ไปใช้ใน
การคดิค านวณการเปิดสญัญาณไฟเขยีวและไฟแดงตามสีแ่ยก อ านวยความสะดวก
ใหร้ถเหล่านี้เป็นพเิศษ 

 น าเทคโนโลย ีData Analytics มาใชป้รบัปรุงการจราจรและตอบสนองกบัเหตุต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงใช้การท านายการจราจรและปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า 
เพื่อหลกีเลีย่งปัญหาเหล่านัน้ 

 ท าระบบควบคุมรถโดยสารสาธารณะแบบอจัฉรยิะ เพื่อใช้งานร่วมกนัระหว่างทุก
ฝ่าย และท าใหค้นขบัรถสามารถท างานไดอ้ยา่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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 ระบบ Smart Junction ใช้ 3D Laser Scanner เพื่อตรวจจบัรถยนต์ที่ตดิอยู่ตรงสี่แยก 
และใชเ้ทคโนโลยกีารสื่อสารแบบ Vehicle-to-Infrastructure (V2I) เพื่อเชื่อมต่อรถยนต์
ทุกคนัเข้ากบัระบบของสี่แยก จากนัน้จงึใช้อลักอรธิมึค านวณว่ารถจะชนกนัหรอืไม่ 
ก่อนจะส่งค าสัง่ใหร้ถเหล่านัน้หยดุหรอืเปลีย่นทศิทางก่อนจะเกดิอุบตัเิหตุ 

 รองรบัรถยนต์ไร้คนขบัอย่างเต็มตัวในอนาคต ทัง้รถยนต์ส่วนตัวแบบไร้คนขบั ,  
รถโดยสารไรค้นขบัแบบ On-Demand, รถโดยสารสาธารณะแบบไรค้นขบั, รถขนส่ง
สนิคา้แบบไรค้นขบั 

 
 ภาพรวมของระบบ ITS ของสิงคโปรใ์นปัจจบุนั 

 
โครงข่ายระบบ ITS Network ในสิงคโปร์ เกิดจากการพัฒนาในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดา้นคมนาคมขนส่งต่างๆ โดยประกอบไปดว้ยระบบดงัต่อไปนี้ 
 
1) ITS Centre 
 
ศูนยค์วบคุมระบบจราจรอจัฉรยิะ หรอื ITS Centre (ITSC) ท าหน้าทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ

แลกเปลีย่นขอ้มลูการจราจร โดยศูนย ์ITSC จะท าการควบคุมการจราจรดว้ยระบบ ITS พรอ้มทัง้
มเีจา้หน้าที่ภาคพื้นดนิคอยสนับสนุนผู้ควบคุมระบบฯ ที่ศูนย ์ ITSC นอกจากนี้ ขอ้มูลการจราจร
แบบเรยีลไทมจ์ะถูกส่งต่อไปยงัผูค้วบคุมระบบฯ และแสดงผลผ่านแผนผงัรายการภาพรวมสภาพ
จราจรอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 
2) i-Transport 
 
ระบบ i-Transport จะเป็นแพลตฟอรม์ที่ควบคุมและจดัการระบบ ITS ทัง้หมดแบบรวม

ศูนย ์โดยควบคุมสญัญาณจราจร ตรวจสอบดูแลการจราจร บรหิารจดัการเหตุต่างๆ ตรวจสอบ
ดแูลอุโมงคแ์ละทางด่วน และส่งขอ้มลูสนบัสนุนการจราจรแบบเรยีลไทม ์ 

 
3) Expressway Monitoring & Advisory System (EMAS) 
 
ระบบตรวจสอบดูแลการจราจรบนทางด่วน (Expressways) ทัง้นี้ ยงัมรีะบบการแจ้ง

เตอืนผูค้วบคุมการตรวจสอบดแูลเหตุต่างๆ เพื่อใหต้อบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ อยา่งทนัท่วงที  
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4) EMAS Arterial 
 
ระบบติดตามสภาพการจราจรบนท้องถนน และเส้นทางหลวงสายหลกัของประเทศ

สงิคโปร ์โดยครอบคลุมเสน้ทางยาวกว่า 142 กโิลเมตร ใน 10 เสน้ทางหลวง และมแีผนทีจ่ะขยาย
ระบบการตดิตามสภาพการจราจรใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 
5) Junction Electronic Eyes (J-Eyes) 
 
ระบบกลอ้งวงจรปิดทีส่ามารถตดิตามตรวจสอบสภาพการจราจรตามสีแ่ยกหลกั 
 
6) Green Link Determining (GLIDE) System 
 
ระบบตรวจสอบดแูล ปรบัปรงุ และเพิม่ประสทิธภิาพระยะเวลาการปล่อยรถยนตบ์นถนน

ดว้ยระบบอจัฉรยิะ เพื่อใหเ้กดิสภาพการจราจรทีด่ตีลอดเสน้ทางสายหลกั และสามารถตอบสนอง
ต่อการสภาพการจราจรทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา  

 
7) e-TrafficScan 
 
รถแท็กซี่จะถูกติดตัง้ระบบติดตาม GPS เพื่อเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายข้อมูล

การจราจรทางถนน ซึง่จะท าใหผู้ต้รวจสอบดแูลสภาพการจราจรมขีอ้มลูการจราจรทีค่รบถว้น 
 
8) Green Man+ 
 
ขยายระยะเวลาสญัญาณการขา้มถนนส าหรบัผูพ้กิารทีส่ญัจรทางเทา้และผูส้งูอายุ 
 
9) Your Speed Sign 
 
เป็นระบบแสดงผลความเรว็ของยานยนต์แบบเรยีลไทม ์และแจง้เตอืนผูต้รวจสอบดูแล

การจราจรว่ามกีารใชค้วามเรว็เกนิก าหนด 
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10) Parking Guidance System 
 
เป็นระบบที่ให้ข้อมูลของพื้นที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าที่ตัง้อยู่บนถนนสายหลัก 

(Marina Centre, Orchard และ  Harbourfront) แบบเรียลไทม์  มีจุดประสงค์ เพื่ อลดปัญหา
การจราจรในพืน้ทีแ่ถบหา้งสรรพสนิคา้ 

 
 ตวัอย่างความส าเรจ็และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ

สิงคโปร ์
 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จของรัฐบาลสิงคโปร์ ในการพัฒนาระบบ ITS (ระบบ Smart 

Transportation) ของประเทศทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบนั เป็นผลจากการประสานความร่วมมอืระหว่างทุก
ภาคส่วน ทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคอุตสาหกรรม และภาคการวจิยัและวชิาการ เพื่อสรา้งสรรค์
ทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ การวางแผนอย่างต่อเนื่อง และวางแผนรองรบั
แนวโน้มเทคโนโลย ีและการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยมีา
พฒันาการใหบ้รกิารการขนส่งสาธารณะ และการคมนาคมทางถนนอยา่งต่อเนื่อง 

 
โดยส าหรบัตวัอยา่งความส าเรจ็ของการพฒันาระบบ ITS (ระบบ Smart Transportation) 

ของสงิคโปร ์เป็นดงัแสดงในภาพที ่3-8 
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ภาพท่ี 3-8 ตวัอย่างความส าเรจ็และปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของการพฒันา 
ระบบการขนส่งและจราจรอจัฉริยะ (ITS) ของประเทศสิงคโปร ์

 
 
 

3.3 บทเรียนการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้าน
คมนาคมขนส่งจากกรณีศึกษา 

 
3.3.1 บทเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ 

 
จากการศกึษาแนวทางการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารดา้นคมนาคม

ขนส่งของประเทศเกาหลใีต ้แสดงใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัของรฐับาลเกาหลใีต ้และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวขอ้งในการมุ่งพฒันาและปรบัใชร้ะบบ ITS เพื่อการบรหิารจดัการระบบคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ ซึง่เคยต้องเผชญิปัญหาการจราจรทีต่ดิขดัอย่างมาก หรอืขาดความปลอดภยั และความ
มัน่คงในชวีติและทรพัยส์นิของผู้ขบัขีแ่ละผูส้ญัจร และหลงัจากที่ปัญหาต่างๆ บรรเทาลง รฐับาล
เกาหลใีต้ จงึหนัมามุ่งพฒันาระบบ ITS ของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกดา้นคมนาคมขนส่ง
แก่ผูร้บับรกิาร ทัง้ภาคประชาชน และภาคธุรกจิ 
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ทัง้นี้ หากพจิารณาการพฒันาระบบ ITS ของประเทศเกาหลใีตแ้ละประเทศไทย จะพบว่า
ยงัคงมชี่องว่างการพฒันาที่ประเทศไทย อาจน ามาใชเ้ป็นบทเรยีนเพื่อการพฒันาระบบ ITS ของ
ประเทศเพื่อยกระดบัของระบบไปสู่ระดบัทีส่งูขึน้ได ้โดยสรปุรายละเอยีดดงันี้ 

 
 ช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ 

 
ผลการเปรียบเทียบระหว่างระบบ ITS ของประเทศไทยกับระบบ ITS ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นดงัตารางที ่3-4 
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ตารางท่ี 3-4 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เปรียบเทียบกบัระบบ ITS ของเกาหลีใต้ 
ภาพรวมระบบ ITS ระบบ ITS ของประเทศไทย ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ ช่องวา่งการพฒันา 
(1) ระบบการจดัการ
จราจร  

- มศีนูยข์อ้มลูเพือ่ใชส้ าหรบัการบรหิารจดัการจราจร  
(ศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ) และ 
มรีะบบวเิคราะห ์และแสดงสภาพการจราจรบนเสน้ทางต่างๆ 
แบบ real-time (ระบบพยากรณ์สภาพการจราจรในชว่งเวลา
อนาคตเป็นชว่งเวลา) 

- มรีะบบบรหิารจดัการสญัญาณไฟจราจร (ระบบควบคุม
สญัญาณไฟจราจรแบบเป็นโครงขา่ยในพืน้ที ่กทม. และใน
เมอืงภมูภิาค และระบบนบัเวลาสญัญาณไฟ) 

- ระบบตรวจวดัการกระท าผดิกฎจราจรอตัโนมตั ิ(ระบบใชก้ลอ้ง
ตรวจจบัการฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดง (Red Light Cameras) 
และกลอ้งตรวจจบัความเรว็ (Speed Camera)) 

- มศีนูยข์อ้มลูเพือ่ใชส้ าหรบัการบรหิารจดัการจราจร โดยบรูณา
การขอ้มลูจากหลายส่วน/หลายหน่วยงาน (ITS Center) และมี
ระบบวเิคราะห ์และแสดงสภาพการจราจรบนเสน้ทางต่างๆ 
แบบ real-time (ระบบ Advance Tariff Management System 
และระบบ Lane Control System) 

- มรีะบบบรหิารจดัการสญัญาณไฟจราจร (ระบบ Advance 
Traffic Signal Control System) 

- มรีะบบตรวจวดัการกระท าผดิกฎจราจรอตัโนมตั ิ(ระบบ 
Automatic Traffic Enforcement System) 

- การบรูณาการขอ้มลูจากหลายภาคส่วน และการ
พฒันาระบบบรหิารจดัการจราจรใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อาท ิมคีวามทนัท่วงท ี
(real-time) มากยิง่ขึน้ สามารถประเมนิและ
แกไ้ขสภาพการจราจรอย่างอจัฉรยิะและมคีวาม
เป็นอตัโนมตัมิากยิง่ขึน้ 

- ระบบตรวจวดัการกระท าผดิกฎจราจรอตัโนมตั ิ
ยงัไมค่รอบคลุมเสน้ทางในหลายเสน้ทาง และยงั
มกีารประยุกต์ใชเ้ฉพาะในส่วนของการฝ่าฝืน
สญัญาณไฟจราจร และการตรวจจบัความเรว็ 

(2) ระบบการให้
ขอ้มลูขา่วสารการ
เดนิทาง  

- มรีะบบใหข้อ้มลูขา่วสารการเดนิทางแก่ผูข้บัขี ่ผ่านชอ่งทาง
ต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- ระบบต่างๆ สามารถใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นช่องทางทีห่ลากหลาย 
ไดแ้ก่ ช่องทางเวบ็ไซต์และอนิเทอรเ์น็ต ชอ่งทางแอปพลเิคชนั 
ช่องทางป้ายจราจรอจัฉรยิะ 

- ขอ้มลูมคีวามทนัท่วงท ี(real-time) และมคีวามเป็นอจัฉรยิะ 
(สามารถประมวลผลและแนะน าขอ้เสนอแก่ผูข้บัขี)่ 

- มรีะบบใหข้อ้มลูขา่วสารการเดนิทางแก่ผูข้บัขี ่ผ่านชอ่งทาง
ต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั (ระบบ Road Information 
System) 

- ระบบต่างๆ สามารถใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นช่องทางทีห่ลากหลาย 
ไดแ้ก่ ช่องทาง SMS ช่องทางเวบ็ไซต์และอนิเทอรเ์น็ต 
ช่องทางแอปพลเิคชนั ช่องทางป้ายรถบสัหรอืป้ายจราจร 

- ขอ้มลูมคีวามทนัท่วงท ี(real-time) มคีวามเป็นอจัฉรยิะ 
(สามารถประมวลผลและแนะน าขอ้เสนอแก่ผูข้บัขี)่ และมคีวาม
ครอบคลุมพืน้ทีใ่หบ้รกิาร (พืน้ทีก่รุงโซล และเมอืงน าร่อง) 

- การพฒันาระบบใหข้อ้มลูทีค่รอบคลุมพืน้ที่
เสน้ทางต่างๆ ทัว่ประเทศ 

- การพฒันาระบบใหข้อ้มลูทีม่คีวามหลากหลาย
มากยิง่ขึน้ อาท ิระบบขอ้มลูทีจ่อดรถอจัฉรยิะ 

(3) ระบบความ
ปลอดภยัใน
ยานพาหนะและการ
จดัการเหตุฉุกเฉิน  

- มกีารประยุกต์ใชข้อ้มลูจากโครงสรา้งพืน้ฐาน (เซน็เซอร ์GPS 
และกลอ้ง CCTV) เพือ่การรกัษาความปลอดภยับนทอ้งถนน 
และความปลอดภยัของประชาชนในชมุชน 

- มกีารประยุกต์ใชข้อ้มลูจากโครงสรา้งพืน้ฐาน (เซน็เซอร ์GPS 
และกลอ้ง CCTV) เพือ่การรกัษาความปลอดภยับนทอ้งถนน 
และความปลอดภยัของประชาชนในชมุชน 

- มรีะบบประเมนิและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เพือ่รองรบั
เหตุการณ์หรอือุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ (ระบบ Smart Highway) 

- ประเทศไทยอาจพฒันาระบบประเมนิและ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม เพือ่รองรบัเหตุการณ์
หรอือุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ โดยประยกุต์น าเอา
ขอ้มลูจากเซน็เซอรแ์ละอุปกรณ์ตรวจวดัต่างๆ 
เขา้มาเพือ่ประมวลผล เพือ่เป็นการป้องกนัและ
รองรบัเหตุการณ์หรอือุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ได้
ทนัท่วงท ี
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ภาพรวมระบบ ITS ระบบ ITS ของประเทศไทย ระบบ ITS ของประเทศเกาหลีใต้ ช่องวา่งการพฒันา 
(4) ระบบการบรหิาร
จดัการรถสนิคา้  

- มรีะบบศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการขนส่งของประเทศ (ระบบ
แลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นการขนส่งและโลจสิตกิส)์ 

- ระบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ภาคธุรกจิขนส่ง เพือ่อ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ ผ่านช่องทางต่างๆ อาท ิ
เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- มรีะบบศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการขนส่งของประเทศ (ระบบ 
Logistic Information System) 

- ระบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ภาคธุรกจิขนส่ง เพือ่อ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ ผ่านช่องทางต่างๆ อาท ิ
เวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- การพฒันาศนูยบ์รูณาการขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่การเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นการขนส่งของประเทศ ลด
ตน้ทุนค่าขนส่ง และเพิม่ขดีความสามารถของ
ผูป้ระกอบการไทย 

(5) ระบบการจดัการ
รถขนสง่สาธารณะ 

- มรีะบบตดิตามและประเมนิเวลาการเดนิทางของรถโดยสาร
สาธารณะ (รถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสารระหว่างเมอืง) 

- มรีะบบแนะน าขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- มรีะบบตดิตามและประเมนิเวลาการเดนิทางของรถโดยสาร
สาธารณะ (รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารระหว่างเมอืง 
รถไฟ และเรอื) ทีแ่มน่ย า และครอบคลุมพืน้ทีส่ว่นใหญ่ของ
ประเทศ 

- มรีะบบแนะน าขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- การพฒันาระบบตดิตามและประเมนิเวลาการ
เดนิทางของรถโดยสารสาธารณะใหม้คีวาม
แมน่ย า ครอบคลุมการเดนิทางในหลายรปูแบบ 
และครอบคลุมพืน้ทีข่องประเทศทีม่ากขึน้ 

(6) ระบบช าระค่า
โดยสาร ค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ

- มรีะบบด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
- ก าลงัจะเริม่ทดลองใชง้านระบบตัว๋รว่ม 

- มรีะบบด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(ระบบ Electronic Toll 
Collection System (ETCS) หรอืระบบ Hi-Pass) 

- มรีะบบตัว๋ร่วม (SMART Card) ทีใ่ชร้่วมกบัการเดนิทางใน
หลายรปูแบบ (Multi-mode of Transportation) 

- การขยายขอบเขตการใหบ้รกิารระบบด่านเกบ็
ค่าผ่านทางอตัโนมตัใินทุกเสน้ทาง ทัง้ทางด่วน 
และทางหลวง พรอ้มกบัการพฒันาระบบช าระให้
อยู่ในรปูอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด 

- การพฒันาระบบตัว๋ร่วมเพือ่การเดนิทางในหลาย
รปูแบบ (Multi-mode of Transportation) 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจากหลายแหล่งขอ้มลู 
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 แนวทางการพฒันาและประยกุต์ใช้จากเกาหลีใต้เพ่ือพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

 
 วางกรอบรากฐานเพื่อการพฒันาระบบ ITS ในระยะยาว โดยจดัท ากรอบการพฒันา

ระบบ ITS ของประเทศในแต่ละล าดบัขัน้ (ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว) พรอ้ม
ทัง้ปรบัปรุงกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ เพื่อเอื้ออ านวยต่อการพฒันาระบบ ดงัเช่นที่
ประเทศเกาหลใีต้มกีารจดัท าแผนแม่บทการพฒันา ITS ในระยะยาว พรอ้มกบัมกีาร
ปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ก าหนด และ/หรอืจดัตัง้หน่วยงานกลางเพื่อเขา้มาเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาระบบ 
ITS ดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ ดงัเช่นทีป่ระเทศเกาหลใีต้มกีารก าหนดให ้ ITS 
Korea เป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาก ากับดูแลการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ
โดยตรง โดยอาจมอบหมายให้หน่วยงานกลางดังกล่าวเป็นผู้ประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆ และจดัท ากรอบการพฒันาระบบ ITS ของประเทศ  

 บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จดัท าฐานข้อมูลกลาง และลงทุนใน
เทคโนโลยดีา้น Big Data และ Data Analytic เพื่อการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูที่มอียู่ 
ในการวางแผน ดงัเช่นที่ประเทศเกาหลใีต้ด าเนินการจดัตัง้ศูนย์บูรณาการข้อมูล
กลางเพื่อการบรหิารจดัการสภาพการจราจร การบรหิารรถโดยสารสาธารณะ และ
การบรกิารใหข้อ้มลูแก่ผูร้บับรกิาร 

 สร้างความร่วมมอืกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานภาครฐัที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพ และเอกชนในภาคการขนส่ง
และโลจสิตกิส ์ซึ่งมแีรงจูงใจที่จะร่วมมอืกบัรฐับาลในการพฒันาระบบดงักล่าว เช่น 
ลงทุนในลกัษณะความรว่มมอืภาครฐั-ภาคเอกชน (Public-Private Partnership) 

 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  อาทิ 
เทคโนโลยดี้าน Sensor หรอืเทคโนโลยดี้าน AI / Cognitive Computing เพื่อการ
ท างานของระบบทีม่คีวามเป็นอตัโนมตัแิละมคีวามอจัฉรยิะ 

 
3.3.2 บทเรียนจากประเทศสิงคโปร ์

 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน

คมนาคมขนส่งของประเทศสงิคโปร ์แสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจในการบรหิารจดัการระบบเครอืข่าย
การคมนาคมทางถนนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อที่จะสรา้งประสบการณ์ที่ดใีห้แก่ผู้ใช้บรกิาร
คมนาคมทางบกในสงิคโปร์ นอกจากนี้ รฐับาลสงิคโปร ์และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งยงัคงเดนิหน้า
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พัฒนาระบบ ITS ของประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่ งแก่ผู้ร ับบริการ  
ทัง้ภาคประชาชน และภาคธุรกจิต่อไป เพื่อรองรบัความท้าทายใหม่ๆ  ทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา 

 
ทัง้นี้ หากพจิารณาการพฒันาระบบ ITS ของประเทศสงิคโปรแ์ละประเทศไทย จะพบว่า

ยงัคงมชี่องว่างการพฒันาที่ประเทศไทย อาจน ามาใชเ้ป็นบทเรยีนเพื่อการพฒันาระบบ ITS ของ
ประเทศเพื่อยกระดบัของระบบไปสู่ระดบัทีส่งูขึน้ได ้โดยสรปุรายละเอยีดดงันี้ 

 
 ช่องว่างการพฒันาระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร ์

 
ผลการเปรียบเทียบระหว่างระบบ ITS ของประเทศไทยกับระบบ ITS ของประเทศ

สงิคโปร ์เป็นดงัตารางที ่3-5 



 
 

 

 3-39 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 3-5 โครงข่ายระบบ ITS ของประเทศไทย เปรียบเทียบกบัระบบ ITS ของสิงคโปร ์
ภาพรวมระบบ ITS ระบบ ITS ของประเทศไทย ระบบ ITS ของประเทศสิงคโปร ์ ช่องวา่งการพฒันา 
(1) ระบบการจดัการ
จราจร  

- มศีนูยข์อ้มลูเพือ่ใชส้ าหรบัการบรหิารจดัการจราจร  
(ศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการจราจรและขนส่งอจัฉรยิะ) 
และมรีะบบวเิคราะห ์และแสดงสภาพการจราจรบน
เสน้ทางต่างๆ แบบ real-time (ระบบพยากรณ์สภาพ
การจราจรในช่วงเวลาอนาคตเป็นช่วงเวลา) 

- มรีะบบบรหิารจดัการสญัญาณไฟจราจร (ระบบควบคุม
สญัญาณไฟจราจรแบบเป็นโครงขา่ยในพืน้ที ่กทม. และ
ในเมอืงภมูภิาค และระบบนบัเวลาสญัญาณไฟ) 

- ระบบตรวจวดัการกระท าผดิกฎจราจรอตัโนมตั ิ(ระบบใช้
กลอ้งตรวจจบัการฝ่าฝืนสญัญาณไฟแดง (Red Light 
Cameras) และกลอ้งตรวจจบัความเรว็ (Speed 
Camera)) 

- มศีนูยค์วบคุมระบบจราจรอจัฉรยิะ หรอื ITS Centre (ITSC) ท าหน้าทีเ่ป็น
ศนูยก์ลางการแลกเปลีย่นขอ้มลูการจราจร โดยศนูย ์ITSC จะควบคุม
การจราจรดว้ยระบบ ITS พรอ้มทัง้มเีจา้หน้าทีภ่าคพืน้ดนิคอยสนบัสนุน 
ผูค้วบคุมระบบฯ ทีศ่นูย ์ITSC นอกจากนี้ ขอ้มลูการจราจรแบบเรยีลไทมจ์ะถูก
ส่งต่อไปยงัผูค้วบคุมระบบฯ และแสดงผลผ่านแผนผงัรายการภาพรวมสภาพ
จราจรอเิลก็ทรอนิกส ์

- มรีะบบ i-Transport เป็นแพลตฟอรม์ทีค่วบคุมจดัการระบบ ITS ทัง้หมด โดย
ควบคุมสญัญาณจราจร ตรวจสอบดแูลการจราจร บรหิารจดัการเหตุต่างๆ ดแูล
อุโมงคแ์ละทางด่วน และส่งขอ้มลูสนบัสนุนการจราจรแบบเรยีลไทม ์

- มรีะบบแสดงผลความเรว็ของยานยนต์แบบเรยีลไทม ์และแจง้เตอืนผูต้รวจสอบ
ดแูลการจราจรว่ามกีารใชค้วามเรว็เกนิก าหนด (ระบบ Your Speed Sign) 

- มรีะบบทีใ่หข้อ้มลูของพืน้ทีจ่อดรถในหา้งสรรพสนิคา้ทีต่ ัง้อยู่บนถนนสายหลกั
แบบเรยีลไทม ์

- การบรูณาการขอ้มลูจากหลายภาคส่วน 
และการพฒันาระบบบรหิารจดัการจราจร
ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ อาท ิมคีวาม
ทนัท่วงท ี(real-time) มากยิง่ขึน้ สามารถ
ประเมนิและแกไ้ขสภาพการจราจรอยา่ง
อจัฉรยิะและมคีวามเป็นอตัโนมตัมิาก
ยิง่ขึน้ 

- ระบบแสดงผลความเรว็ของยานยนตแ์บบ
เรยีลไทม ์และแจง้เตอืนผูต้รวจสอบดแูล
การจราจรจะตอ้งขยายไปยงัพืน้ที่
การจราจรใหก้วา้งขึน้ ครอบคลุมพืน้ทีท่ีม่ ี
ความเสีย่ง เพือ่ลดอตัราการเกดิอุบตัเิหตุ 

(2) ระบบการให้
ขอ้มลูขา่วสารการ
เดนิทาง  

- มรีะบบใหข้อ้มลูขา่วสารการเดนิทางแก่ผูข้บัขี ่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- ระบบต่างๆ สามารถใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นช่องทางที่
หลากหลาย ไดแ้ก่ ช่องทางเวบ็ไซต์และอนิเทอรเ์น็ต 
ช่องทางแอปพลเิคชนั ช่องทางป้ายจราจรอจัฉรยิะ 

- ขอ้มลูมคีวามทนัท่วงท ี(real-time) และมคีวามเป็น
อจัฉรยิะ (ประมวลผลและแนะน าขอ้เสนอแก่ผูข้บัขี)่ 

- มรีะบบใหข้อ้มลูขา่วสารการเดนิทางแก่ผูข้บัขี ่ผ่านชอ่งทางต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ 
แอปพลเิคชนั (ระบบ Road Information System) 

- มรีะบบ EMAS Arterial ซึง่เป็นระบบตดิตามสภาพการจราจรบนทอ้งถนน และ
เสน้ทางหลวงสายหลกัของประเทศสงิคโปร ์โดยครอบคลุมเสน้ทางยาวกว่า 
142 กโิลเมตร ใน 10 เสน้ทางหลวง 

- มรีะบบกลอ้งวงจรปิดสามารถตดิตามตรวจสอบสภาพการจราจรตามสีแ่ยกหลกั 

- พฒันาระบบใหข้อ้มลูทีค่รอบคลุมพืน้ที่
เสน้ทางต่างๆ โดยเฉพาะเสน้ทางหลวง
สายหลกัของประเทศ 

(3) ระบบความ
ปลอดภยัใน
ยานพาหนะและการ
จดัการเหตุฉุกเฉิน  

- มกีารประยุกต์ใชข้อ้มลูจากโครงสรา้งพืน้ฐาน (เซน็เซอร ์
GPS และกลอ้ง CCTV) เพือ่การรกัษาความปลอดภยับน
ทอ้งถนน และความปลอดภยัของประชาชนในชุมชน 

- มกีารประยุกต์ใชข้อ้มลูจากโครงสรา้งพืน้ฐาน (เซน็เซอร ์GPS และกลอ้ง 
CCTV) เพือ่การรกัษาความปลอดภยับนทอ้งถนน และความปลอดภยัของ
ประชาชนในชุมชน เช่น e-TrafficScan ระบบ Green Man+ 

- มรีะบบตรวจสอบดแูลการจราจรบนทางด่วน (Expressways) ทัง้นี้ ยงัมรีะบบ
การแจง้เตอืนผูค้วบคุมการตรวจสอบดแูลเหตุต่างๆ เพือ่ใหต้อบสนองต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ อย่างทนัท่วงท ี(ระบบ Expressway Monitoring & Advisory 
System (EMAS)) 

- พฒันาระบบประเมนิและวเิคราะห์
สภาพแวดลอ้ม เพือ่รองรบัเหตุการณ์หรอื
อุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้ โดยประยุกตน์ าเอา
ขอ้มลูจากเซน็เซอรแ์ละอุปกรณ์ตรวจวดั
ต่างๆ เขา้มาเพือ่ประมวลผล  
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ภาพรวมระบบ ITS ระบบ ITS ของประเทศไทย ระบบ ITS ของประเทศสิงคโปร ์ ช่องวา่งการพฒันา 
(4) ระบบการบรหิาร
จดัการรถสนิคา้  

- มรีะบบศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการขนส่งของประเทศ 
(ระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูดา้นการขนสง่และโลจสิตกิส)์ 

- ระบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ภาคธุรกจิขนส่ง เพือ่
อ านวยความสะดวกในการขนส่งสนิคา้ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- มรีะบบศนูยบ์รูณาการขอ้มลูดา้นการขนส่งของประเทศ (ระบบ Logistic 
Information System) 

- ระบบสามารถใหบ้รกิารขอ้มลูแก่ภาคธุรกจิขนส่ง เพือ่อ านวยความสะดวกใน
การขนส่งสนิคา้ ผ่านชอ่งทางต่างๆ อาท ิเวบ็ไซต์ แอปพลเิคชนั 

- การพฒันาศนูยบ์รูณาการขอ้มลูใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพือ่การเพิม่
ประสทิธภิาพดา้นการขนส่งของประเทศ 
ลดตน้ทุนค่าขนส่ง และเพิม่ขดี
ความสามารถของผูป้ระกอบการ 

(5) ระบบการจดัการ
รถขนสง่สาธารณะ 

- มรีะบบตดิตามและประเมนิเวลาการเดนิทางของรถ
โดยสารสาธารณะ (รถโดยสารประจ าทาง และรถโดยสาร
ระหว่างเมอืง) 

- มรีะบบแนะน าขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

- มรีะบบตดิตามและประเมนิเวลาการเดนิทางของรถโดยสารสาธารณะ  
(รถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารระหว่างเมอืง รถไฟ และเรอื) ทีแ่มน่ย า และ
ครอบคลุมพืน้ทีส่่วนใหญ่ของประเทศ โดยม ีBeacon เพือ่ตดิตามเสน้ทางการ
เดนิทางของรถโดยสารสาธารณะ และรถฉุกเฉนิ เช่น รถพยาบาลหรอื
รถดบัเพลงิ เพือ่น าขอ้มลูต าแหน่งของรถเหล่านี้ไปใชใ้นการคดิค านวนการเปิด
สญัญาณไฟเขยีวและไฟแดงตามสีแ่ยก อ านวยความสะดวกใหร้ถเหล่านี้ 
เป็นพเิศษ 

- มรีะบบแนะน าขอ้มลูส าหรบัผูเ้ดนิทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ 

- การพฒันาระบบตดิตามและประเมนิเวลา
การเดนิทางของรถโดยสารสาธารณะ และ
รถฉุกเฉนิใหเ้พือ่อ านวยความสะดวกให้
รถเหล่านี้ 

(6) ระบบช าระค่า
โดยสาร ค่าผ่านทาง
อตัโนมตั ิ

- มรีะบบด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(Easy Pass) 
- ก าลงัจะเริม่ทดลองใชง้านระบบตัว๋รว่ม 

- มรีะบบด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตั ิ(ระบบ Electronic Road Pricing (ERP) 
หรอืระบบช าระค่าผ่านทางแบบใหม)่ ทีร่องรบัการตดับตัรเครดติของผูข้บัขี ่

- มรีะบบตัว๋ร่วม (EZ-Link Card) ทีใ่ชร้ว่มกบัการเดนิทางในหลายรปูแบบ 
(Multi-mode of Transportation) 

- การขยายขอบเขตการใหบ้รกิารระบบ
ด่านเกบ็ค่าผ่านทางอตัโนมตัใินทุก
เสน้ทาง ทัง้ทางด่วน และทางหลวง 
พรอ้มกบัการพฒันาระบบช าระใหอ้ยู่ใน
รปูแบบอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมด 

- การพฒันาระบบตัว๋ร่วมเพือ่การเดนิทาง
ในหลายรปูแบบ (Multi-mode of 
Transportation) 

ทีม่า: บรษิทั โบลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากดั ประมวลจากหลายแหล่งขอ้มลู
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 แนวทางการพฒันาและประยกุต์ใช้จากสิงคโปรเ์พ่ือพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

 
 สนับสนุนและดงึดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ รฐับาลสงิคโปรพ์ยายามดงึดูดบรษิทั

ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจสิตกิส์ในระดบัโลกมาตัง้กจิการในประเทศสงิคโปร ์ทัง้นี้ การที่
บรษิทัขา้มชาตมิาจดัตัง้ธุรกจิดา้นโลจสิตกิสใ์นสงิคโปรจ์ะช่วยดงึดดูนักวจิยัชัน้น ามา
ยงัสงิคโปรด์ว้ย ซึง่จะช่วยพฒันานวตักรรมในด้านเทคโนโลยโีลจสิตกิส ์ขณะเดยีวกนั
จะส่งผลใหเ้กดิการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นสงิคโปรใ์นดา้นน้ี 

 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการวิจยัและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  อาทิ 

เทคโนโลยีด้าน Sensor หรือเทคโนโลยีด้าน AI / Cognitive Computing และ 
Internet of Things (IoT) เพื่อการท างานของระบบทีม่คีวามเป็นอตัโนมตัแิละมคีวาม
อจัฉรยิะ  

 
 ก าหนดมาตรฐานในการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสม ่าเสมอ 

เนื่องจากสงิคโปรม์องเหน็แนวโน้มเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า และสภาพภูมปิระชากรที่
เปลีย่นไป ท าใหส้งิคโปรม์กีารวางแผนการพฒันาเพื่อรองรบัล่วงหน้าเสมอ 

 
 ก าหนด และ/หรอืจดัตัง้หน่วยงานกลางเพื่อเขา้มาเป็นศูนยก์ลางในการพฒันาระบบ 

ITS ของประเทศ ประเทศสิงคโปร์มีการก าหนดให้ Intelligent Transportation 
Society Singapore (ITSS) เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยกีาร
ขนส่ง และส่งเสรมิใหเ้กดิความตระหนักในการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศอจัฉรยิะ
เพื่อการพฒันาการขนส่ง  

 
 สร้างความร่วมมอืกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงานภาครฐัที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการข้อมูลอย่างมปีระสทิธภิาพ และเอกชนในภาคการขนส่ง
และโลจิสติกส์ รวมทัง้ภาควิชาการและสถาบันวิจ ัยต่างๆ เพื่อร่วมกันคิดค้น
นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนระบบคมนาคมของสงิคโปร ์
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บทท่ี 4 
แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบบัสมบูรณ์ 
 
 

4.1 วิสยัทศัน์ยทุธศาสตร ์
 
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพรอ้มขบัเคลือ่นคมนาคมดจิทิลั 
 
 

4.2 ประเดน็ยทุธศาสตร ์
 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : ยกระดับศักยภาพบุคลากรให้พร้อมในการก้ า ว เข้าสู ่

การเป็นคมนาคมดจิทิลั (Literacy & Development) 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 2: พฒันาและบรหิารจดัการบุคลากรใหเ้ป็นบุคลากรคมนาคมดจิทิลั 

เพื่อสรา้งและใชด้จิทิลัใหเ้กดินวตักรรมอยา่งมคีุณค่า (Utilization & Management) 
 ยุทธศาสตรท่ี์ 3: ปลูกฝังวฒันธรรมดิจทิลั และจรยิธรรมการใช้ดิจทิลัในองค์กร 

(Culture & Mindset) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4: ประเมินผลศักยภาพบุคลากรในการสร้างคมนาคมดิจิทัล 

(Evaluation) 
 
ทัง้นี้ สรุปภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบบัสมบรูณ์ เป็นดงัแสดงในภาพที ่10-1 



 
 

 

 4-2 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 10-1 แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบบัสมบรูณ์ 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป าประสงค์

ยกระดับศักยภาพบุคลากร
   พร อม นการก าวเข าสู 
การเป นคมนาคมดิจิทัล

(Literacy & Development)

พัฒนาและบริ ารจัดการบุคลากร
คมนาคมดิจทัิล เพ ่อสร างและ   
ดิจิทัล   เกิดนวัตกรรมอย างมี

คุณค า(Utilization & Management)

ปลูก  งวัฒนธรรมดิจิทัล 
และจริยธรรม

การ   ดิจิทัล นองค์กร 
(Culture & Mindset)

ประเมินผลศักยภาพบุคลากร
 นการสร างคมนาคมดิจิทัล

(Evaluation)

 . .  การประเมินวัดระดับศักยภาพดา้น
ดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม

 . .  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวง
คมนาคมในช่องว่างการพัฒนาท่ียังมีอยู่

 . .  การพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานดา้น
คมนาคมดิจิทัล และการก าหนดให้ผูกกับ
การประเมินผลของการด าเนนิงาน

 .  มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรับงานด้านคมนาคม
ดิจิทัล

 .  มีการเพิ่มบทบาทของกระทรวงในเวที
นานาชาติ และการขับเคล่ือนการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีคุณค่า  ดย Talent 
Group

 .  มีการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีศักยภาพ
ด้านดิจิทัลท่ีตรงกับงานและทันต่อ
เทค น ลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ป

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร 
เป นผู้น าดิจิทัล

1.  มีการสร้างป จจัยเก้ือหนุนการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

 .  มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากร
กระทรวง ท้ังก่อนและหลังการเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป นระบบ

 .  มีการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานด้าน
คมนาคมดิจิทัล เพื่อสะท้อนคุณค่า และ
ความส าคั ของงานดิจิทัล

1

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพร อมขับเคล ่อนคมนาคมดิจิทัล

 . .  การปรับปรุงอัตราก าลังคนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจิทัล
ขององค์กร

 . .  การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อด งดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างาน
กับกระทรวงคมนาคม

 . .  การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  ดยน าเทค น ลยีดิจิทัลมา
สนับสนุน เพื่อทดแทนและแก้ป  หา
ความ ม่เพียงพอในอัตราก าลังพลด้าน
ดิจิทัล

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการยกระดบั
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการบริหาร
จัดการบุคลากร และสนับสนุนการวาง
น ยบายของผู้บริหารกระทรวง

 . .  การป ิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู่
วัฒนธรรมดิจิทัล

 . .  การปลูกฝ งวัฒนธรรมดจิิทัลให้แก่บคุลากร
 . .  การสนับสนุนบคุลากรทุกระดบัใช้งาน

ดิจิทัลในท่ีท างาน
 . .  การปลูกฝ งธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรมดิจทัิลในองค์กร
 . .  การสร้างความรกัและความผกูพันกับ

องค์กร
 . .  การพัฒนา Service Mind ขององค์กร  ดย

การน านวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการ
ประชาชน

 . .  การปลูกฝ งแนวคดิการเป นองคก์รเป ดตาม
แนวทางรั เป ด (Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

 .  เกิดวัฒนธรรมดจิิทัล (Digital Culture) 
ภายในกระทรวงคมนาคม และมีการใช้
ดิจิทัลในท่ีท างาน (Digital Workplace)

 .  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดจิิทัล 
และเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร

 .  บุคลากรมีความตั้งใจและความ
พยายามในการให้บริการ (Service Mind)

 .  กระทรวงคมนาคมมุง่สู่การเป นองค์กร
เป ดตามแนวทางรั เป ด (Open 
Government)

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดา้นดจิิทัลของ
บุคลากร ท่ีตรงกับสายงานและภาคส่วน

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดจิิทัลแก่บุคลากรท่ี
เข้าใหม่ให้พร้อมต่อการท างาน

1. .  การฝ กอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป นแกน
น ามา ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานต่อ

1. . การพัฒนาผู้เช่ียวชา ด้านคมนาคมดิจิทัล
ของกระทรวง

 . .  การจัดตั้ง Talent Group เพื่อขับเคล่ือน
คมนาคมดิจิทัล

 . .  การพัฒนา Talent Group เป นผู้น าดิจิทัล
 . .  การพัฒนา Talent Group รุ่นใหม่  ดยมี 

Talent Group ป จจุบันเป น Mentor
 . .  การพัฒนาสายงานและเส้นทางสายอาชีพ
1. .  การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
 . .  การบูรณาการทรัพยากรและองคค์วามรู้

ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป าประสงค์

ยกระดับศักยภาพบุคลากร
   พร อม นการก าวเข าสู 
การเป นคมนาคมดิจิทัล

(Literacy & Development)

พัฒนาและบริ ารจัดการบุคลากร
คมนาคมดิจทัิล เพ ่อสร างและ   
ดิจิทัล   เกิดนวัตกรรมอย างมี

คุณค า(Utilization & Management)

ปลูก  งวัฒนธรรมดิจิทัล 
และจริยธรรม

การ   ดิจิทัล นองค์กร 
(Culture & Mindset)

ประเมินผลศักยภาพบุคลากร
 นการสร างคมนาคมดิจิทัล

(Evaluation)

 . .  การประเมินวัดระดับศักยภาพดา้น
ดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม

 . .  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวง
คมนาคมในช่องว่างการพัฒนาท่ียังมีอยู่

 . .  การพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานดา้น
คมนาคมดิจิทัล และการก าหนดให้ผูกกับ
การประเมินผลของการด าเนนิงาน

 .  มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรับงานด้านคมนาคม
ดิจิทัล

 .  มีการเพิ่มบทบาทของกระทรวงในเวที
นานาชาติ และการขับเคล่ือนการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีคุณค่า  ดย Talent 
Group

 .  มีการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีศักยภาพ
ด้านดิจิทัลท่ีตรงกับงานและทันต่อ
เทค น ลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ป

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร 
เป นผู้น าดิจิทัล

1.  มีการสร้างป จจัยเก้ือหนุนการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

 .  มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากร
กระทรวง ท้ังก่อนและหลังการเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป นระบบ

 .  มีการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานด้าน
คมนาคมดิจิทัล เพื่อสะท้อนคุณค่า และ
ความส าคั ของงานดิจิทัล

1

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพร อมขับเคล ่อนคมนาคมดิจิทัล

 . .  การปรับปรุงอัตราก าลังคนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจิทัล
ขององค์กร

 . .  การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อด งดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างาน
กับกระทรวงคมนาคม

 . .  การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  ดยน าเทค น ลยีดิจิทัลมา
สนับสนุน เพื่อทดแทนและแก้ป  หา
ความ ม่เพียงพอในอัตราก าลังพลด้าน
ดิจิทัล

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการยกระดบั
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการบริหาร
จัดการบุคลากร และสนับสนุนการวาง
น ยบายของผู้บริหารกระทรวง

 . .  การป ิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู่
วัฒนธรรมดิจิทัล

 . .  การปลูกฝ งวัฒนธรรมดจิิทัลให้แก่บคุลากร
 . .  การสนับสนุนบคุลากรทุกระดบัใช้งาน

ดิจิทัลในท่ีท างาน
 . .  การปลูกฝ งธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรมดิจทัิลในองค์กร
 . .  การสร้างความรกัและความผกูพันกับ

องค์กร
 . .  การพัฒนา Service Mind ขององค์กร  ดย

การน านวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการ
ประชาชน

 . .  การปลูกฝ งแนวคดิการเป นองคก์รเป ดตาม
แนวทางรั เป ด (Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

 .  เกิดวัฒนธรรมดจิิทัล (Digital Culture) 
ภายในกระทรวงคมนาคม และมีการใช้
ดิจิทัลในท่ีท างาน (Digital Workplace)

 .  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดจิิทัล 
และเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร

 .  บุคลากรมีความตั้งใจและความ
พยายามในการให้บริการ (Service Mind)

 .  กระทรวงคมนาคมมุง่สู่การเป นองค์กร
เป ดตามแนวทางรั เป ด (Open 
Government)

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดา้นดจิิทัลของ
บุคลากร ท่ีตรงกับสายงานและภาคส่วน

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดจิิทัลแก่บุคลากรท่ี
เข้าใหม่ให้พร้อมต่อการท างาน

1. .  การฝ กอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป นแกน
น ามา ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานต่อ

1. . การพัฒนาผู้เช่ียวชา ด้านคมนาคมดิจิทัล
ของกระทรวง

 . .  การจัดตั้ง Talent Group เพื่อขับเคล่ือน
คมนาคมดิจิทัล

 . .  การพัฒนา Talent Group เป นผู้น าดิจิทัล
 . .  การพัฒนา Talent Group รุ่นใหม่  ดยมี 

Talent Group ป จจุบันเป น Mentor
 . .  การพัฒนาสายงานและเส้นทางสายอาชีพ
1. .  การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
 . .  การบูรณาการทรัพยากรและองคค์วามรู้

ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป าประสงค์

ยกระดับศักยภาพบุคลากร
   พร อม นการก าวเข าสู 
การเป นคมนาคมดิจิทัล

(Literacy & Development)

พัฒนาและบริ ารจัดการบุคลากร
คมนาคมดิจทัิล เพ ่อสร างและ   
ดิจิทัล   เกิดนวัตกรรมอย างมี

คุณค า(Utilization & Management)

ปลูก  งวัฒนธรรมดิจิทัล 
และจริยธรรม

การ   ดิจิทัล นองค์กร 
(Culture & Mindset)

ประเมินผลศักยภาพบุคลากร
 นการสร างคมนาคมดิจิทัล

(Evaluation)

 . .  การประเมินวัดระดับศักยภาพดา้น
ดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม

 . .  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวง
คมนาคมในช่องว่างการพัฒนาท่ียังมีอยู่

 . .  การพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานดา้น
คมนาคมดิจิทัล และการก าหนดให้ผูกกับ
การประเมินผลของการด าเนนิงาน

 .  มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรับงานด้านคมนาคม
ดิจิทัล

 .  มีการเพิ่มบทบาทของกระทรวงในเวที
นานาชาติ และการขับเคล่ือนการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีคุณค่า  ดย Talent 
Group

 .  มีการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีศักยภาพ
ด้านดิจิทัลท่ีตรงกับงานและทันต่อ
เทค น ลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ป

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร 
เป นผู้น าดิจิทัล

1.  มีการสร้างป จจัยเก้ือหนุนการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

 .  มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากร
กระทรวง ท้ังก่อนและหลังการเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป นระบบ

 .  มีการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานด้าน
คมนาคมดิจิทัล เพื่อสะท้อนคุณค่า และ
ความส าคั ของงานดิจิทัล

1

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพร อมขับเคล ่อนคมนาคมดิจิทัล

 . .  การปรับปรุงอัตราก าลังคนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจิทัล
ขององค์กร

 . .  การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อด งดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างาน
กับกระทรวงคมนาคม

 . .  การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  ดยน าเทค น ลยีดิจิทัลมา
สนับสนุน เพื่อทดแทนและแก้ป  หา
ความ ม่เพียงพอในอัตราก าลังพลด้าน
ดิจิทัล

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการยกระดบั
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการบริหาร
จัดการบุคลากร และสนับสนุนการวาง
น ยบายของผู้บริหารกระทรวง

 . .  การป ิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู่
วัฒนธรรมดิจิทัล

 . .  การปลูกฝ งวัฒนธรรมดจิิทัลให้แก่บคุลากร
 . .  การสนับสนุนบคุลากรทุกระดบัใช้งาน

ดิจิทัลในท่ีท างาน
 . .  การปลูกฝ งธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรมดิจทัิลในองค์กร
 . .  การสร้างความรกัและความผกูพันกับ

องค์กร
 . .  การพัฒนา Service Mind ขององค์กร  ดย

การน านวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการ
ประชาชน

 . .  การปลูกฝ งแนวคดิการเป นองคก์รเป ดตาม
แนวทางรั เป ด (Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

 .  เกิดวัฒนธรรมดจิิทัล (Digital Culture) 
ภายในกระทรวงคมนาคม และมีการใช้
ดิจิทัลในท่ีท างาน (Digital Workplace)

 .  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดจิิทัล 
และเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร

 .  บุคลากรมีความตั้งใจและความ
พยายามในการให้บริการ (Service Mind)

 .  กระทรวงคมนาคมมุง่สู่การเป นองค์กร
เป ดตามแนวทางรั เป ด (Open 
Government)

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดา้นดจิิทัลของ
บุคลากร ท่ีตรงกับสายงานและภาคส่วน

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดจิิทัลแก่บุคลากรท่ี
เข้าใหม่ให้พร้อมต่อการท างาน

1. .  การฝ กอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป นแกน
น ามา ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานต่อ

1. . การพัฒนาผู้เช่ียวชา ด้านคมนาคมดิจิทัล
ของกระทรวง

 . .  การจัดตั้ง Talent Group เพื่อขับเคล่ือน
คมนาคมดิจิทัล

 . .  การพัฒนา Talent Group เป นผู้น าดิจิทัล
 . .  การพัฒนา Talent Group รุ่นใหม่  ดยมี 

Talent Group ป จจุบันเป น Mentor
 . .  การพัฒนาสายงานและเส้นทางสายอาชีพ
1. .  การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
 . .  การบูรณาการทรัพยากรและองคค์วามรู้

ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป าประสงค์

ยกระดับศักยภาพบุคลากร
   พร อม นการก าวเข าสู 
การเป นคมนาคมดิจิทัล

(Literacy & Development)

พัฒนาและบริ ารจัดการบุคลากร
คมนาคมดิจทัิล เพ ่อสร างและ   
ดิจิทัล   เกิดนวัตกรรมอย างมี

คุณค า(Utilization & Management)

ปลูก  งวัฒนธรรมดิจิทัล 
และจริยธรรม

การ   ดิจิทัล นองค์กร 
(Culture & Mindset)

ประเมินผลศักยภาพบุคลากร
 นการสร างคมนาคมดิจิทัล

(Evaluation)

 . .  การประเมินวัดระดับศักยภาพดา้น
ดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงคมนาคม

 . .  การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ยกระดับศักยภาพบุคลากรกระทรวง
คมนาคมในช่องว่างการพัฒนาท่ียังมีอยู่

 . .  การพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานดา้น
คมนาคมดิจิทัล และการก าหนดให้ผูกกับ
การประเมินผลของการด าเนนิงาน

 .  มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรับงานด้านคมนาคม
ดิจิทัล

 .  มีการเพิ่มบทบาทของกระทรวงในเวที
นานาชาติ และการขับเคล่ือนการสร้าง
นวัตกรรมอย่างมีคุณค่า  ดย Talent 
Group

 .  มีการใช้ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวง
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีศักยภาพ
ด้านดิจิทัลท่ีตรงกับงานและทันต่อ
เทค น ลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ป

1.  บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร 
เป นผู้น าดิจิทัล

1.  มีการสร้างป จจัยเก้ือหนุนการยกระดับ
ศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

 .  มีการประเมินผลศักยภาพบุคลากร
กระทรวง ท้ังก่อนและหลังการเข้ารับ
การพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความ
พร้อมและวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป นระบบ

 .  มีการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดของงานด้าน
คมนาคมดิจิทัล เพื่อสะท้อนคุณค่า และ
ความส าคั ของงานดิจิทัล

1

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพร อมขับเคล ่อนคมนาคมดิจิทัล

 . .  การปรับปรุงอัตราก าลังคนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่องานดิจิทัล
ขององค์กร

 . .  การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อด งดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างาน
กับกระทรวงคมนาคม

 . .  การสร้างนวัตกรรม และปรับปรุงการ
ด าเนินงาน  ดยน าเทค น ลยีดิจิทัลมา
สนับสนุน เพื่อทดแทนและแก้ป  หา
ความ ม่เพียงพอในอัตราก าลังพลด้าน
ดิจิทัล

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการยกระดบั
ศักยภาพบุคลากรกระทรวง

 . .  การพัฒนาระบบสนับสนนุการบริหาร
จัดการบุคลากร และสนับสนุนการวาง
น ยบายของผู้บริหารกระทรวง

 . .  การป ิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู่
วัฒนธรรมดิจิทัล

 . .  การปลูกฝ งวัฒนธรรมดจิิทัลให้แก่บคุลากร
 . .  การสนับสนุนบคุลากรทุกระดบัใช้งาน

ดิจิทัลในท่ีท างาน
 . .  การปลูกฝ งธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรมดิจทัิลในองค์กร
 . .  การสร้างความรกัและความผกูพันกับ

องค์กร
 . .  การพัฒนา Service Mind ขององค์กร  ดย

การน านวัตกรรมดิจิทัลมาให้บริการ
ประชาชน

 . .  การปลูกฝ งแนวคดิการเป นองคก์รเป ดตาม
แนวทางรั เป ด (Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม

 .  เกิดวัฒนธรรมดจิิทัล (Digital Culture) 
ภายในกระทรวงคมนาคม และมีการใช้
ดิจิทัลในท่ีท างาน (Digital Workplace)

 .  บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรมดจิิทัล 
และเกิดความรักและผูกพันกับองค์กร

 .  บุคลากรมีความตั้งใจและความ
พยายามในการให้บริการ (Service Mind)

 .  กระทรวงคมนาคมมุง่สู่การเป นองค์กร
เป ดตามแนวทางรั เป ด (Open 
Government)

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดา้นดจิิทัลของ
บุคลากร ท่ีตรงกับสายงานและภาคส่วน

1. .  การพัฒนาศกัยภาพดจิิทัลแก่บุคลากรท่ี
เข้าใหม่ให้พร้อมต่อการท างาน

1. .  การฝ กอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป นแกน
น ามา ่ายทอดความรู้ภายในหน่วยงานต่อ

1. . การพัฒนาผู้เช่ียวชา ด้านคมนาคมดิจิทัล
ของกระทรวง

 . .  การจัดตั้ง Talent Group เพื่อขับเคล่ือน
คมนาคมดิจิทัล

 . .  การพัฒนา Talent Group เป นผู้น าดิจิทัล
 . .  การพัฒนา Talent Group รุ่นใหม่  ดยมี 

Talent Group ป จจุบันเป น Mentor
 . .  การพัฒนาสายงานและเส้นทางสายอาชีพ
1. .  การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
 . .  การบูรณาการทรัพยากรและองคค์วามรู้

ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

4.3 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และเป า มาย 
 

 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และเป า มาย ภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
 
1) เป าประสงค์ 1.1: บุคลากรกระทรวงคมนาคมมศีกัยภาพด้านดจิทิลั ที่ตรงกบังาน

และทันต่อเทค น ลยีที่เปลี่ยนแปลง ป เพื่อให้พร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็น
คมนาคมดจิทิลั 

 
 ตัวชี้ว ัด  .1.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝ กอบรมด้านดิจิทัล ที่ตรงกับ

สมรร นะหรอืทกัษะทีจ่ าเป็น 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารบัการฝ กอบรมฯ ที่ตรงกับสมรร นะหรอืทักษะที่
จ าเป็น = จ านวนบุคลากรที่เข้ารบัการฝ กอบรมฯ ในปีงบประมาณ ที่ตรงกับ
สมรร นะหรอืทกัษะที่จ าเป็น / จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้รบัการฝ กอบรมฯ ทัง้หมด
ตามแผนในปีงบประมาณ 

 
 ตวัชีว้ดั  .1.2 รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั ทีต่รงกบัสมรร นะ

หรอืทกัษะทีจ่ าเป็น 
o การค านวณ 

รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการฝ กอบรมฯ ทีต่รงกบัสมรร นะหรอืทกัษะทีจ่ าเป็น 
= จ านวนบุคลากรทีผ่่านการฝ กอบรมฯ ในปีงบประมาณ ทีต่รงกบัสมรร นะหรอื
ทกัษะทีจ่ าเป็น  ดย ดค้ะแนน มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 70 / จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้รบัการ
ฝ กอบรมฯ ทัง้หมดตามแผนในปีงบประมาณ 

 
 ตัวชี้วดั  .1.  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝ กอบรมด้านดิจทิลั และ ด้คะแนน

ประเมนิผลเพิม่ข น้ เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการฝ กอบรม
ประจ าปีงบประมาณ 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝ กอบรมด้านดิจทิลัและ ด้คะแนนประเมนิผล
เพิ่มข ้น = จ านวนบุคลากรที่ผ่านการฝ กอบรมด้านดิจิทัลและ ด้คะแนน
ประเมนิผลเพิม่ข น้ มต่ ่ากว่ารอ้ยละ 10 เมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบก่อน
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และหลงัการฝ กอบรม / จ านวนบุคลากรที่ท าการฝ กอบรมด้านดจิทิลั ประจ าปี
งบประมาณนัน้ 

 
 ตวัชีว้ดั  .1.  รอ้ยละของบุคลากรบรรจเุขา้ใหม่ที ่ดร้บัการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่บรรจุเข้าใหม่ที่ ด้รบัการฝ กอบรมด้านดิจทิลั = จ านวน
บุคลากรที่บรรจุเข้าใหม่ที่ ด้รบัการฝ กอบรมด้านดิจิทัล ในปีงบประมาณ / 
จ านวนบุคลากรทีบ่รรจเุขา้ใหม่ทัง้หมด ตามแผนในปีงบประมาณ 

 
 ตวัชีว้ดั  .1.5 ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรน ารอ่งหรอืบุคลากรทีส่ามาร เป็น

แกนน าขององคก์รส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ ป 
o การค านวณ 

ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรน าร่องหรอืบุคลากรที่สามาร เป็นแกนน า
ขององค์กรส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ ป วดัจากจ านวน
บุคลากรที่ ด้รบัการพฒันา เพื่อเป็นบุคลากรน าร่องหรอืบุคลากรแกนน าของ
องคก์รส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงาน (In-house Training) ต่อ ป 

 
 ตวัชีว้ดั  .1.6 จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน 

(Sector) (บก ราง น ้า และอากาศ) 
o การค านวณ 

จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector) 
(บก ราง น ้ า และอากาศ) วัดจากจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ล กซ ้ง มีความ
เชีย่วชา  และประสบการณ์ ในระดบัสงู ส าหรบัภาคส่วน (Sector) นัน้ๆ  ดยยงั
ต้องมทีกัษะและความสามาร ในการ ่ายทอดความรูค้วามสามาร  หรอืทกัษะ
ของตนใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รต่อ ป ด ้

 
 ตวัชี้วดั  .1.7 จ านวนผู้เชี่ยวชา ด้านดิจทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละด้าน 

(Topic/Issues) 
o การค านวณ 

จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละดา้น (Topic/Issues) 
วดัจากจ านวนบุคลากรที่มีความรู้ล กซ ้ง มคีวามเชี่ยวชา  และประสบการณ์  
ในระดบัสูง ส าหรบัดา้น (Topic/Issues) นัน้ๆ  ดยยงัต้องมทีกัษะและความสามาร 
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ในการ ่ายทอดความรูค้วามสามาร  หรอืทกัษะของตนให้แก่บุคลากรภายใน
องคก์รต่อ ป ด ้

 
2) เป าประสงค ์1. : บุคลากรกระทรวงคมนาคมสามาร เป็นผูน้ าดจิทิลั 

 
 ตวัชี้วดั  . .  ระดบัความส าเรจ็ของการจดัตัง้กลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) 

 ดยประกอบดว้ยบุคลากรดเีด่นจากทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
o การค านวณ 

ระดับความส าเร็จของการจดัตัง้กลุ่มบุคลากรดีเด่น (Talent Group) วัดจาก
ความก้าวหน้าการจดัตัง้กลุ่มบุคลากรดเีด่น คดิเป็นรอ้ยละของแผนการจดัตัง้ที่
ก าหนด ว ้

 
 ตวัชีว้ดั  . .  รอ้ยละของบุคลากรดเีด่น (Talent) ทีเ่ขา้รบัและผ่านการฝ กอบรมด้าน

ดจิทิลั เพื่อการเป็นผูน้ าดจิทิลัของกระทรวง 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรดีเด่น (Talent) ที่เข้ารบัและผ่านการฝ กอบรมด้านดจิทิลั 
เพื่อการเป็นผูน้ าดจิทิลัของกระทรวง = จ านวนบุคลากรดเีด่น (Talent) ทีเ่ขา้รบั
และผ่านการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั เพื่อการเป็นผูน้ าดจิทิลัของกระทรวง / จ านวน
บุคลากรดเีด่นทัง้หมดของกระทรวงคมนาคม 

 
 ตวัชีว้ดั  . .  ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรสู่การเป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่น

รุ่นใหม่ของกระทรวงคมนาคม  ดยมีกลุ่มบุคลากรดีเด่นปัจจุบันเป็นผู้แนะแนว 
(Mentor) 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรสู่การเป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่นรุ่นใหม่
ของกระทรวงคมนาคม  ดยมกีลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจบุนัเป็นผูแ้นะแนว (Mentor) 
วดัจากจ านวนบุคลากรที่มผีลสมัฤทธิส์ูง ซ ่ง ด้รบัการพฒันาศกัยภาพในด้าน
ต่างๆ ที่จ าเป็น เพื่อกลายเป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่นที่แท้จรงิรุ่นใหม่  ดยจะต้อง
 ด้รบัการแนะแนว ติดตาม และประเมนิอย่างใกล้ชดิ  ดยกลุ่มบุคลากรดเีด่น
ปัจจบุนัใน านะผูแ้นะแนว (Mentor) 
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3) เป าประสงค์ 1.3: มกีารสร้างปัจจยัเกื้อหนุนการยกระดบัศกัยภาพบุคลากร เพื่อ
ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรค์มนาคมดจิทิลั 

 
 ตวัชีว้ดั  . .1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรุงสายงานของกระทรวง 

รวม  งการจดัท าเส้นทางสายอาชพี (Career Path) ที่สนับสนุนความก้าวหน้าและ
การเตบิ ตของบุคลากรสายงานดจิทิลั 
o การค านวณ 

รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรุงสายงานของกระทรวง = จ านวน
สายงานที ่ดร้บัการปรบัปรุง และจดัท า Career Path ทีส่นับสนุนความก้าวหน้า
และการเติบ ตของบุคลากรสายงานดิจิทัล / จ านวนสายงานทัง้หมดของ
กระทรวงคมนาคม 
 

 ตวัชี้วดั  . .  การปรบัปรุงและก าหนดตวัชี้วดั (KPIs) ด้านการพฒันาและเรยีนรู้
ด้วยตนเองของบุคลากร เช่น การเขา้อบรมหลกัสูตรด้านดจิทิลัต่างๆ การเขา้สอบ
ประเมนิวดัผลดา้นดจิทิลั เป็นต้น และผูกกบัการประเมนิผลของการด าเนินงานของ
บุคลากร 
o การค านวณ 

การปรบัปรุงและก าหนดตวัชี้วดั (KPIs) ด้านการพฒันาและเรยีนรู้ด้วยตนเอง
ของบุคลากร เช่น การเขา้อบรมหลกัสูตรด้านดจิทิลัต่างๆ การเขา้สอบประเมนิ
วดัผลด้านดิจทิลั เป็นต้น และผูกกับการประเมนิผลของการด าเนินงานของ
บุคลากร พจิารณาจากว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งมกีารปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดั 
(KPIs) ด้านการพฒันาและเรยีนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร เช่น การเข้าอบรม
หลัก สู ต รด้ า นดิจิทัล ต่ า งๆ  ก า ร เ ข้ า ส อบปร ะ เ มิน วัด ผ ลด้ า นดิจิทัล  
เป็นต้น และผูกกับการประเมินผลของการด าเนินงานของบุคลากรหรือ ม่  
ในปีงบประมาณนัน้ 
 

 ตวัชี้วดั  . .  ระดบัความส าเรจ็ของการแบ่งปันและบูรณาการทรพัยากรและองค์
ความรูด้า้นดจิทิลัระหว่างหน่วยงานของกระทรวง เพื่อสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากร 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของการแบ่งปันและบูรณาการทรพัยากรและองค์ความรูด้้าน
ดจิทิลัระหว่างหน่วยงานของกระทรวง เพื่อสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
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บุคลากร วดัจากจ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมแบ่งปันทรพัยากรและองค์ความรู้
ดา้นดจิทิลัต่างๆ ทีเ่ป็นประ ยชน์ต่อการพฒันาหรอืเกี่ยวขอ้งกบัการป บิตัิงาน
ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม 
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ตารางท่ี 4-1 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และค าเป า มายภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0  5 1  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์1.1 บุคลากรกระทรวง
คมนาคมมศีกัยภาพดา้นดจิทิลั ที่
ตรงกบังานและทนัต่อเทค น ลยทีี่
เปลีย่นแปลง ป เพื่อใหพ้รอ้มในการ
กา้วเขา้สูก่ารเป็นคมนาคมดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 1.1.1 รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้รบัการ
ฝ กอบรมดา้นดจิทิลั ทีต่รงกบัสมรร นะหรอืทกัษะที่
จ าเป็น 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของจ านวนผู้

เขา้รบัการฝ กอบรม
ตามแผนประจ าปี 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝ กอบรมตาม

แผนประจ าปี 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝ กอบรมตาม

แผนประจ าปี 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝ กอบรมตาม

แผนประจ าปี 
ตวัชีว้ดั  . .  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่า่นการฝ กอบรม
ดา้นดจิทิลั ทีต่รงกบัสมรร นะหรอืทกัษะทีจ่ าเป็น 

- รอ้ยละ 80 ของ
บุคลากรทีเ่ขา้รบั
การฝ กอบรมดา้น

ดจิทิลั 

รอ้ยละ 85 ของ
บุคลากรทีเ่ขา้รบัการ
ฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 

รอ้ยละ 90 ของ
บุคลากรทีเ่ขา้รบัการ
ฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 

รอ้ยละ 95 ของ
บุคลากรทีเ่ขา้รบัการ
ฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 1.1.  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่า่นการฝ กอบรม
ดา้นดจิทิลั และ ดค้ะแนนประเมนิผลเพิม่ข น้ เมือ่
เปรยีบเทยีบคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัการ
ฝ กอบรมประจ าปีงบประมาณ 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
70 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
70 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
70 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
70 

ตวัชีว้ดั 1.1.4 รอ้ยละของบุคลากรบรรจุเขา้ใหมท่ี่
 ดร้บัการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
50 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ  
60 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ  
70 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ  
80 

ตวัชีว้ดั 1.1.5 ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรน า
ร่องหรอืบุคลากรทีส่ามาร เป็นแกนน าขององคก์ร
ส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ ป 

- จ านวน มน้่อยกว่า  
4 คน ต่อองคก์รต่อ
ปีงบประมาณ 

จ านวน มน้่อยกว่า  
6 คน ต่อองคก์รต่อ
ปีงบประมาณ 

จ านวน มน้่อยกว่า  
8 คน ต่อองคก์รต่อ
ปีงบประมาณ 

จ านวน มน้่อยกว่า  
10 คน ต่อองคก์รต่อ

ปีงบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 1.1.6 จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของ
กระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector) (บก 
ราง น ้า และอากาศ) 

-  มน้่อยกว่า  
1 คน ต่อภาคส่วน 

(Sector) 

 มน้่อยกว่า  
2 คน ต่อภาคส่วน 

(Sector) 

 มน้่อยกว่า  
3 คน ต่อภาคส่วน 

(Sector) 

 มน้่อยกว่า  
5 คน ต่อภาคส่วน 

(Sector) 
ตวัชีว้ดั 1.1.7 จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของ
กระทรวงคมนาคมในแต่ละดา้น (Topic/Issues) (เช่น 
ITS, Big Data เป็นตน้) 

-  มน้่อยกว่า  
1 คน ต่อดา้น 
(Topic/Issues) 

 มน้่อยกว่า  
2 คน ต่อดา้น 
(Topic/Issues) 

 มน้่อยกว่า  
3 คน ต่อดา้น 
(Topic/Issues) 

 มน้่อยกว่า  
5 คน ต่อดา้น 
(Topic/Issues) 
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0  5 1  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์1.2 บุคลากรกระทรวง
คมนาคมสามาร เป็นผูน้ าดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 1.2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการจดัตัง้กลุ่ม
บุคลากรดเีด่น (Talent Group)  ดยประกอบดว้ย
บุคลากรดเีด่นจากทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวง
คมนาคม 

-  00% (จดัตัง้ฯ 
เสรจ็) 

- - - 

ตวัชีว้ดั 1.2.2 รอ้ยละของบุคลากรดเีด่น (Talent) ที่
เขา้รบัและผ่านการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั เพือ่การเป็น
ผูน้ าดจิทิลัของกระทรวง 

- -  มน้่อยกว่า 80% ของ
จ านวนบุคลากรดเีด่น 
(Talent) ทัง้หมดของ

กระทรวง 

 มน้่อยกว่า 90% ของ
จ านวนบุคลากรดเีด่น 
(Talent) ทัง้หมดของ

กระทรวง 

บุคลากรดเีด่น 
(Talent) ทุกคนของ
กระทรวงตอ้งเขา้รบั

การฝ กอบรม 
ตวัชีว้ดั 1.2.3 ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันา
บุคลากรสู่การเป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่นรุ่นใหมข่อง
กระทรวงคมนาคม  ดยมกีลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจุบนั
เป็นผูแ้นะแนว (Mentor) 

- - - - จ านวน มน้่อยกว่า 
10 คน 

เป าประสงค ์1.3 มกีารสรา้งปัจจยั
เกือ้หนุนการยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากร เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
คมนาคมดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 1.3.1 รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาและ
ปรบัปรุงสายงานของกระทรวง รวม  งการจดัท า
เสน้ทางสายอาชพี (Career Path) ทีส่นบัสนุน
ความกา้วหน้าและการเตบิ ตของบุคลากรสายงาน
ดจิทิลั 

- รอ้ยละ 70 ของสาย
งานทัง้หมด 

รอ้ยละ 80 ของสาย
งานทัง้หมด 

รอ้ยละ 90 ของสาย
งานทัง้หมด 

ทุกสายงานของ
กระทรวงคมนาคม 

ตวัชีว้ดั 1.3.  การปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดั (KPIs) 
ดา้นการพฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเองของบุคลากร 
เช่น การเขา้อบรมหลกัสตูรดา้นดจิทิลัต่างๆ การเขา้
สอบประเมนิวดัผลดา้นดจิทิลั เป็นตน้ และผกูกบัการ
ประเมนิผลของการด าเนินงานของบุคลากร 

- มกีารปรบัปรุงและ
ก าหนด KPIsฯ ทีผ่กู
กบัการประเมนิผล
ของการด าเนินงาน
ส าหรบับุคลากรสาย

งาน IT 

- มกีารทบทวนKPIsฯ 
ของบุคลากรสายงาน 
IT และปรบัปรุงและ
ผกู KPIs เขา้กบัการ
ประเมนิผลส าหรบั
บุคลากรสายงาน 

non-IT 

- 

ตวัชีว้ดั 1. .  ระดบัความส าเรจ็ของการแบ่งปันและ
บรูณาการทรพัยากรและองคค์วามรูด้า้นดจิทิลั
ระหว่างหน่วยงานของกระทรวง เพือ่สนบัสนุนการ
พฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

- มหีน่วยงานเขา้ร่วม
แบ่งปันทรพัยากร
และองคค์วามรู ้
 มน้่อยกว่า 2 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
แบ่งปันทรพัยากร
และองคค์วามรู ้
 มน้่อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
แบ่งปันทรพัยากร
และองคค์วามรู ้
 มน้่อยกว่า 6 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
แบ่งปันทรพัยากร
และองคค์วามรู ้
 มน้่อยกว่า 8 
หน่วยงาน 
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 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และเป า มาย ภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
 
1) เป าประสงค ์2.1: มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง เพื่อรองรบังาน

ดา้นคมนาคมดจิทิลั 
 
 ตวัชีว้ดั  . .1 รอ้ยละของการบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการสายงานดจิทิลัระดบัต่างๆ เพื่อ

รองรบังานดา้นคมนาคมดจิทิลัทีเ่พิม่ข น้ 
o การค านวณ 

รอ้ยละของการบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการสายงานดจิทิลัระดบัต่างๆ เพื่อรองรบังาน
ดา้นคมนาคมดจิทิลัทีเ่พิม่ข น้ = จ านวนขา้ราชการสายงานดจิทิลัระดบัต่างๆ ที่
 ด้รบัการบรรจุในปีงบประมาณ / อตัราข้าราชการสายงานดจิทิลัทุกระดบัที่มี
ความตอ้งการอยูจ่รงิ 

 
 ตวัชี้วดั 2. .2 จ านวนกิจกรรม/ ครงการ เพื่อสร้างการรบัรู้ และด งดูดบุคลากรรุ่น

ใหมท่ีม่คีวามสามาร ดา้นดจิทิลั เขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม 
o การค านวณ 

จ านวนกิจกรรม/ ครงการ เพื่อสร้างการรบัรู้ และด งดูดบุคลากรรุ่นใหม่ที่มี
ความสามาร ด้านดจิทิลั เขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม = จ านวนจ านวน
กจิกรรม/ ครงการ เพื่อสรา้งการรบัรู ้และด งดดูบุคลากรรุน่ใหมท่ีม่คีวามสามาร 
ดา้นดจิทิลั เขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณนัน้ 
 

 ตวัชีว้ดั 2. .  ระดบัความส าเรจ็ของการสรา้งนวตักรรม/บรกิารด้านคมนาคมดจิทิลั 
เพื่อปรบัปรงุการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวงทีจ่ะตอบ จทยค์วามตอ้งการของผูม้ ี
ส่วน ด้ส่วนเสียของกระทรวงคมนาคม ทัง้ที่เป็นภาครั  ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน และเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ดยรวมของฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร อนัจะช่วยแกปั้ หาความ มเ่พยีงพอในอตัราก าลงัพลดา้นดจิทิลั 
o การค านวณ 

ระดับความส าเร็จของการสร้างนวัตกรรม/บริการด้านคมนาคมดิจิทัล เพื่อ
ปรบัปรงุการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวงทีจ่ะตอบ จทยค์วามตอ้งการของผูม้ ี
ส่วน ด้ส่วนเสยีของกระทรวงคมนาคม ทัง้ที่เป็นภาคร ั ภาคธุรกิจ และภาค
ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ดยรวมของฝ่ายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อนัจะช่วยแก้ปั หาความ ม่เพยีงพอในอตัราก าลงั
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ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

พลด้านดิจทิลั วดัจากจ านวนแนวคิดที่เป็นนวตักรรม ที่คิดค้น พฒันา หรอื
น ามาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวงที่จะตอบ จทย์ความ
ต้องการของผู้มสี่วน ด้ส่วนเสยีของกระทรวงคมนาคม ทัง้ที่เป็นภาคร ั ภาค
ธุรกิจ และภาคประชาชน และเพิม่ประสิทธภิาพการท างาน ดยรวมของฝ่าย
เทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และเพื่อช่วยแกปั้ หาความ มเ่พยีงพอใน
อตัราก าลงัพลดา้นดจิทิลั 

 
2) เป าประสงค์ 2.2: มกีารใช้ดิจทิลัเพื่อสนับสนุนการพฒันาและการบรหิารจดัการ

บุคลากรของกระทรวงคมนาคมใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
 ตัวชี้วดั 2. .1 ระดบัความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

จดัการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัก าร
ทรพัยากรบุคคลของกระทรวง  วดัจากความก้าวหน้าการใช ้งานระบบ
สารสนเทศฯ  ดยวดัจากจ านวนหน่วยงานที่เข้าร่วมใช้ระบบเปรยีบเทยีบกบั
จ านวนหน่วยงานเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ 

 
 ตวัชีว้ดั 2. .2 ระดบัความส าเรจ็ของระบบการจดัการ านขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล 

วดัจากร้อยละของข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่มกีาร
บนัท กในระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลที่มคีวาม ูกต้อง ครบ ้วน และเป็น
ปัจจบุนั 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของระบบการจดัการ านขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล = จ านวน
ข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่มกีารบนัท กในระบบ
สารสนเทศ / จ านวนข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการของ
กระทรวงทัง้หมดในปีงบประมาณนัน้ 
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 ตัวชี้ว ัด 2. .3 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บรหิารมาใช้ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการวางน ยบายและยุทธศาสตร์
ขององคก์ร เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอยา่งต่อเนื่อง 
o การค านวณ 

ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรบัผู้บริหาร = 
จ านวนผู้บรหิารที่เข้าใช้ระบบฯ มากกว่า 12 ครัง้ต่อปีงบประมาณ / จ านวน
ผูบ้รหิารทีม่สีทิธเิขา้ใชร้ะบบฯ ในปีงบประมาณนัน้ 

 
 ตัวชี้ว ัด 2. .4 ระดับความส าเร็จของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

บุคลากรของกระทรวง 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวง วดัจากความกา้วหน้าการใชง้านระบบสารสนเทศฯ  ดยวดัจากจ านวน
หน่วยงานทีเ่ขา้รว่มใชร้ะบบเปรยีบเทยีบกบัจ านวนหน่วยงานเป้าหมายในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

 
 ตวัชี้วดั 2. .5 ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

พฒันาบุคลากรของกระทรวง 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง = จ านวนบุคลากรที่เข้าใช้ระบบฯ มากกว่า 6 ครัง้ต่อ
ปีงบประมาณ / จ านวนบุคลากรทีม่สีทิธเิขา้ใชร้ะบบฯ ในปีงบประมาณนัน้ 

 
 ตวัชีว้ดั 2. .6 รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการประเมนิผลหลงัเขา้รบัการฝ กอบรมผ่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการประเมนิผลหลงัเข้ารบัการฝ กอบรมผ่านระบบ
สารสนเทศ = จ านวนบุคลากรที่ผ่านการฝ กอบรม ดย ด้คะแนน ม่ต ่ ากว่า 
ร้อยละ 70 ในปีงบประมาณ / จ านวนบุคลากรที่ท าการฝ กอบรมด้านดิจทิลั 
ประจ าปีงบประมาณนัน้ 
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ตารางท่ี 4-2 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และค าเป า มายภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0 2561  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์2.1 มกีารบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคลของ
กระทรวง เพื่อรองรบังานดา้น
คมนาคมดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 2. .  รอ้ยละของการบรรจุแต่งตัง้
ขา้ราชการสายงานดจิทิลัระดบัต่างๆ เพื่อ
รองรบังานดา้นคมนาคมดจิทิลัทีเ่พิม่ข น้ 
 

-  ม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ  0 ของ
อตัราก าลงัพลที่
มคีวามตอ้งการ

อยู่จรงิ 

 ม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ  0 ของ
อตัราก าลงัพลทีม่ี
ความตอ้งการอยู่

จรงิ 

 ม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ  0 ของ
อตัราก าลงัพลทีม่ี
ความตอ้งการอยู่

จรงิ 

 ม่น้อยกว่า 
รอ้ยละ  0 ของ
อตัราก าลงัพลทีม่ี
ความตอ้งการอยู่

จรงิ 
ตวัชีว้ดั 2. .  จ านวนกจิกรรม/ ครงการ เพื่อ
สรา้งการรบัรู ้และด งดดูบุคลากรรุ่นใหมท่ีม่ ี
ความสามาร ดา้นดจิทิลั เขา้มาท างานกบั
กระทรวงคมนาคม 

-  ม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม/
 ครงการ 

 ม่น้อยกว่า 1 
กจิกรรม/ ครงการ 

 ม่น้อยกว่า 2 
กจิกรรม/ ครงการ 

 ม่น้อยกว่า 2 
กจิกรรม/ ครงการ 

ตวัชีว้ดั 2. .  ระดบัความส าเรจ็ของการสรา้ง
นวตักรรม/บรกิารดา้นคมนาคมดจิทิลั เพื่อ
ปรบัปรุงการด าเนินงานต่างๆ ของกระทรวงที่
จะตอบ จทยค์วามตอ้งการของผูม้สีว่น ดส้ว่น
เสยีของกระทรวงคมนาคม ทัง้ทีเ่ป็นภาคร ั 
ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน และเพิม่
ประสทิธภิาพการท างาน ดยรวมของฝ่าย
เทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สาร อนัจะ
ช่วยแกปั้ หาความ ม่เพยีงพอในอตัราก าลงั
พลดา้นดจิทิลั 

- แนวคดิ
นวตักรรม  

 ม่น้อยกว่า 1 
แนวคดิ 

แนวคดินวตักรรม  
 ม่น้อยกว่า 2 

แนวคดิ 

แนวคดินวตักรรม  
 ม่น้อยกว่า 3 

แนวคดิ 

แนวคดินวตักรรม  
 ม่น้อยกว่า 4 

แนวคดิ 
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เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0 2561  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์2.2 มกีารใชด้จิทิลั
เพื่อสนบัสนุนการพฒันาและการ
บรหิารจดัการบคุลากรของกระทรวง
คมนาคมใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

ตวัชีว้ดั 2. .  ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ
เพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของ
กระทรวง 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 1 
หน่วยงาน  

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 2 
หน่วยงาน  

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 6 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 8 
หน่วยงาน 

ตวัชีว้ดั 2. .  ระดบัความส าเรจ็ของระบบการจดัการ
 านขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคล วดัจากรอ้ยละของ
ขอ้มลูขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า และพนกังานราชการ
ทีม่กีารบนัท กในระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลทีม่ ี
ความ ูกตอ้ง ครบ ว้น และเป็นปัจจุบนั 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
60 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
70 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 

รอ้ยละ 90 

ตวัชีว้ดั 2. .  ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ
การรายงานสรุปส าหรบัผูบ้รหิารมาใชใ้นการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลและการวางน ยบายและยุทธศาสตร์
ขององคก์ร เพือ่สรา้งคุณค่าใหแ้ก่องคก์รอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
50 (ของผูบ้รหิาร
ของกระทรวงเขา้ใช้

งานระบบฯ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
65 (ของผูบ้รหิารของ
กระทรวงเขา้ใชง้าน

ระบบฯ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 (ของผูบ้รหิารของ
กระทรวงเขา้ใชง้าน

ระบบฯ) 

รอ้ยละ 100 (ของ
ผูบ้รหิารของ

กระทรวงเขา้ใชง้าน
ระบบฯ) 

ตวัชีว้ดั 2. .4 ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ
เพือ่สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 1 
หน่วยงาน  

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 2 
หน่วยงาน  

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 4 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 6 
หน่วยงาน 

มหีน่วยงานเขา้ร่วม
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ  

 มน้่อยกว่า 8 
หน่วยงาน 

ตวัชีว้ดั 2. .5 รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้ใชง้านระบบ
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวง 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
50 (ของจ านวน
บุคลากรทีเ่ขา้ใช้
งานระบบฯ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
65 (ของจ านวน

บุคลากรทีเ่ขา้ใชง้าน
ระบบฯ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 (ของจ านวน

บุคลากรทีเ่ขา้ใชง้าน
ระบบฯ) 

รอ้ยละ 100  
(ของจ านวนบุคลากร
ทีเ่ขา้ใชง้านระบบฯ) 

ตวัชีว้ดั 2. .6 รอ้ยละของบุคลากรทีผ่า่นการ
ประเมนิผลหลงัเขา้รบัการฝ กอบรมผ่านระบบ
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวง 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 (ของจ านวนผู้
เขา้รบัการฝ กอบรม

ผ่านระบบ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 (ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝ กอบรมผ่าน

ระบบ) 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 (ของจ านวนผูเ้ขา้
รบัการฝ กอบรมผ่าน

ระบบ) 

รอ้ยละ 80 
(ของจ านวนผูเ้ขา้รบั
การฝ กอบรมผ่าน

ระบบ) 
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 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และเป า มาย ภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
 
1) เป าประสงค ์3.1: เกดิวฒันธรรมดจิทิลั (Digital Culture) ภายในกระทรวงคมนาคม 

และมกีารใชด้จิทิลัในทีท่ างาน (Digital Workplace) 
 
 ตวัชีว้ดั 3.1.1 รอ้ยละของบุคลากรทีส่ามาร ใชร้ะบบดจิทิลัหลกัของหน่วยงาน ด้ 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่สามาร ใช้ระบบดจิทิลัหลกัของหน่วยงาน ด้ = จ านวน
บุคลากรทีส่ามาร ใชร้ะบบดจิทิลัหลกัของหน่วยงาน ด ้ม่น้อยกว่า 12 ครัง้ต่อปี
ในปีงบประมาณ  / จ านวนบุคลากรทัง้หมดของหน่วยงานในปีงบประมาณนัน้ 

 
 ตวัชี้วดั 3.1.  ร้อยละของบุคลากรที่ใช้คอมพวิเตอร์หรอือุปกรณ์ดิจทิลัอื่นในการ

ป บิตังิาน 
o การค านวณ 

รอ้ยละของบุคลากรทีใ่ช้คอมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ดจิทิลัอื่นในการป บิตังิาน = 
จ านวนบุคลากรทีใ่ชค้อมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ดจิทิลัอื่นในการป บิตังิาน ม่น้อย
กว่า 12 ครัง้ต่อปีในปีงบประมาณ / จ านวนบุคลากรทัง้หมดของหน่วยงานใน
ปีงบประมาณนัน้ 

 
2) เป าประสงค ์3. : บุคลากรมคีุณธรรม จรยิธรรมดจิทิลั และเกดิความรกัและผูกพนั

กบัองคก์ร 
 
 ตัวชี้ว ัด 3.2.1 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส าน กที่ดี มีคุณธรรม 

จรยิธรรมในการป บิตังิานในยุคดจิทิลั  ดยใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัต่างๆ เป็นเครื่องมอื
สนบัสนุนกจิกรรม 
o การค านวณ 

จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรมจีติส าน กทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมในการ
ป บิตังิานในยุคดจิทิลั วดัจากจ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรมจีติส าน กที่ดี 
มคีุณธรรม จรยิธรรมในการป บิตังิานในยคุดจิทิลั  ดยใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัต่างๆ 
เป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนกจิกรรม ในปีงบประมาณนัน้ 
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 ตวัชีว้ดั 3.2.2 จ านวนกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้บุคลากรรกัและผูกพนักบัองคก์ร  ดยใช้
เทค น ลยดีจิทิลัต่างๆ เป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนกจิกรรม 
o การค านวณ 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรรกัและผูกพันกับองค์กร ประเมินจาก
จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรรกัและผูกพนักบัองค์กร  ดยใชเ้ทค น ลยี
ดจิทิลัต่างๆ เป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนกจิกรรม ในปีงบประมาณ 

 
3) เป าประสงค์ 3.3: บุคลากรมคีวามตัง้ใจและความพยายามในการให้บริการแก่

ผูใ้ชบ้รกิาร (Service Mind)  ดยการน านวตักรรมดจิทิลัมาใหบ้รกิารประชาชน 
 
 ตัวชี้วดั  . .1 ระดบัความส าเร็จของการน านวตักรรมดิจทิลัมาใช้ให้บรกิารภาค

ประชาชน ภาคธุรกจิ และภาคร ัทีเ่ป็นผูร้บับรกิาร 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของการน านวตักรรมดจิทิลัมาใชใ้หบ้รกิารภาคประชาชน ภาค
ธุรกจิ และภาคร ัทีเ่ป็นผูร้บับรกิาร วดัจากจ านวน ครงการทีน่ านวตักรรมดจิทิลั
มาใชใ้หบ้รกิารภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และภาคร ัทีเ่ป็นผูร้บับรกิาร 
 

 ตวัชี้วดั  . .  ความพ งพอใจของผู้มสี่วน ด้ส่วนเสยี ที่รบับรกิาร/นวตักรรมดิจทิลั
ของกระทรวง 
o การค านวณ 

ความพ งพอใจของผูม้สี่วน ดส้่วนเสยี ทีร่บับรกิาร/นวตักรรมดจิทิลัของกระทรวง 
วดัจากคะแนนที่ ดจ้ากการท าแบบสอบ ามความพ งพอใจของผู้รบับรกิารของ
กระทรวงคมนาคม  ดยบรกิารดงักล่าวเป็นบรกิารที่ใช้นวตักรรมดจิทิลัในการ
ใหบ้รกิาร 
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4) เป าประสงค์ 3.4: กระทรวงคมนาคมมุ่งสู่การเป็นองค์กรเปิดตามแนวทางร ัเปิด 
(Open Government)  ดยเปิดเผยข้อมูลการท างานอย่าง ปร่งใส และสามาร 
ตดิตามตรวจสอบการท างานของกระทรวง ด ้

 
 ตวัชีว้ดั  . .1 ระดบัความส าเรจ็ของการมุ่งสู่การเป็นองคก์รเปิดตามแนวทางร ัเปิด 

(Open Government) ของกระทรวงคมนาคม 
o การค านวณ 

ระดบัความส าเรจ็ของการมุ่งสู่การเป็นองค์กรเปิดตามแนวทางร ัเปิด (Open 
Government) ของกระทรวงคมนาคม วดัจากคะแนนจากการส ารวจระดบัความ
พรอ้มการพฒันาร ับาลดจิทิลั ส าหรบัหน่วยงานภาคร ัระดบักรมและกระทรวง 
ในดา้น Open Government ซ ง่จดัท าการส ารวจ ดยส านักงานร ับาลอเิลก็ทรอนิกส์ 
(สรอ.) 
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ตารางท่ี 4-3 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และค าเป า มายภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3 

เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0  5 1  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์3.1 เกดิวฒันธรรม
ดจิทิลั (Digital Culture) ภายใน
กระทรวงคมนาคม และมกีารใชด้จิทิลั
ในทีท่ างาน (Digital Workplace) 

ตวัชีว้ดั 3.1.1 รอ้ยละของบุคลากรทีส่ามาร ใชร้ะบบ
ดจิทิลัหลกัของหน่วยงาน ด ้

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 20  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
 0 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
60 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 

ตวัชีว้ดั 3.1.2 รอ้ยละของบุคลากรทีใ่ชค้อมพวิเตอร์
หรอือุปกรณ์ดจิทิลัอื่นในการป บิตังิาน 

-  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 20  มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
 0 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
60 

 มน้่อยกว่ารอ้ยละ 
80 

เป าประสงค ์3.2 บุคลากรมี
คุณธรรม จรยิธรรมดจิทิลั และเกดิ
ความรกัและผกูพนักบัองคก์ร 

ตวัชีว้ดั 3.2.  จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรมี
จติส าน กทีด่ ีมคีุณธรรม จรยิธรรมในการป บิตังิาน
ในยุคดจิทิลั  ดยใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัต่างๆ เป็น
เครือ่งมอืสนบัสนุนกจิกรรม 

- อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ 

ตวัชีว้ดั 3.2.  จ านวนกจิกรรมทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากร
รกัและผกูพนักบัองคก์ร  ดยใชเ้ทค น ลยดีจิทิลั
ต่างๆ เป็นเครือ่งมอืสนบัสนุนกจิกรรม 

- อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ อย่างน้อย 2 ครัง้ 

เป าประสงค ์3.3 บุคลากรมคีวาม
ตัง้ใจและความพยายามในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Service 
Mind)  ดยการน านวตักรรมดจิทิลั
มาใหบ้รกิารประชาชน 

ตวัชีว้ดั 3.3.1 ระดบัความส าเรจ็ของการน านวตักรรม
ดจิทิลัมาใชใ้หบ้รกิารภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และ
ภาคร ัทีเ่ป็นผูร้บับรกิาร 

-  มน้่อยกว่า 1 
 ครงการ 

 มน้่อยกว่า 2 
 ครงการ 

 มน้่อยกว่า 3  
 ครงการ 

 มน้่อยกว่า 4 
 ครงการ 

ตวัชีว้ดั 3.3.2 ความพ งพอใจของผูม้สีว่น ดส้่วนเสยี 
ทีร่บับรกิาร/นวตักรรมดจิทิลัของกระทรวง 

-  มน้่อยกว่าระดบั
ความพ งพอใจสงู เช่น 

4.0 คะแนน 

 มน้่อยกว่าระดบั
ความพ งพอใจสงู 
เช่น 4.0 คะแนน 

 มน้่อยกว่าระดบั
ความพ งพอใจสงู 
เช่น 4.0 คะแนน 

 มน้่อยกว่าระดบั
ความพ งพอใจสงู 
เช่น 4.0 คะแนน 

เป าประสงค ์3.4 กระทรวง
คมนาคมมุ่งสูก่ารเป็นองคก์รเปิด
ตามแนวทางร ัเปิด (Open 
Government)  ดยเปิดเผยขอ้มลู
การท างานอย่าง ปร่งใส และ
สามาร ตดิตามตรวจสอบการ
ท างานของกระทรวง ด ้

ตวัชีว้ดั 3. .  ระดบัความส าเรจ็ของการมุง่สู่การเป็น
องคก์รเปิดตามแนวทางร ัเปิด (Open Government) 
ของกระทรวงคมนาคม 

- คะแนนจากการ
ส ารวจระดบัความ
พรอ้มการพฒันา
ร ับาลดจิทิลัฯ ของ
กระทรวง  ดย สรอ. 

ในดา้น Open 
Government 

 ดยรวม มน้่อยกว่า 
65 คะแนน 

คะแนนจากการ
ส ารวจระดบัความ
พรอ้มการพฒันา
ร ับาลดจิทิลัฯ ของ
กระทรวง  ดย สรอ. 

ในดา้น Open 
Government 

 ดยรวม มน้่อยกว่า 
70 คะแนน 

คะแนนจากการ
ส ารวจระดบัความ
พรอ้มการพฒันา
ร ับาลดจิทิลัฯ ของ
กระทรวง  ดย สรอ. 

ในดา้น Open 
Government 

 ดยรวม มน้่อยกว่า 
75 คะแนน 

คะแนนจากการ
ส ารวจระดบัความ
พรอ้มการพฒันา
ร ับาลดจิทิลัฯ ของ
กระทรวง  ดย สรอ. 

ในดา้น Open 
Government 

 ดยรวม มน้่อยกว่า 
80 คะแนน 
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 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และเป า มาย ภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
 
1) เป าประสงค ์4.1: มกีารประเมนิผลศกัยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ก่อนและหลงัการ

เขา้รบัการพฒันาศกัยภาพ เพื่อเตรยีมความพรอ้มและวางแผนพฒันาบุคลากรอยา่ง
เป็นระบบ 

 
 ตัวชี้วดั 4.1.  การจดัให้มกีารทดสอบวดัระดบัวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิลัของ

บุคลากรกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 
o การค านวณ 

การจดัให้มีการทดสอบวัดระดับวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจิทัลของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พจิารณาจากว่า หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง
มกีารจดัให้มกีารทดสอบวดัระดบัวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิลัของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม ในปีงบประมาณนัน้หรอื ม ่

 
 ตวัชีว้ดั 4.1.  รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้สอบการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะ

ด้านดิจิทัล เทียบกับจ านวนบุคลากรในสายงานด้านดิจิทัลที่ควรต้อง ด้รบัการ
ทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ 
o การค านวณ 

รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้สอบการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั 
เทยีบกบัจ านวนบุคลากรในสายงานด้านดจิทิลัที่ควรต้อง ด้รบัการทดสอบวดั
ระดบัวชิาชพี/สมรร นะด้านดจิทิลั = จ านวนบุคลากรที่เขา้สอบการทดสอบวดั
ระดบัวชิาชพี/สมรร นะด้านดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ / จ านวนบุคลากรใน
สายงานด้านดจิทิลัที่ควรต้อง ด้รบัการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะด้าน
ดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณนัน้ 

 
 ตวัชีว้ดั 4.1.  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้น

ดจิทิลั เทยีบกบัจ านวนบุคลากรทีท่ าการทดสอบวดัระดบัฯ ประจ าปีงบประมาณ 
o การค านวณ 

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบวดัระดบัวิชาชีพ/สมรร นะด้านดิจทิลั 
เทยีบกบัจ านวนบุคลากรที่ท าการทดสอบวดัระดบัฯ = จ านวนบุคลากรที่ผ่าน
การทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ / จ านวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวดัระดบัฯ ประจ าปีงบประมาณนัน้ 
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 ตัวชี้ว ัด 4.1.  การจดัท าบทวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ของความรู้ความสามาร  
ทกัษะ และสมรร นะด้านดิจทิลั เพื่อส าหรบัใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
บุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
o การค านวณ 

การจดัท าบทวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap) ของความรู้ความสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะด้านดจิทิลั เพื่อส าหรบัใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพฒันาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ พจิารณาจากว่า หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งมกีารจดัท าบทวเิคราะห์
ช่องว่าง (Gap) ของความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะดา้นดจิทิลั เพื่อ
ส าหรับใช้เ ป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเ ป็นระบบใน
ปีงบประมาณนัน้หรอื ม ่

 
 ตวัชี้วดั 4.1.5 จ านวนหลกัสูตรพฒันาบุคลากรด้านดิจทิลัที่มคีวามเหมาะสมและ

สามาร ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาทีม่อียู่ใน
ปีนัน้ๆ 
o การค านวณ 

จ านวนหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีความเหมาะสมและสามาร 
ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาที่มอียู่ในปี
นัน้ๆ = จ านวนหลกัสูตรพฒันาบุคลากรด้านดจิทิลัที่เปิดฝ กอบรม  ดยเนื้อหา
ของหลักสูตรจะต้องเกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัล และมุ่งเน้น ปที่การยกระดับ
ศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาทีม่อียู่ 

 
2) เป าประสงค ์4.2: มกีารพฒันาดชันีตวัชีว้ดัของงานด้านคมนาคมดจิทิลั เพื่อสะทอ้น

คุณค่า และความส าค ัของงานดจิทิลั 
 
 ตวัชีว้ดั 4.2.1 การปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดัของงานด้านคมนาคมดจิทิลั และผูก

กบัการประเมนิผลการด าเนินงาน 
o การค านวณ 

การปรบัปรุงและก าหนดตัวชี้วดัของงานด้านคมนาคมดิจทิลั และผูกกับการ
ประเมนิผลการด าเนินงาน พจิารณาจากว่า หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งมีการปรบัปรุง
และก าหนดตวัชี้วดัของงานด้านคมนาคมดิจทิลั และผูกกบัการประเมนิผลการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณนัน้หรอื ม ่ 
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ตารางท่ี 4-4 เป าประสงค ์ตวั ้ีวดั และค าเป า มายภาย ต ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

เป าประสงค ์ ตวั ้ีวดั 
ค าเป า มาย 

 5 0  5 1  5    5 3  5 4 

เป าประสงค ์4.1 มกีารประเมนิผล
ศกัยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ก่อน
และหลงัการเขา้รบัการพฒันา
ศกัยภาพ เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
และวางแผนพฒันาบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ 

ตวัชีว้ดั 4. .  การจดัใหม้กีารทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/
สมรร นะดา้นดจิทิลัของบุคลากรกระทรวงคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 

- มกีารจดัทดสอบ มกีารจดัทดสอบ มกีารจดัทดสอบ มกีารจดัทดสอบ 

ตวัชีว้ดั 4. .  รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้สอบการ
ทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั เทยีบ
กบัจ านวนบุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลัทีค่วรตอ้ง
 ดร้บัการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้น
ดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ 

-  มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 

ตวัชีว้ดั  . .  รอ้ยละของบุคลากรทีผ่า่นการทดสอบ
วดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั เทยีบกบัจ านวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวดัระดบัฯ ประจ าปี
งบประมาณ 

-  มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 50 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 60 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 70 

 มน้่อยกว่า 
รอ้ยละ 80 

ตวัชีว้ดั  . .  การจดัท าบทวเิคราะหช์่องว่าง (Gap) 
ของความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะดา้น
ดจิทิลั เพือ่ส าหรบัใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผนพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

- มกีารจดัท า 
บทวเิคราะหฯ์ 

มกีารจดัท า 
บทวเิคราะหฯ์ 

มกีารจดัท า 
บทวเิคราะหฯ์ 

มกีารจดัท า 
บทวเิคราะหฯ์ 

ตวัชีว้ดั  . .5 จ านวนหลกัสตูรพฒันาบุคลากรดา้น
ดจิทิลัทีม่คีวามเหมาะสมและสามาร ยกระดบั
ศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการ
พฒันาทีม่อียู่ในปีนัน้ๆ 

มกีารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร  ม่
น้อยกว่า 3 หลกัสตูร 

มกีารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร  ม่
น้อยกว่า 3 หลกัสตูร 

มกีารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร  ม่
น้อยกว่า 3 หลกัสตูร 

มกีารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร  ม่
น้อยกว่า 3 หลกัสตูร 

มกีารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูร  ม่
น้อยกว่า 3 หลกัสตูร 

เป าประสงค ์2.4 มกีารพฒันาดชันี
ตวัชีว้ดัของงานดา้นคมนาคมดจิทิลั 
เพื่อสะทอ้นคุณค่า และความส าค ั
ของงานดจิทิลั 

ตวัชีว้ดั 4. .  การปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดัของงาน
ดา้นคมนาคมดจิทิลั และผกูกบัการประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 

- มกีารปรบัปรุงและ
ก าหนด KPIsฯ ทีผ่กู
กบัการประเมนิผล
การด าเนินงาน 

- - - 
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4.4 กลุ มเป า มายเพ ่อการพฒันา 
 
กลุ่มเป้าหมายรวม  งบุคลากรสายงานดจิทิลั และบุคลากรที ่ม่ ดป้ บิตังิานในสายงาน

ดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม  
 
ทัง้นี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตรฯ์ มคีวามสอดคล้องกบั ครงการพฒันาต้นแบบการพฒันา

ก าลังคนเพื่อสร้างระบบดิจิทัลภาคร ั ซ ่งจะมี ครงการน าร่องที่กระทรวงคมนาคม และการ
เตรยีมการเพื่อพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาคร ั ของส านักงาน ก.พ. 
จ ง ดแ้บ่งกลุ่มเป้าหมายตามการจดักลุ่มขา้ราชการและบุคลากรภาคร ัเพื่อการพฒันาทกัษะด้าน
ดจิทิลัของส านกังาน ก.พ. ดงันี้ 

 
1) ผู บริ ารระดบัสงู (Executive)  ดแ้ก่ หวัหน้าส่วนราชการ รองหวัหน้าส่วนราชการ 

กระทรวง กรม จงัหวัด ต่างประเทศ (บริหารสูง/ต้น หรือเทียบเท่า) ที่ก าหนด
น ยบายและทศิทางองคก์ร และก ากบัดูแลการด าเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท ภารกจิทีก่ าหนด 

2) ผู อ านวยการกอง/ส านัก (Management)  ด้แก่ หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอื
ส านกั (อ านวยการตน้/สงู หรอืเทยีบเท่า) ในส่วนกลาง กลางในภมูภิาค ภมูภิาค และ
ต่างประเทศ ที่น าน ยบายจากฝ่ายบรหิาร ปป บิตั ิควบคุมก ากบัการท างานของ
หน่วยงานใหเ้ป็น ปตามน ยบายและยทุธศาสตร ์ 

3) ผู ท างานด านนโยบายและงานวิ าการ (Academic)  ดแ้ก่ ผูท้ีต่้องใชค้วามรูท้าง
วชิาการเพื่อป บิตังิาน ดงันี้ (1) งานจดัท าน ยบาย ยทุธศาสตร ์มาตรการ มาตร าน 
( ) งานศ กษา ค้นคว้า วจิยั ต ารา สิง่ประดษิ ์ และ ( ) งานให้ค าปร กษา ดยใช้
ความรูค้วามเชีย่วชา ในสายงาน 

4) ผูท้ างานด านบริการ (Service)  ดแ้ก่ ผูป้ บิตังิานใหบ้รกิารซ ง่มวีตั ุประสงคเ์พื่อ
การใหบ้รกิาร ใหค้วามช่วยเหลอื หรอือ านวยความสะดวกแก่ผู้รบับรกิารทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน 

5) ผู ปฏิบติังานเฉพาะด านเทคโนโลยีดิจิทลั (Technology)  ดแ้ก่ ผูป้ บิตังิานดา้น
เทค น ลยดีจิทิลั ซ ่งด ารงต าแหน่ง นักวชิาการคอมพวิเตอร์ เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ ด้รบัมอบหมายให้ป ิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค
เกีย่วกบัเทค น ลยดีจิทิลั 
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4.5 กลยทุธ ์และวตัถปุระสงคข์องกลยทุธ ์
 

ตารางท่ี 4-5 กลยทุธก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม 
ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์

ยุทธศาสตรท่ี์ 1 ยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากรใหพ้รอ้มในการกา้วเขา้สู ่
การเป็นคมนาคมดจิทิลั 

เป าประสงค ์1.1 บุคลากรกระทรวง
คมนาคมมศีกัยภาพดา้นดจิทิลั ทีต่รง
กบังานและทนัต่อเทค น ลยทีี่
เปลีย่นแปลง ป เพื่อใหพ้รอ้มในการ
กา้วเขา้สูก่ารเป็นคมนาคมดจิทิลั 

กลยุทธท์ี ่ . .  การพฒันาศกัยภาพดา้นดจิทิลั
ของบุคลากร ทีต่อ้งตรงกบัสายงานและภาค
สว่น (Sector) ของบุคลากร 

o เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นดจิทิลัของบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม  ดยครอบคลุมทัง้การฝ กอบรมในหอ้งเรยีน 
(Classroom Training)  และการฝ กอบรมเชงิป บิตักิาร 
(Workshop/On-the-job Training)  

o เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นดจิทิลัของบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม ใหต้รงกบัสายงานและภาคสว่น (Sector) ของ
บุคลากรทีส่งักดัอยู่ 

กลยุทธท์ี ่1. .  การพฒันาศกัยภาพดา้นดจิทิลั
แก่บุคลากรเขา้ใหม่ใหพ้รอ้มต่อการท างาน 
และมศีกัยภาพทีห่ลากหลาย 

o เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ใหมข่องกระทรวงคมนาคม มศีกัยภาพ 
ความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะดา้นดจิทิลัที่
พรอ้มต่อการป บิตังิานของกระทรวง 

กลยุทธท์ี ่ . .  การฝ กอบรมพฒันาบุคลากร
น าร่อง (Pilot) เพื่อเป็นแกนน ามา ่ายทอด
ความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ 

o เพื่อพฒันาบุคลากรทีเ่ป็นแกนน าหลกั (บุคลากรน ารอ่ง) 
ของกระทรวงใหม้คีวามรูค้วามสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะดา้นดจิทิลัทีเ่หมาะสม 

o เพื่อใหบุ้คลากรน ารอ่งน าความรูค้วามสามาร  และทกัษะ
ที ่ดเ้รยีนรู ้ปพฒันาบุคลากรภายในของหน่วยงานต่อ (In-
House Training) 

กลยุทธท์ี ่1.1.4 การสรา้งผูเ้ชีย่วชา ดา้น
คมนาคมดจิทิลัในงานของกระทรวงคมนาคม 

o เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่คีวามสามาร ของกระทรวง ใหม้ี
ความรูล้ กซ ง้ และกลายเป็นผูเ้ชีย่วชา ดา้นคมนาคม
ดจิทิลัทีจ่ะเป็นกระบอกเสยีงใหก้บัหน่วยงานและกระทรวง
คมนาคม 
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ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 (ต อ) เป าประสงค ์1.2 บุคลากรกระทรวง

คมนาคมสามาร เป็นผูน้ าดจิทิลั 
กลยุทธท์ี ่ .2.  การจดัตัง้กลุ่มบคุลากรดเีด่น 
(Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม เพื่อ
เป็นกลุ่มบุคลากรทีร่่วมขบัเคลื่อนคมนาคม
ดจิทิลั 

o เพื่อจดัตัง้กลุ่มคนทีจ่ะเขา้มาด าเนินการสรา้ง
นวตักรรม แก ้ขปั หา และบรูณาการการด าเนินงาน
ร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
 ดยอาศยัการรวบรวมบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามาร  ทกัษะ ประสบการณ์ และวสิยัทศัน์ดา้น
ดจิทิลั ระดบัดเีด่นหรอืมผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) มา
ป บิตังิานร่วมกนั 

กลยุทธท์ี ่1.2.  การพฒันากลุ่มบุคลากรดเีด่น 
(Talent Group) ใหเ้ป็นผูน้ าดจิทิลัของ
กระทรวงคมนาคม 

o เพื่อพฒันาบุคลากรดเีด่น (Talent) ใหก้า้วสูก่ารเป็น
ผูน้ าดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม 

o เพื่อก าหนดและสรา้งบทบาทของกลุ่มบุคลากรดเีด่น 
(Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม ใหเ้ป็นแกน
น าหรอืกลุ่มผูข้บัเคลื่อนกระทรวงสูก่ารเป็นคมนาคม
ดจิทิลั และสรา้งนวตักรรมแก่องคก์ร 

กลยุทธท์ี ่1.2.  การพฒันาบุคลากรทีส่ามาร 
เป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) ให้
เป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่นรุ่นใหมข่องกระทรวง 
 ดยมกีลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจุบนัเป็นผูแ้นะแนว 
(Mentor) 

o เพื่อสรา้งกลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) รุ่นใหม่ 
ทีจ่ะสบืทอดเจตนารมณ์ ความรูค้วามสามาร  ทกัษะ 
ความเชีย่วชา  ของกลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจุบนั และ
สรา้งความยัง่ยนืทางคมนาคมดจิทิลัใหก้บักระทรวง
คมนาคม 
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ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 1 (ต อ) เป าประสงค ์1.3 มกีารสรา้งปัจจยั

เกือ้หนุนการยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากร เพื่อขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
คมนาคมดจิทิลั 

กลยุทธท์ี ่ . .  การพฒันาและปรบัปรุงสาย
งานของกระทรวง รวม  งการจดัท าเสน้ทาง
สายอาชพี (Career Path) ทีส่นบัสนุน
ความกา้วหน้าและการเตบิ ตของตวับุคลากร 

o เพื่อสรา้งแรงจงูใจในการป บิตังิานแก่บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม 

o เพื่อจดัท าเสน้ทางสายอาชพี (Career Path) ที่
สนบัสนุนความกา้วหน้าและการเตบิ ตของตวั
บุคลากร 

กลยุทธท์ี ่1. .  การสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากร
หมัน่พฒันาและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ทีจ่ะเป็น
ประ ยชน์ต่อการป บิตังิาน ผ่านการก าหนด
ในตวัชีว้ดั (KPIs) ใหผ้กูกบัการประเมนิผลของ
การด าเนินงานของบุคลากร 

o เพื่อกระตุน้ใหบุ้คลากรของกระทรวงหมัน่พฒันาและ
เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ทีจ่ะเป็นประ ยชน์ต่อการท างานของตน 

o เพื่อสรา้งแรงจงูใจและขว ัก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากรของ
กระทรวง 

กลยุทธท์ี ่1. .  การบรูณาการทรพัยากรและ
องคค์วามรูด้า้นดจิทิลัระหว่างหน่วยงาน เพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

o เพื่อบรูณาการองคค์วามรูด้า้นคมนาคมขนสง่ของ
กระทรวงคมนาคม และพฒันาหลกัสตูร ทัง้หลกัสตูรรู้
ทัว่ ป (Common) และหลกัสตูรเฉพาะดา้น /เฉพาะ
ภาคสว่น (Sector) 

o เพื่อน าองคค์วามรูท้ีม่อียู่แลว้ มาใชป้ระ ยชน์ในการ
พฒันาบุคลากรของกระทรวงแต่ละสายงาน 
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ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 2 พฒันาและบรหิาร
จดัการบุคลากรใหเ้ป็นบุคลากร
คมนาคมดจิทิลั เพื่อสรา้งและใช้
ดจิทิลัใหเ้กดินวตักรรมอย่างมคีณุค่า 

เป าประสงค ์2.1 มกีารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรบุคคลของกระทรวง เพื่อ
รองรบังานดา้นคมนาคมดจิทิลั 

กลยุทธท์ี ่2.1.1 การปรบัปรุงอตัราก าลงัพลใหม้คีวาม
เหมาะสมและเพยีงพอต่องานดจิทิลัขององคก์ร 

o เพือ่รองรบัเนื้องานดา้นดจิทิลัทีเ่พิม่ข น้ในปัจจุบนั และใน
อนาคต และแก ้ขปั หาดา้นก าลงัพลของฝ่ายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของหน่วยงานสงักดักระทรวง
คมนาคม 

กลยุทธท์ี ่2. .2 การสรา้งการรบัรู ้และสรา้งแรงจงูใจ
เพือ่ด งดดูบุคลากรรุ่นใหมเ่ขา้มาท างานกบักระทรวง
คมนาคม 

o เพือ่ด งดดูบุคลากรรุ่นใหมเ่ขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม 
o เพือ่ลดอตัราการลาออกของกระทรวงคมนาคม อนัจะชว่ยลด

ค่าใชจ้่ายและตน้ทุนการพฒันาทรพัยากรบุคคลของกระทรวง
ในระยะยาว 

กลยุทธท์ี ่2. .  การสรา้งนวตักรรม และปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของกระทรวง  ดยน าเทค น ลยแีละ
นวตักรรมดจิทิลัมาสนบัสนุน เพือ่ทดแทนและ
แกปั้ หาความ มเ่พยีงพอในอตัราก าลงัพลดา้นดจิทิลั 

o เพือ่แกปั้ หาความ มเ่พยีงพอในอตัราก าลงัพลดา้นดจิทิลั 
o เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ดยรวมของฝ่ายเทค น ลยี

สารสนเทศและการสือ่สารของหน่วยงานสงักดักระทรวง
คมนาคม 

o เพือ่สรา้งบรกิารและนวตักรรมดา้นคมนาคมดจิทิลั ทีต่อบ จทย์
ความตอ้งการของผูม้สีว่น ดส้่วนเสยีของกระทรวงคมนาคม ทัง้
ทีเ่ป็นภาคร ั ภาคธุรกจิ และภาคประชาชน 

เป าประสงค ์2.  มกีารใชด้จิทิลัเพื่อ
สนบัสนุนการพฒันาและการบรหิาร
จดัการบุคลากรของกระทรวง
คมนาคมใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 

กลยุทธท์ี ่2. .  การออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม 

o เพือ่ใชป้ระ ยชน์จากเทค น ลยดีจิทิลัในการประยุกต์ใชก้บัการ
สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละเพิม่พนูความรูค้วามสามาร  ทกัษะ 
และสมรร นะดา้นต่างๆ ของบุคลากรของกระทรวง 

o เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเรยีนรูข้องบุคลากรของกระทรวง 
กลยุทธท์ี ่2. .2 การออกแบบและพฒันาระบบ
สารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการบุคคลของ
กระทรวง รวม  งสนบัสนุนการวางแผนหรอืน ยบาย
ของผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม  ดยระบบสารสนเทศ
ดงักล่าวตอ้งมคีวาม ูกตอ้ง ครบ ว้น เป็นปัจจุบนั และ
สามาร ปรบัเปลีย่น ปตามระบบสารสนเทศทรพัยากร
ระดบักรม (DPIS) ของส านกังาน ก.พ.  ด ้

o เพือ่ใชป้ระ ยชน์จากเทค น ลยดีจิทิลัในการประยุกต์ใชก้บัการ
บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง 

o เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของ
กระทรวง 

o เพือ่น าขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคลมาใชก้บัการวางน ยบายและ
ยุทธศาสตรข์ององคก์ร 
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ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 3 ปลกูฝังวฒันธรรม
ดจิทิลั และจรยิธรรมการใชด้จิทิลัใน
องคก์ร 

เป าประสงค ์3.1 เกดิวฒันธรรม
ดจิทิลั (Digital Culture) ภายใน
กระทรวงคมนาคม และมกีารใชด้จิทิลั
ในทีท่ างาน (Digital Workplace) 

กลยุทธท์ี ่3.1.1 การป ริปูวฒันธรรมของกระทรวงสู่
วฒันธรรมดจิทิลั (Digital Culture) เพือ่การเตรยีมตวั
เขา้สู่การเป็นร ับาลดจิทิลั 

o เพือ่สรา้งวฒันธรรมดจิทิลัในกระทรวงคมนาคม 
o เพือ่การรองรบัและเตรยีมตวัสู่การเป็นร ับาลดจิทิลัของ

กระทรวงคมนาคม 

กลยุทธท์ี ่3.1.  การปลกูฝังทศันคต ิแนวคดิ ค่านิยม 
และมมุมองเชงิดจิทิลัแก่บุคลากรของกระทรวงทุก
ระดบัใหม้วีฒันธรรมดจิทิลั (Digital Culture) 

o เพือ่ปลกูฝังวฒันธรรมดจิทิลัใหแ้ก่บุคลากรของกระทรวง 

กลยุทธท์ี ่3.1.  การสนบัสนุนบุคลากรทุกระดบัใชง้าน
ดจิทิลัในทีท่ างาน และใชป้ระ ยชน์จากดจิทิลั 

o เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานของบุคลากรของกระทรวง
ทุกระดบั ผ่านการใชป้ระ ยชน์จากเทค น ลยดีจิทิลั 

เป าประสงค ์3.2 บุคลากรมคีุณธรรม 
จรยิธรรมดจิทิลั และเกดิความรกัและ
ผกูพนักบัองคก์ร 

กลยุทธท์ี ่3.2.1 การปลกูฝังหลกัธรรมาภบิาล 
ตลอดจนคุณธรรม และจรยิธรรมดจิทิลัในองคก์ร 

o เพือ่ปลกูฝังหลกัธรรมาภบิาลแก่องคก์รและบุคลากรของ
กระทรวง 

o เพือ่ส่งเสรมิและสรา้งคุณธรรม และจรยิธรรม แก่องคก์รและ
บุคลากรของกระทรวง 

กลยุทธท์ี ่3.2.2 การสรา้งความรกั และผกูผนักบั
องคก์ร 

o เพือ่สรา้งความรกั และผกูผนักบัองคก์รแก่บุคลากรของ
กระทรวง 

เป าประสงค ์3.3 บุคลากรมคีวาม
ตัง้ใจและความพยายามในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Service 
Mind)  ดยการน านวตักรรมดจิทิลัมา
ใหบ้รกิารประชาชน 

กลยุทธท์ี ่3.3.1 การพฒันาความตัง้ใจและความ
พยายามของบุคลากรกระทรวงคมนาคมในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Service Mind)  ดยการน า
นวตักรรมดจิทิลัมาใหบ้รกิารประชาชน 

o เพือ่สรา้งเสรมิบุคลากรของกระทรวงใหม้คีวามตัง้ใจและความ
พยายามในการใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Service Mind)  

o เพือ่สรา้งความประทบัใจและภาพลกัษณ์ความเป็นหน่วยงาน
ร ับาลดจิทิลัใหก้บักระทรวงคมนาคม 

เป าประสงค ์3.4 กระทรวงคมนาคม
มุ่งสูก่ารเป็นองคก์รเปิดตามแนวทาง
ร ัเปิด (Open Government)  ดย
เปิดเผยขอ้มลูการท างานอย่าง
 ปร่งใส และสามาร ตดิตาม
ตรวจสอบการท างานของกระทรวง ด ้

กลยุทธท์ี ่3.4.1 การปลกูฝังแนวคดิการเป็นองคก์รเปิด
ตามแนวทางร ัเปิด (Open Government) แก่บุคลากร
กระทรวงคมนาคม 

o เพือ่ปลกูฝังแนวคดิและสรา้งกระบวนการในการเปิดเผยขอ้มลู
เกีย่วกบัการท างานของกระทรวงคมนาคมอย่าง ปร่งใสใหแ้ก่
บุคลากรของกระทรวง 

o เพือ่ใหผู้ม้สี่วน ดส้ว่นเสยีของกระทรวงสามาร มสีทิธิเ์ขา้  ง
ขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารและกระบวนการท างานต่างๆ ของ
กระทรวงคมนาคม และส่งเสรมิภาพลกัษณ์ความ ปร่งใสของ
องคก์รตามแนวทางร ัเปิด 
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ยุทธศาสตร ์ เป าประสงค ์ กลยุทธ ์ วตัถปุระสงค ์
ยุทธศาสตรท่ี์ 4 ประเมนิผล
ศกัยภาพบุคลากรในการสรา้ง
คมนาคมดจิทิลั 

เป าประสงค ์4.1 มกีารประเมนิผล
ศกัยภาพบุคลากรกระทรวง ทัง้ก่อน
และหลงัการเขา้รบัการพฒันา
ศกัยภาพ เพื่อเตรยีมความพรอ้มและ
วางแผนพฒันาบุคลากรอย่างเป็น
ระบบ 

กลยุทธท์ี ่4.1.  การประเมนิวดัระดบัศกัยภาพ
ดา้นดจิทิลัของบุคลากรกระทรวงคมนาคม เพื่อ
เตรยีมความพรอ้มและวางแผนพฒันาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 

o เพื่อประเมนิวดัระดบัความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะดา้นดจิทิลั ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม 
ในปัจจุบนั และวดัระดบัช่องว่างการพฒันา (Gap) ที่
บุคลากรกระทรวงคมนาคมจะสามาร พฒันาต่อ ป ด ้

กลยุทธท์ี ่4.1.2 การออกแบบและพฒันา
หลกัสตูรพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัเพื่อ
ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคม
ในช่องว่างการพฒันาทีย่งัมอียู่ 

o เพื่อพฒันาและยกระดบัความรูค้วามสามาร  ทกัษะ 
และสมรร นะดา้นดจิทิลั ของบคุลากรกระทรวง
คมนาคม ในดา้นทีย่งัตอ้งการการพฒันา (ช่องว่าง) 
เพื่อสรา้งความพรอ้มรองรบัการเขา้สูค่มนาคมดจิทิลั 

เป าประสงค ์4.2 มกีารพฒันาดชันี
ตวัชีว้ดัของงานดา้นคมนาคมดจิทิลั 
เพื่อสะทอ้นคุณค่า และความส าค ั
ของงานดจิทิลั 

กลยุทธท์ี ่4.2.1 การพฒันาดชันตีวัชีว้ดัของ
งานดา้นคมนาคมดจิทิลั และการก าหนดให้
ตวัชีว้ดัดงักล่าวผกูกบัการประเมนิผลของการ
ด าเนินงาน 

o เพื่อออกแบบและพฒันาดชันตีวัชีว้ดัของงานดา้น
คมนาคมดจิทิลั ทีส่ะทอ้นคุณค่าและความส าค ัของ
งานดา้นคมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม 

o เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน ดยรวมของฝ่าย
เทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงคมนาคม 

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 
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4.6 โครงการภาย ต แผนยทุธศาสตร ์
 

 แนวทางการคดัเล อกโครงการ 
 
คณะผู้วจิยั ด้ศ กษาแนวทางการคดัเลอืก ครงการด้านการพฒันาบุคลากรขององค์กร 

จากกรณศี กษา  ดยสรปุ ดด้งันี้ 
 
 การก า นดล าดับความส าคัญของการลงทุนด านทรพัยากรบุคคล  ของ 

Deloitte (Prioritize HR Investments) (Deloitte, 2008): ควรมกีารระบุ ครงการ
ใหม่และปัจจุบนัทัง้หมด และวเิคราะห์ต้นทุน ประ ยชน์ และความเสี่ยงที่อาจจะ
เกดิข น้ และท าการพฒันามาตรการการจดัล าดบัความส าค ัทีเ่ชื่อม ยงกบัเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทัง้จดัสรรเงนิทุนในบรกิารด้านทรพัยากรบุคคล
ต่างๆอย่างเหมาะสม  ดยแบ่งปัจจยัที่ใช้ประเมนิมูลค่า/ความเสี่ยงของ ครงการ  
4 ประเภท  ดแ้ก่ (1) การซ่อมบ ารงุ (Maintenance) คอื การรกัษาระบบและขัน้ตอน
ทรัพยากรบุคคลพื้น านให้ใช้งาน ด้ (2) ประสิทธิภาพ (Productivity) คือ การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านทรัพยากรบุคคลและก าลังแรงงาน  
(3) นวตักรรม (Innovation) คอื การสรา้งแนวคดิใหม่และวฒันธรรมของนวตักรรม 
และ (4) การเตบิ ต (Growth) คอื การสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารเติบ ตขององค์กร
 ดยตรง ทัง้นี้ องคก์รควรจะเพิม่ ครงการดา้นประสทิธภิาพ นวตักรรม และการเตบิ ต 
ทีข่นาน ปกบัวตั ุประสงคข์ององคก์ร 

 
 Optimum Project Portfolio (OPP)1: การคดัเลอืก ครงการที่เกดิประ ยชน์สูงสุด 

แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน  ด้แก่ (1) การพัฒนาเกณฑ์การจัดล าดับความส าคั ของ
 ครงการ ที่มคีวามเชื่อม ยงกบักลยุทธ์ขององค์กร (2) การวเิคราะห์ความสามาร 
ของทรพัยากร เช่น เวลาและความพรอ้มของบุคลากร (3) การรวบรวมขอ้มูลของ
 ครงการปัจจุบนัและ ครงการที่ก าลงัวางแผน เช่น จ านวน ครงการ ต้นทุนและ
ประ ยชน์ ระยะเวลาด าเนินการ เป็นตน้ (4) การประเมนิ ครงการ  ดยแบ่ง ครงการ
ตามล าดับที่ควร ด้รบัความเห็นชอบมาก ปน้อยเป็น (i) จ าเป็นส าหรบัภารกิจ  
(ii) ส าค ั (iii) ส าค ัรองลงมา และ (iv) พกั วก่้อน และ (5) การด าเนินการ ครงการ  

  

                                                           
1 “Which Initiatives Should You Implement”, Harvard Business Review, February 2009 
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 การประเมินการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Evaluating Information 
Technology Investments)2: ท าการจดัล าดบัความส าค ัของ ครงการของ Office 
of Management and Budget ประเทศสหร ัอเมริกา  ดยใช้หลักความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน (Risk and Return) ตวัอยา่งเกณฑท์ีใ่ช ้ ดแ้ก่ ขนาดเงนิลงทุน ความเสีย่ง
ทางเทคนิค และผลตอบแทนจากการลงทุน เป็นตน้  

 
 การคดัเล อกโครงการและวิธีการประเมิน (Project Selection and Evaluation 

Methods)3: รวบรวมการใช้วิธีการประเมินเชิงประมาณต่างๆ จากการคดัเลือก
 ครงการของร ับาลในแต่ละร ัของประเทศสหร ัอเมรกิา  ด้แก่ (1) การวเิคราะห์
ต้นทุน ผลประ ยชน์ (Cost-Benefit Analysis: CBA) (2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน  (Internal Rate of Return: 
IRR) (3) ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period) (4) ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณ (Budget 
Constraint) (5) ความน่าจ าเ ป็นของความส า เร็จ (Probability of Completion)  
(6) ขอ้ก าหนดดา้นกฎหมาย (Legal Requirement) เป็นตน้ 

 
ทัง้นี้ คณะผู้วจิยั ด้สรุปแนวทางการคดัเลอืก ครงการ ซ ่งประกอบด้วยเกณฑ์การวดั 

เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ ตลอดจนน าเอาเกณฑ์ความสอดคล้องของ ครงการกบัยุทธศาสตร์
ของกระทรวงคมนาคม และน ยบายของร ับาล  ดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 
1) ความสอดคล องของโครงการกบัยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และ

นโยบายของรฐับาล 
 
ในการคัดเลือกหรือออกแบบ ครงการใดเพื่อส าหรับพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

คมนาคม จ าเป็นจะต้องพิจารณาว่า ครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงคมนาคม และน ยบายของร ับาล  

 
ทัง้นี้ จากการศ กษายทุธศาสตรข์องกระทรวงคมนาคม และน ยบายของร ับาล จะพบว่า 

การพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัเศรษ กจิดจิทิลัและการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นร ับาลดจิทิลั  อืเป็น
ประเด็นส าค ัส าหรบัทัง้ในระดบัชาติและระดบักระทรวง ดงันัน้  ครงการที่ควรคดัเลือกหรอื

                                                           
2 Evaluating Information Technology Investments, US Office of Management and Budget, 1996 
3 An Empirical Assessment of IT Project Selection and Evaluation Methods in State Government, Project Management 

Journal, 2008 
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ออกแบบ ว้ในแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบบันี้ จ งควรมวีตั ุประสงค์ และ/หรอืผลลพัธ์ เพื่อการพฒันา
บุคลากร ทัง้ IT และ non-IT ของกระทรวงคมนาคม ทัง้ในด้านความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะ ที่จะส่งผลให้บุคลากรดงักล่าวมศีกัยภาพเพยีงพอต่อการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นร ับาล
ดจิทิลั และขบัเคลื่อนเศรษ กจิดจิทิลัของประเทศต่อ ป 

 
2) งบประมาณการลงทุนของโครงการ 
 
จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูง ผูบ้รหิาร และบุคลากรของกระทรวง รวม ป  งการ

ส ารวจความต้องการและความคาดหวงัจากกลุ่มเป้าหมายข้างต้น พบว่า งบประมาณด้านการ
พฒันาบุคลากรในหน่วยงานบางหน่วยงานมคี่อนขา้งจ ากดั  ดยเฉพาะงบการพฒันาบุคลากรใน
สายงานเทค น ลยสีารสนเทศ 

 
อุปสรรคดงักล่าวเป็นประเดน็ที่คณะผู้วจิยัน ามาพจิารณาในการคดัเลอืกหรอืออกแบบ

 ครงการ  ดย ครงการใดทีจ่ะอยู่ในแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบบัน้ี อยา่งน้อยควร ดร้บัการประเมนิด้าน
ความจ าเป็นต่อการป บิตังิานของผูป้ บิตังิาน ทัง้นี้  ครงการการพฒันาบุคลากรดา้น IT ดงักล่าว 
ควรมเีนื้อหาของกจิกรรม/หลกัสตูร/การฝ กอบรม ทีต่รงกบัการป บิตังิาน ดจ้รงิ หรอืตรงกบัระบบ
สารสนเทศต่างๆ ทีจ่ะตอ้งมกีารใชห้รอืด าเนินการพฒันา ส าหรบัผูป้ บิตังิานของหน่วยงาน เพื่อที่
ผู้ ด้รบัการเขา้ร่วมด าเนินกจิกรรมใน ครงการจะ ด้รบัประ ยชน์อย่างแท้จรงิ สามาร ใช้ในการ
ป บิตังิาน และเกดิความคุม้ค่าของงบประมาณทีล่งทุน ปกบั ครงการดงักล่าว 

 
3) ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ 
 
นอกเหนือจากความจ าเป็นในส่วนของผลลพัธ์การด าเนิน ครงการที่จะต้องน า ปใช้ ใน

การป บิตั ิดจ้รงิ และเกดิความคุม้ค่าของงบประมาณทีใ่ชจ้า่ย ปดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ความจ าเป็น
ของการด าเนิน ครงการยงัเป็นอกีปัจจยัหน ่งทีส่ าค ัต่อการคดัเลือกหรอืออกแบบ ครงการที่จะอยู่
ในแผนยทุธศาสตรฯ์ 

 
ในการด าเนิน ครงการของหน่วยงานภาคร ับางครัง้ เกิดข ้นตามน ยบายของร ับาล 

หรือผู้บริหารของกระทรวง (Ad hoc/Agenda Based) หรือเป็น ครงการเพื่อสนับสนุน หรือ
เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนิน ครงการอื่นของหน่วยงาน หรอืเป็น ปตามกฎหมาย พนัธกจิ ขอ้บงัคบั 
หรอืภารกจิของหน่วยงานทีจ่ะตอ้งด าเนินการใน ครงการดงักล่าว ดว้ยเหตุนี้ หาก ครงการมคีวาม
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จ าเป็นอนัเน่ืองดว้ยเหตุผลประการใดประการหน ่งจากทีก่ล่าวมาขา้งต้น คณะผูว้จิยักเ็หน็สมควรว่า
 ครงการนัน้ควรปราก อยูใ่นแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัน้ี  

 
อย่าง รก็ด ีแนวทางการคดัเลอืกด้วยเกณฑ ์“ความจ าเป็นของการด าเนิน ครงการ” นี้

อาจต้องค าน ง  งเกณฑ์อื่นๆ ประกอบด้วย อาท ิงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน ครงการ (ดงัที่
กล่าวมาก่อนหน้า) ระยะเวลาการด าเนิน ครงการ ผลกระทบและผลลพัธข์องการด าเนิน ครงการ 
ความเสีย่งของการด าเนินการ ฯลฯ (ดงัทีจ่ะกล่าวต่อ ป) 

 
4) ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
 
จากการสมัภาษณ์ผู้บรหิารระดบัสูง ผูบ้รหิาร และบุคลากรของกระทรวง รวม ป  งการ

ส ารวจความต้องการและความคาดหวงัจากกลุ่มเป้าหมายขา้งต้น พบว่า หน่วยงานบางหน่วยงาน
มอีตัราก าลงัพลที ่มเ่พยีงพอ ส่งผลท าใหก้ารทีจ่ะตอ้งส่งบุคลากร ปพฒันาหรอืฝ กอบรมเป็น ป ด้
ยาก เนื่องจาก ม่สามาร หาคนมาแทนทีบุ่คลากร ด ้และ/หรอืเกดิการขาดช่วงของงานทีบุ่คลากร
ผูน้ัน้รบัผดิชอบอยู่ 

 
ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาการด าเนิน ครงการจ งเป็นอกีปัจจยัหน ่งในการพจิารณาคดัเลือก

หรอืออกแบบ ครงการทีจ่ะอยูใ่นแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัน้ี 
 
5) ผลกระทบและผลลพัธข์องการด าเนินโครงการ 
 
 ครงการทีจ่ะ ูกคดัเลอืกหรอืออกแบบ วใ้นแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบบันี้ ควรส่งผลกระทบ 

หรอืเกิดผลลพัธ์ ที่สร้างประ ยชน์ให้กบับุคลากรของหน่วยงาน/กระทรวง ตลอดจนหน่วยงาน/
กระทรวง และประเทศชาติ ดงันัน้ ผลจากการประเมนิผลกระทบหรอืผลลพัธ์ของการด าเนิน
 ครงการ จ งเป็นปัจจยัหน ่งที่ใช้ในการตดัสนิใจว่าจะคดัเลอืกและใส่ ครงการดงักล่าว ว้ในแผน
ยทุธศาสตรฯ์ หรอื ม่ 

 
6) ความเส่ียงของโครงการ 
 
การพฒันาบุคลากรด้าน IT ของกระทรวง อาจมคีวามเสี่ยง ทัง้ที่คาดการณ์ ด้ และ ม่

สามาร คาดการณ์ ด ้ 
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ยกตัวอย่างความเสี่ยงที่คาดการณ์ ด้ เช่น การที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน ครงการ ม่
สามาร ประยุกต์ใช้ในการน าองค์ความรู้ และทกัษะที่ ด้รบัจากการพฒันาตนเอง มาใช้กบัการ
ด าเนินงาน ดเ้ลย เนื่องจากเป็นองคค์วามรู ้และทกัษะที ่ม่เกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินงาน หรอืเป็น
องคค์วามรู ้และทกัษะทีห่น่วยงานมกีารด าเนินการพฒันาบุคลากร วอ้ยูแ่ลว้ในอดตี  

 
ยกตวัอย่างความเสีย่งที ่ม่สามาร คาดการณ์ ด ้เช่น ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรมใน ครงการตอ้ง

ออกจากราชการ/หน่วยงาน กะทนัหนั เกดิการปรบัเปลี่ยนขององค์ความรู ้และทกัษะใหม่ ท าให้
องคค์วามรู ้และทกัษะที ่ดร้บัจากการเขา้รว่มกจิกรรมใน ครงการ มส่ามาร ใช ้ดอ้กีต่อ ป 

 
ด้วยเหตุนี้ ประเดน็ด้านความเสี่ยงของ ครงการจ งอาจเป็นปัจจยัที่ต้องน ามาพจิารณา

ส าหรบัการคดัเลอืกหรอืออกแบบ ครงการ วใ้นแผนยทุธศาสตรฯ์ เช่นเดยีวกนั 
 
7) การตอบโจทยผ์ู มีส วนได ส วนเสีย 
 
นอกจากการพฒันาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มศีกัยภาพ ความรูค้วามสามาร  

ทกัษะ และสมรร นะด้าน IT ที่เพิม่ข น้ เป้าหมายอกีประการที่ส าคั ยงัอยู่ที่การพฒันาบุคลากร
เหล่านัน้ ให้สามาร ด าเนินงานให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วน ด้ส่วนเสียของหน่วยงาน/
กระทรวง  ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 

ดงันัน้ ปัจจยั อาทิ ความต้องการและความคาดหวงัของผู้ใช้บรกิาร หรอืผู้มสี่วน ด้ 
ส่วนเสียของหน่วยงาน/กระทรวง จ งเป็นอีกปัจจยัหน ่งที่คณะผู้วิจยัจะน ามาพิจารณาในการ
คดัเลอืกหรอืออกแบบ ครงการทีจ่ะอยูใ่นแผนยทุธศาสตรฯ์ ฉบบัน้ี 

 
 โครงการการพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4) 

 
 ครงการการพฒันาบุคลากรดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 56 ) 

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ แบ่ง ดเ้ป็น 2 กลุ่ม ครงการ  ดแ้ก่ (1) กลุ่ม ครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซ ่งปราก อยู่ในแผน
ยุทธศาสตร ์แผนป บิตักิาร หรอืแผนงานต่างๆ ของหน่วยงานเหล่านัน้ และ ด้มกีารคดัเลอืก )
ผ่านแนวทางการคดัเลอืก ครงการทีจ่ดัท าข น้) เขา้มาบรูณาการภายใตแ้ผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ และ 
(2) กลุ่ม ครงการทีค่ณะผูว้จิยัออกแบบและร่างข น้ใหม่เป็นขอ้เสนอแนะส าหรบักระทรวงคมนาคม
และหน่วยงานในสงักัดกระทรวง ในการน า ครงการที่คณะผู้วิจยัจดัท าข ้น ปใช้เป็น ครงการ



 

 

 

4-34  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ส าหรบัพัฒนาความรู้ความสามาร  ทักษะ และสมรร นะด้านดิจิทัลของบุคลากรกระทรวง 
ตลอดจนพฒันาบรหิารจดัการด้านทรพัยากรบุคลากรของกระทรวง/หน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ 
หรอืน า ปเป็นตวัอยา่ง ครงการทีจ่ะสามาร ปรบัปรุงและต่อยอดเพื่อด าเนินการต่อ ป 

 
ทัง้นี้ ส าหรบั ครงการในกลุ่มแรก ( ครงการบูรณาการจากหน่วยงานในสงักดักระทรวง

คมนาคม) คณะผู้วจิยั ด้รบัขอ้มูลจากหน่วยงานในสงักดั จ านวน  42  ครงการ และ ด้คดัเลอืก
 ครงการทีเ่หมาะสมภายใต้แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ออกมา  ดยทา้ยทีสุ่ด  ครงการในกลุ่มดงักล่าว
ประกอบดว้ย ครงการทัง้หมดจ านวนทัง้สิน้ 7   ครงการ4 

 
ส่วนกลุ่ม ครงการขอ้เสนอแนะ ดยคณะผูว้จิยั มจี านวนทัง้สิน้ 24  ครงการ5  
 
ด้วยเหตุนี้  ครงการทัง้หมดภายใต้แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้มจี านวนทัง้สิน้ 95  ครงการ 

คาดหมายว่าใช้งบประมาณราว  5 . 67 7 ล้านบาท (เฉพาะ ครงการที่มขีอ้มูลงบด าเนินการ) 
 ดยแบ่งตามรายกลยทุธ ์ดเ้ป็น 

 
  ครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 1 จ านวน 55  ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ

ราว 86.35747 ลา้นบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ขีอ้มลูงบด าเนินการ) 
  ครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 2 จ านวน 22  ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ

ราว 45.04 ลา้นบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ขีอ้มลูงบด าเนินการ) 
  ครงการภายใต้ยุทธศาสตรท์ี่ 3 จ านวน 11  ครงการ คาดหมายว่าใช้งบประมาณ

ราว 15.539 ลา้นบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ขีอ้มลูงบด าเนินการ) 
  ครงการภายใต้ยทุธศาสตรท์ี ่4 จ านวน 7  ครงการ คาดหมายว่าใชง้บประมาณราว 

6.    ลา้นบาท (เฉพาะ ครงการทีม่ขีอ้มลูงบด าเนินการ)  
 
ทัง้นี้ คณะผูว้จิยั ดส้รปุ ว้ดงัตารางที ่1-6 
 

                                                           
4 รายละเอยีด ครงการในกลุ่ม ครงการบรูณาการจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม น าเสนอ วใ้นหวัขอ้ 2.6.3 
5 รายละเอยีด ครงการในกลุ่ม ครงการขอ้เสนอแนะ ดยคณะผูว้จิยั น าเสนอ วใ้นหวัขอ้ 2.6.4 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 4-6 โครงการการพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4) 

ล าดบั 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กลยทุธ์ 
โครงการ 

 น วยงาน
รบัผิด อบ ลกั 

เวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(ล านบาท) 

กลุ ม
โครงการ* 

ราย  ่อโครงการ 

     . .  การพฒันาศกัยภาพดา้น
ดจิทิลัของบุคลากร ทีต่อ้งตรงกบั
สายงานและภาคส่วน (Sector) 
ของบุคลากร 

( )  ครงการอบรมความรูด้า้น อซที ี สปค. 2560-2564  .  
  ( )  ครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ ดา้น Hard Skill ขบ.  560- 56  N/A 
  ( )  ครงการพฒันาบุคลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ ดา้น Soft Skill  ขบ.  560- 56  0.92792 
  ( )  ครงการฝ กอบรมทาง กลผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning) ทล. 2560 N/A 
5 ( )  ครงการฝ กอบรมบุคลากรกรมเพือ่พฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็น

ส าหรบัการป บิตังิาน 
ทช.  560- 56  N/A 

6 ( )  ครงการอบรมการประยุกต์ใช ้ปรแกรมรหสัเปิดในระบบภมูสิารสนเทศเพือ่การพฒันา
 ครงขา่ยคมนาคม 

สนข. 2561 N/A 

7 ( )  ครงการอบรมการสรา้ง Infographic ส าหรบัหน่วยงานภาคร ั สนข. 2560 N/A 
8 ( )  ครงการอบรมหลกัสตูรดา้นการบรหิารเทค น ลยสีารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร สนข. 2561 N/A 
9 ( )  ครงการฝ กอบรม Advance SQL บขส.  560- 56  0.26 
 0 ( )  ครงการฝ กอบรมการบรหิาร ครงการ (Project Management) บขส.  560- 56  0.162 
   ( )  ครงการฝ กอบรมการจดัการบรหิารคลงัขอ้มลู (Data Warehouse) บขส.  560- 56  0.0702 
   ( )  ครงการฝ กอบรมการตรวจตดิตามภายในระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัของ

สารสนเทศ ISO 27001 
บขส.  560- 56  0.1926 

   ( )  ครงการฝ กอบรมความรูค้วามเขา้ใจการใชง้านระบบคลาวด ์(Cloud Computing) บขส.  560- 56  0.1 
   ( )  ครงการฝ กอบรมการออกแบบสือ่อนิ ฟกราฟิกเพือ่ประชาสมัพนัธข์อ้มลูองคก์ร 

(Infographic) 
บขส.  560- 56  0.15 

 5 ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศ (Information Technology Security) บขส.  560- 56  0.15 
 6 ( )  ครงการฝ กอบรมการบรหิาร ครงการ และการท างานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธผิล (Project 

Management & Effective Teamwork) 
รฟม.  56 - 56  2.092 

 7 ( )  ครงการฝ กอบรมเสรมิทกัษะและสมรร นะเชงิดจิทิลั รฟม.  56 - 56  19.92 
 8 ( )  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร IT Risk Management รฟฟท.  560 N/A 
 9 ( )  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร Network Administrator and Monitoring Tools รฟฟท.  560 N/A 
 0 ( )  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร แบบมาตรา านความปลอดภยับน ISO/IEC 27000 รฟฟท.  560 N/A 
   ( ) แผนฝ กอบรมประจ าปี 2561 และประจ าปี 2562 ทอท.  56 - 56  3.629 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กลยทุธ์ 
โครงการ 

 น วยงาน
รบัผิด อบ ลกั 

เวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(ล านบาท) 

กลุ ม
โครงการ* 

ราย  ่อโครงการ 

     
(ต่อ) 

1.1.1 (ต่อ) ( )  ครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งน ยบายความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลู รฟท.  56 - 56  0.9 
   ( )  ครงการอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการบรหิาร ครงการเทค น ลยสีารสนเทศ รฟท.  56 - 56  0.7 
   ( )  ครงการอบรมพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นการบรหิารส าปัตยกรรมองคก์ร รฟท.  56 - 56  0.7 
 5 ( )  ครงการอบรมความรูด้า้นการบรหิารจดัการการใหบ้รกิารเทค น ลยสีารสนเทศตาม

แนวทาง COBIT5 
รฟท. 2561 และ 

 56  
0.5 

 6 ( ) งานการจดัการความรู ้ บวท.  560- 56  N/A 
 7 ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง System/Network Infrastructure (5 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
 8 ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง ICT Security (4 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
 9 ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง IT Management (9 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
 0 ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง Data Management (6 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
   ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง Software Engineering (4 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
   ( )  ครงการฝ กอบรมดา้นวศิวกรรม เรือ่ง Web Design & Development (4 หลกัสตูร) บวท.  56 - 56  N/A 
   ( )  ครงการฝ กอบรมการใชง้านและบรหิารจดัการเทค น ลยสีารสนเทศ (12 หลกัสตูร) ขสมก.  560- 56  5.073 
   ( )  ครงการพฒันาความรู ้ทกัษะ และความตระหนกัดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหแ้ก่บุคลากรทัว่ ป กทพ.  560- 56  N/A 
 5 ( )  ครงการพฒันาความรู ้ทกัษะ และความตระหนกัดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหแ้ก่บุคลากรดา้น

ดจิทิลั 
กทพ.  560- 56  N/A 

 6 ( )  ครงการพฒันาความรูด้า้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศใหแ้ก่บุคลากรดา้นดจิทิลั กทพ.  560- 56  N/A 
 7 ( )  ครงการฝ กอบรมและพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธด์า้นความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศใหแ้ก่

บุคลากรทัว่ ป 
กทพ.  56 - 56  5.0 

 8 ( )  ครงการเพิม่ทกัษะดา้น ICT แก่บุคลากรทุกระดบั กทท.  560- 56  3.0 
 9 ( )  ครงการพฒันาความรูท้าง Online กบับุคลากรดา้น อท ี สบพ.  560- 56  N/A 
 0 ( )  ครงการพฒันาและส่งเสรมิความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศและคอมพวิเตอรก์บับุคลากร

ทัว่ ป 
สบพ.  560- 56  N/A 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กลยทุธ์ 
โครงการ 

 น วยงาน
รบัผิด อบ ลกั 

เวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(ล านบาท) 

กลุ ม
โครงการ* 

ราย  ่อโครงการ 

     
(ต่อ) 

1.1.2 การพฒันาศกัยภาพดา้น
ดจิทิลัแก่บุคลากรเขา้ใหมใ่ห้
พรอ้มต่อการท างาน และมี
ศกัยภาพทีห่ลากหลาย 

(2)  ครงการพฒันาบุคลากรเขา้ใหมข่องกระทรวง เพือ่ใหพ้รอ้มต่อการท างานและมศีกัยภาพ 
ทีห่ลากหลาย (MOT New Blood) 

สปค.  56 - 56  5.0 

    . .  การฝ กอบรมพฒันา
บุคลากรน าร่อง (Pilot) เพือ่เป็น
แกนน ามา ่ายทอดความรู้
ภายในหน่วยงานต่อ 

( )  ครงการพฒันาบุคลากรน าร่อง เพือ่เป็นผู ่้ายทอดองคค์วามรูด้า้นดจิทิลัแก่บุคลากร
ภายในของหน่วยงานต่อ (MOT Train the Trainer) 

สปค. และ ศทท. ของ 
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56   .0 

    . .  การสรา้งผูเ้ชีย่วชา ดา้น
คมนาคมดจิทิลัในงานของ
กระทรวงคมนาคม 

( )  ครงการพฒันาผูเ้ชีย่วชา คมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม (MOT Specialist) สปค. และ ศทท. ของ 
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56   .0 

    . .  การจดัตัง้กลุ่มบุคลากร
ดเีด่น (Talent Group) ของ
กระทรวงคมนาคม เพือ่เป็นกลุ่ม
บุคลากรทีร่่วมขบัเคลือ่น
คมนาคมดจิทิลั 

( )  ครงการจดัตัง้กลุ่มบุคลากรดเีด่นของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent Group) ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  0.  

 5  . .  การพฒันากลุ่มบุคลากร
ดเีด่น (Talent Group) ใหเ้ป็น
ผูน้ าดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม 

( )  ครงการพฒันากลุ่มบุคลากรดเีด่นสู่การผูน้ าดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent 
Development) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56   .0 

 6  . .  การพฒันาบุคลากรที่
สามาร เป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่น 
(Talent Group) ใหเ้ป็นกลุ่ม
บุคลากรดเีด่นรุ่นใหมข่อง
กระทรวง  ดยมกีลุ่มบุคลากร
ดเีด่นปัจจุบนัเป็นผูแ้นะแนว 
(Mentor) 

( )  ครงการพฒันาบุคลากรกลุ่มดเีด่นรุ่นใหม ่ ดยมกีลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจุบนัเป็นผูแ้นะแนว 
(MOT Talent x Mentor) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  0.5 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั 
ยทุธ 
ศาสตร ์

กลยทุธ์ 
โครงการ 

 น วยงาน
รบัผิด อบ ลกั 

เวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ด าเนินการ 
(ล านบาท) 

กลุ ม
โครงการ* 

ราย  ่อโครงการ 

 7   
(ต่อ) 

 . .  การพฒันาและปรบัปรุง
สายงานของกระทรวง รวม  ง
การจดัท าเสน้ทางสายอาชพี 
(Career Path) ทีส่นบัสนุน
ความกา้วหน้าและการเตบิ ต
ของตวับุคลากร 

( )  ครงการจดัท าแผนเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพีดจิทิลั (MOT Digital Career 
Planning) 

สปค.  56   .0 

 8  . .  การสรา้งแรงจงูใจให้
บุคลากรหมัน่พฒันาและเรยีนรู้
สิง่ใหมท่ีจ่ะเป็นประ ยชน์ต่อการ
ป บิตังิาน ผ่านการก าหนดใน
ตวัชีว้ดั (KPIs) ใหผ้กูกบัการ
ประเมนิผลของการด าเนินงาน
ของบุคลากร 

( )  ครงการคู่มอืกรอบความรูค้วามสามาร  ทกัษะ สมรร นะทีจ่ าเป็นฉบบัใหมข่องกระทรวง
คมนาคม 

สปค.  56  0.5 

 9 ( )  ครงการเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาสมรร นะบุคลากรกรมเจา้ท่า 
เพือ่ความกา้วหน้าและการสบืทอดต าแหน่ง (สลก.ส ัจร) 

จท.  560 0.  075 

50 1.3.  การบรูณาการทรพัยากร
และองคค์วามรูด้า้นดจิทิลั
ระหว่างหน่วยงาน เพือ่สนบัสนุน
การพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

(2)  ครงการพฒันาและจดัท า านขอ้มลูองคค์วามรูด้า้นคมนาคมดจิทิลัเฉพาะดา้นของ
กระทรวงคมนาคม (MOT Sectorial Integrated KM) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  6.0 

5  (2)  ครงการ MOT Training Academy  สปค. และ ศทท. ของ 
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56  6.0 

5  (2)  ครงการประชุมสมัมนาเชงิวชิาการประจ าปีของกระทรวงคมนาคม (MOT Forum Week) ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56   0.0 

5  (2)  ครงการเสวนานกัพฒันาซอฟต์แวร ์ ปรแกรม และแอปพลเิคชนั (Coder Conference) สปค. และ ศทท. ของ 
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56   .0 

5  (2)  ครงการแลกเปลีย่นบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูภายในกระทรวงคมนาคม (MOT 
Entangled Talent) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56   .0 

55 ( ) ศนูยก์ลางการเรยีนรูเ้ทค น ลยกีารคมนาคมขนส่งของประเทศ สนข.  56 - 56  N/A 
งบประมาณด าเนินการรวม: ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ** 2560-2564 8 .35747 
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โครงการ* 

ราย  ่อโครงการ 

56    . .  การปรบัปรุงอตัราก าลงัพล
ใหม้คีวามเหมาะสมและเพยีงพอ
ต่องานดจิทิลัขององคก์ร 

(2)  ครงการปรบัปรุงอตัราก าลงัพลในสายงานดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม (MOT Digital 
Workforce Management) 

ศทท. และ กจท. ของ
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  0.1 

57 2. .2 การสรา้งการรบัรู ้และ
สรา้งแรงจงูใจเพือ่ด งดดูบุคลากร
รุ่นใหมเ่ขา้มาท างานกบักระทรวง
คมนาคม 

(2)  ครงการจดัท าสือ่เผยแพร่เรือ่ง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม”่ (MOT Next GEN) ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56  5.0 

58 (2)  ครงการความร่วมมอืระหว่างกระทรวงคมนาคมและส าบนัการศ กษา (MOT x 
University) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56  0.8 

59  . .  การสรา้งนวตักรรม และ
ปรบัปรุงการด าเนินงานของ
กระทรวง  ดยน าเทค น ลยแีละ
นวตักรรมดจิทิลัมาสนบัสนุน เพือ่
ทดแทนและแกปั้ หาความ ม่
เพยีงพอในอตัราก าลงัพลดา้นดจิทิลั 

( )  ครงการเสรมิสรา้งการเรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรม (2560) และ ครงการสรา้งความคดิ
สรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมเพือ่ปรบัปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน (2561- 56 ) 

สปค.  560- 56  5.5 

60 2. .1 การออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุน
การยกระดบัศกัยภาพบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม 

(2)  ครงการประชาสมัพนัธก์ารใชง้านระบบสารสนเทศสนบัสนุนรายงานสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร 
(Executive Dashboard System) และระบบสารสนเทศสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม (Employee Personal Development System) 

สปค.  56   .0 

6  (1)  ครงการการเรยีนรูผ้่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ ขบ.  560- 56  N/A 
6  (1)  ครงการพฒันาสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการเรยีนรูด้า้นการขนส่งและจราจร (e-Learning) สนข.  56  N/A 
6  (1)  ครงการการพฒันาระบบ KM web สนข.  56  N/A 
6  (1)  ครงการระบบ E-Learning รฟม.  56  4.0 
65 (1) การพฒันาและปรบัปรุงระบบ KM ทอท.  560- 56  N/A 
66 (1) การพฒันาและปรบัปรุงระบบ e-Learning ทอท.  560- 56  N/A 
67 (1)  ครงการจดัท า Digital Content (E-learning) ลงในระบบเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนกิส์ รฟท.  560- 56  6.45 
68 (1)  ครงการพฒันาระบบองคค์วามรูข้อง องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก.  56  2.11 
69 (1)  ครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการองคค์วามรู ้(Knowledge Management) กทพ.  560- 56  N/A 
70 (1)  ครงการปรบัปรุงสารสนเทศสนบัสนุนการสือ่สาร/เรยีนรูภ้ายในองคก์ร (Intranet) สบพ.  560- 56  N/A 
7  ( )  ครงการ Corporate e-Learning บกท.  560- 56    .   
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7    
(ต่อ) 

2.2.2 การออกแบบและพฒันา
ระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุน
การบรหิารจดัการบุคคลของ
กระทรวง รวม  งสนบัสนุนการ
วางแผนหรอืน ยบายของ
ผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม  ดย
ระบบสารสนเทศดงักล่าวตอ้งมี
ความ ูกตอ้ง ครบ ว้น เป็น
ปัจจุบนั และสามาร ปรบัเปลีย่น
 ปตามระบบสารสนเทศ
ทรพัยากรระดบักรม (DPIS) ของ
ส านกังาน ก.พ.  ด ้

(2)  ครงการออกแบบและพฒันาระบบบรูณาการระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลของกระทรวง
คมนาคม (Integrated Human Resource Management System) 

สปค. ศทท. และ 
กจท. ของทุก
หน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  5.0 

7  (1)  ครงการปรบัปรุงระบบ านขอ้มลูบุคคลในระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลที ู่กตอ้ง
ครบ ว้นและเป็นปัจจุบนั 

ทช.  560- 56  N/A 

7  (1)  ครงการน าระบบ ปรแกรมบรหิารจดัการสมรร นะระบบใหมม่าใชเ้พือ่ประ ยชน์ในการ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 

ทช.  560 N/A 

75 (1)  ครงการระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล รฟม.  56  3.75 
76 (1) การปรบัปรุงระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิาร ทอท. (Executive Support 

System: ESS) 
ทอท.  560- 56  N/A 

77 (1)  ครงการจดัหาระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานทรพัยากรบุคคล บวท.  560 N/A 

งบประมาณด าเนินการรวม: ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ** 2560-2564 45.04 
78   3.1.1 การป ริปูวฒันธรรมของ

กระทรวงสู่วฒันธรรมดจิทิลั 
(Digital Culture) เพือ่การเตรยีม
ตวัเขา้สู่การเป็นร ับาลดจิทิลั 

( )  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูรกลยุทธก์ารปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รสูอ่งคก์รดจิทิลั 
(Cultural Change Strategy for Digital Organization) 

ทุกหน่วยงาน
สงักดักระทรวง

คมนาคม 

2561 0.6 

 . .2 การปลกูฝังทศันคต ิ
แนวคดิ ค่านิยม และมมุมองเชงิ
ดจิทิลัแก่บุคลากรของกระทรวง
ทุกระดบัใหม้วีฒันธรรมดจิทิลั 
(Digital Culture) 
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79   
(ต่อ) 

3.1.3 การสนบัสนุนบุคลากรทุก
ระดบัใชง้านดจิทิลัในทีท่ างาน 
และใชป้ระ ยชน์จากดจิทิลั 

( )  ครงการฝ กอบรม อบรมเชงิป บิตักิารส าหรบัผูใ้ชง้านระบบเทค น ลยสีารสนเทศเพือ่
ยกระดบัการพฒันาทรพัยากรบุคคลกรมเจา้ท่า 

จท.  560 0.56 

80 ( ) แผนฝ กอบรมใหก้บัผูใ้ชง้านระบบภายใน ทอท. และพนกังานสายเทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ประจ าปีงบประมาณ 2561 และประจ าปีงบประมาณ 2562 

ทอท.  56 - 56  N/A 

8  ( ) งานส่งเสรมิการใชง้านเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างมปีระสทิธภิาพและมี
ความมัน่คงปลอดภยั 

บวท.  560- 56  3.629 

8  ( )  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูรการใช ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หเ้กดิประ ยชน์สงูสุด สบพ.  560- 56  N/A 
8  ( )  ครงการฝ กอบรมกบับุคลากรดา้น อทดีา้นการใชร้ะบบสารสนเทศ สบพ.  560- 56  N/A 
8  ( )  ครงการฝ กอบรม/พฒันาความรูท้กัษะบุคลากรภายในทัว่ ปดา้นการใชร้ะบบสารสนเทศ

ของหน่วยงาน 
สบพ.  560- 56  N/A 

85  . .  การปลกูฝังหลกัธรรมา- 
ภบิาล ตลอดจนคุณธรรม และ
จรยิธรรมดจิทิลัในองคก์ร 

( )  ครงการพฒันา Digital Mindset และ Service Mind สปค.  56  5.0 
86 ( )  ครงการเสรมิสรา้งทศันคต ิจรยิธรรม และวจิารณ าณในการใช ้ICT กทท.  560- 56  0.75 

87 3.2.2 การสรา้งความรกั และผกู
ผนักบัองคก์ร 

( )  ครงการเสรมิสรา้งความสมัพนัธก์ารป บิตังิานของกระทรวงคมนาคม กจท. ของทุก
หน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56 - 56  5.0 

3.3.1 การพฒันาความตัง้ใจและ
ความพยายามของบุคลากร
กระทรวงคมนาคมในการ
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชบ้รกิาร (Service 
Mind)  ดยการน านวตักรรม
ดจิทิลัมาใหบ้รกิารประชาชน 

(ด าเนินการร่วมกบั ครงการพฒันา Digital Mindset และ Service Mind ภายใตก้ลยุทธท์ี ่3.2.1) 

88 3.4.1 การปลกูฝังแนวคดิการเป็น
องคก์รเปิดตามแนวทางร ัเปิด 
(Open Government) แก่
บุคลากรกระทรวงคมนาคม 

( )  ครงการการเปิดเผยขอ้มลูภาคร ั (Open Data) สนข.  50- 56  N/A 

งบประมาณด าเนินการรวม: ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ** 2560-2564 15.539 
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89 4 4.1.1 การประเมนิวดัระดบั
ศกัยภาพดา้นดจิทิลัของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มและวางแผนพฒันา
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

(2)  ครงการจดัสอบวดัระดบัวชิาชพีและสมรร นะดา้น อทขีองบุคลากรกระทรวงคมนาคม 
(MOT Pulse Check) 

ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

2561- 56  5.0 

90 (1)  ครงการอบรมมาตร านวชิาชพี ITPE สนข.  56 - 56  N/A 
9  (1)  ครงการสอบมาตร านวชิาชพี ITPE สนข.  56 - 56  0.0   
9  (1)  ครงการสอบมาตร านวชิาชพี อท ี(Information Technology Professional 

Examination: ITPE) 
บขส.  56 - 56  0.052 

9  (1)  ครงการการสอบมาตร านวชิาชพี อท ี(ITPE) ประจ าปี 2561 และประจ าปี 2562 ทอท.  56 - 56  0.655 
9  4.1.2 การออกแบบและพฒันา

หลกัสตูรพฒันาบุคลากรดา้น
ดจิทิลัเพือ่ยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากรกระทรวงคมนาคมใน
ช่องว่างการพฒันาทีย่งัมอียู ่

( )  ครงการพฒันาบุคลากรน าร่องของกระทรวงคมนาคม สปค. 2560 1.5 

95 4.2.1 การพฒันาดชันีตวัชีว้ดัของ
งานดา้นคมนาคมดจิทิลั และการ
ก าหนดใหต้วัชีว้ดัดงักล่าวผกูกบั
การประเมนิผลของการ
ด าเนินงาน 

(2)  ครงการปรบัปรุงตวัชีว้ดังานดา้นคมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม (MOT Digital 
Performance Index Development) 

ศทท. และ กจท. ของ 
ทุกหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

 56  0.5 

งบประมาณด าเนินการรวม: ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ** 2560-2564  . 31 
งบประมาณด าเนินการรวมทัง้ มด ** 2560-2564 153.1 747 

หมายเหตุ:  * กลุ่ม ครงการ (1) =  ครงการบรูณาการจากหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม, กลุ่ม ครงการ (2) =  ครงการขอ้เสนอแนะ ดยคณะผูว้จิยั 
 **  มร่วมงบประมาณของ ครงการที ่มท่ราบขอ้มลูงบด าเนินการ (N/A) 
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 รายละเอียดโครงการ นกลุ มโครงการบรูณาการจาก น วยงาน นสงักดักระทรวงคมนาคม 
 

ตารางท่ี 4-7 โครงการบรูณาการจาก น วยงาน นสงักดักระทรวงคมนาคม 
ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
กลยทุธ์ 1.1.1 การพฒันาศกัยภาพด านดิจิทลัของบคุลากร ท่ีต องตรงกบัสายงานและภาคส วน (Sector) ของบคุลากร 

   ครงการอบรมความรูด้า้น
 อซที ี

 น วยงานรบัผิด อบ สปค. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหบ้คุลากรสามาร น าความรูด้า้น อซที ีปใชใ้นการเพิม่
ประสทิธภิาพการป บิตังิาน 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั สปค. 

รายละเอียด - เรยีนรูเ้กีย่วกบัความรูด้า้น อซทีตี่างๆทีม่คีวามจ าเป็นต่อการ
ป บิตังิานของ สปค. 

   ครงการพฒันาบุคลากรดา้น
เทค น ลยสีารสนเทศ ดา้น 
Hard Skill 

 น วยงานรบัผิด อบ ขบ. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ ขบ. 

รายละเอียด - การฝ กอบรมในหลกัสูตรต่างๆ  ดแ้ก่ หลกัสูตรดา้นซอฟตแ์วรแ์ละ
 ปรแกรมประยุกต ์หลกัสูตรดา้นการบรหิาร านขอ้มลูและระบบ
สารสนเทศ หลกัสูตรดา้นการบรหิารศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ 
หลกัสูตรดา้นการบรหิารคอมพวิเตอรแ์ละเครอืขา่ย หลกัสูตรดา้น
แผนงานเทค น ลยสีารสนเทศ หลกัสูตรดา้นการบรกิารและ
สนบัสนุนระบบสารสนเทศ 

   ครงการพฒันาบุคลากรดา้น
เทค น ลยสีารสนเทศ ดา้น 
Soft Skill 

 น วยงานรบัผิด อบ ขบ. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.9 79  

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ ขบ. 

รายละเอียด - การพฒันาทกัษะและสมรร นะทีพ่ งพฒันาส าหรบับุคลากรระดบั
ป บิตักิาร ผูบ้รหิาร และผูช้ านา การ 

   ครงการฝ กอบรมทาง กล
ผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-
Learning) 

 น วยงานรบัผิด อบ ทล. (กองฝ กอบรม) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์ร ดยใชก้ารฝ กอบรมทาง กลผา่นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั ทล. จ านวน 300 คน 

รายละเอียด - ฝ กอบรมทาง กลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนกิสใ์นหลกัสูตรต่อ ปนี้: (1) 
งานบ ารงุรกัษาทาง (2) งานก่อสรา้งทาง (3) งานอ านวยความ
ปลอดภยั (ป้ายจราจร) (4) งานอ านวยความปลอดภยั 
(เครื่องหมายบนพืน้ทาง) (5) การบรหิารเวลา และ (6) การจดัการ
นวตักรรม 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
5  ครงการฝ กอบรมบุคลากร

กรมเพื่อพฒันาความรู้
ความสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะทีจ่ าเป็นส าหรบั
การป บิตังิาน 

 น วยงานรบัผิด อบ ทช. (สอร.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด ด าเนินการฝ กอบรมและการใหค้วามรูท้ีจ่ าเป็นส าหรบัการป บิตังิาน 

6  ครงการอบรมการ
ประยุกตใ์ช ้ปรแกรมรหสั
เปิดในระบบภมูสิารสนเทศ
เพื่อการพฒันา ครงขา่ย
คมนาคม 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.06  

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข. 

รายละเอียด N/A 

7  ครงการอบรมการสรา้ง 
Infographic ส าหรบั
หน่วยงานภาคร ั 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A (เป็นการอบรมภายใน) 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั สนข. 

รายละเอียด N/A 

8  ครงการอบรมหลกัสตูรดา้น
การบรหิารเทค น ลยี
สารสนเทศส าหรบัผูบ้รหิาร 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.5 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรระดบัผูบ้รหิารของ สนข. 

รายละเอียด N/A 

9  ครงการฝ กอบรม Advance 
SQL 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0. 6 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเพิม่ทกัษะและการประยกุตใ์ชง้านเทคนิค SQL ขัน้สูงใหก้บั
บุคลากรของหน่วยงาน 

- เพื่อเพิม่ความความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้ขา้อบรม 
กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 4 คนต่อปี) 

รายละเอียด - เรยีนรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบั SQL Server, Relational Databases และ 
SQL Statements 

- การท า Querying หลาย Tables 
- การใช ้Data Aggregation  
- การแก ้ขขอ้มลู 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
 0  ครงการฝ กอบรมการ

บรหิาร ครงการ (Project 
Management) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0. 6  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหเ้ขา้ใจในหลกัการของการวางแผนและการบรหิาร ครงการ
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

- เรยีนรูแ้ละฝ กป บิตักิารใชเ้ครื่องมอืในการวางแผนและควบคุม
 ครงการใหเ้สรจ็สิน้ตามก าหนดเวลา 

- เพื่อใหเ้ขา้ใจวธิกีารการจดัการทรพัยากรต่างๆ ทัง้ทางดา้นบคุลากร 
วสัดุอปุกรณ์ ตน้ทนุ และงบประมาณ ครงการ อยา่ง กูตอ้ง
เหมาะสม 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - เรยีนเทคนคิการวางแผน ครงการ การจดัการจดัท าตารางการ
ท างาน และการเชื่อม ยงงานตา่งๆ ใน ครงการ และการจดัสรร
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสม 

- เรยีนรูแ้ละเขา้ใจเทคนิคการปรบัตวัย่นระยะเวลาของ ครงการ 
(Project Crashing Time) 

- เรยีนรูก้ารวดัประสทิธภิาพของการด าเนนิงาน ครงการ 
    ครงการฝ กอบรมการ

จดัการบรหิารคลงัขอ้มลู 
(Data Warehouse) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.070  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเสรมิความรู ้ความสามร  ความช านา  และทกัษะใหบ้คุลากร
ในดา้นการออกแบบคลงัขอ้มลู และเรยีนรูเ้ทคนคิต่างๆ ในการ
ออกแบบคลงัขอ้มลู 

- เพื่อเป็นการยกระดบัความรู ้ความสามาร ดา้นเทค น ลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ของบุคลากรใหม้คีวามช านา ทดัเทยีม
กบัหน่วยอื่นๆ 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - เรยีนรูแ้นวคดิเกีย่วกบัคลงัขอ้มลู ส าปัตยกรรมคลงัขอ้มลู เทคนิค
การสรา้งคลงัขอ้มลู การจดัการและการบรหิารคลงัขอ้มลู 

- การใชง้าน การวเิคราะหร์ะบบคลงัขอ้มลู และการขอรายงาน 
    ครงการฝ กอบรมการตรวจ

ตดิตามภายในระบบการ
จดัการความมัน่คงปลอดภยั
ของสารสนเทศ ISO  700  

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0. 9 6 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหบ้คุลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ดา้นการบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศตามมาตร าน ISO  700  

- เพื่อเตรยีมความพรอ้มของบุคลากรในการตรวจสอบเทค น ลยฯี 
ภายใน (IT Internal Auditor) 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - หลกัการและทีม่าเกีย่วกบั IT Internal Auditor และ IT Audit 
Process 

- เทคนคิการตรวจสอบระบบ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
    ครงการฝ กอบรมความรู้

ความเขา้ใจการใชง้านระบบ
คลาวด ์(Cloud Computing) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเสรมิสรา้งความรูแ้ละความเชีย่วชา ดา้นคลาวดใ์หบุ้คลากร
ภายในหน่วยงาน 

- เพื่อจ านวนบคุลากรดา้นคลาวด ์และเป็นการเตรยีมความพรอ้มใน
การเปลีย่นแปลงทางดา้นเทค น ลยฯี 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - หลกัการ Cloud Computing และส าปัตยกรรม Cloud 
Computing ในรปูแบบตา่งๆ 

- ขัน้ตอนในการพฒันาระบบ Cloud Computing และผลกระทบต่อองคก์ร 
- ประ ยชน์ในเชงิธรุกจิของ Cloud Computing 

    ครงการฝ กอบรมการ
ออกแบบสือ่อนิ ฟกราฟิก
เพื่อประชาสมัพนัธข์อ้มลู
องคก์ร (Infographic) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0. 5 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเรยีนรูห้ลกัการออกแบบสื่ออนิ ฟกราฟิก 
- เพื่อการออกแบบสื่ออนิ ฟกราฟิกสาหรบัการประชาสมัพนัธข์อ้มลู

องคก์ร 
กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - ความส าค ัของสื่ออนิ ฟกราฟิก 
- ศ กษาการใชง้านเครื่องมอืในการออกแบบอนิ ฟกราฟิก 

 5  ครงการฝ กอบรมดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัทาง
สารสนเทศ (Information 
Technology Security) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0. 5 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อยกระดบัความรู ้ความสามาร  ของบุคลากร ใหม้คีวาม
เชีย่วชา ดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศในการดูแล
รกัษาระบบ 

- เพื่อสรา้งความตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัทางสารสนเทศ 
- เพื่อใหบุ้คลากรทีเ่ขา้รว่มอบรม  ดน้าความรู ้ ปประยุกตใ์ชใ้นการ

พฒันา ปรบัปรงุ ระบบบรกิารของหน่วยงานใหม้คีวามมัน่คงปลอดภยั 
กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั บขส. (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - ความรูพ้ืน้ านดา้นเน็ตเวริค์ ความรูพ้ืน้ านทางกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
ระบบสารสนเทศ และความรูค้วามปลอดภยัทางสารสนเทศ 

 6  ครงการฝ กอบรมการ
บรหิาร ครงการ และการ
ท างานเป็นทมีอย่างมี
ประสทิธผิล (Project 
Management & Effective 
Teamwork) 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟม. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .09  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อฝ ก “ทกัษะ” ในดา้นการบรหิารจดัการ ครงการ (Process 
Management) 

- เพื่อพฒันาบุคลกิภาพ (Human Factor Skills) ในการท างาน
รว่มมอืแบบหมูค่ณะใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิล 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั รฟม. 

รายละเอียด - ฝ กฝนทัง้ทางดา้นภาษาองักฤษ และฝ กฝนทกัษะและท างาน
รว่มกบัอาจารยแ์ละวทิยากรทีม่ปีระสบการณ์ในระดบันานาชาต ิ
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
 7  ครงการฝ กอบรมเสรมิ

ทกัษะและสมรร นะเชงิ
ดจิทิลั 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟม. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ 2562 และ 2564 

งบประมาณ (ล านบาท)  9.9  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาศกัยภาพของบคุลากรดา้น IT ทัง้ระดบับรหิารและระดบั
ป บิตักิาร 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั รฟม. 

รายละเอียด - ฝ กอบรมในหลายหลกัสูตร  ดแ้ก่ การบรหิาร ครงการ อซที ี(ICT 
Project Management) การพฒันาระบบซอฟตแ์วร ์(Software and 
Application Development) การพฒันาเสรมิความรูแ้ละทกัษะดา้น
นวตักรรม ICT ยุคดจิทิลั ฯลฯ 

 8  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร 
IT Risk Management 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรระดบัผูจ้ดัการแผนก (ผจผ.) 

รายละเอียด - ฝ กอบรมดา้นการจดัการความเสีย่งในงานระบบสารสนเทศ 

 9  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร 
Network Administrator and 
Monitoring Tools 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรระดบัเจา้หน้าที ่(จนท.) 

รายละเอียด - ฝ กอบรมดา้นการบรหิารจดัการระบบ Network 

 0  ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร 
แบบมาตรา านความ
ปลอดภยับน ISO/IEC 
 7000 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรระดบัผูจ้ดัการส่วนงาน (ผจส.) 

รายละเอียด - ฝ กอบรมดา้นการบรหิารจดัการมาตรา านความปลอดภยับน 
ISO/IEC  7000 

   แผนฝ กอบรมประจ าปี 2561 
และประจ าปี 2562 

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ 2561-2562 

งบประมาณ (ล านบาท) 3.629 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรของ ทอท. 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมในหลกัสูตรตา่งๆ ใหก้บับคุลากรของ ทอท. 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
    ครงการเสรมิสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเรื่องน ยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัขอ้มลู 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟท. (ฝ่ายทรพัยากรบคุคล) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.9 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อสนบัสนุน “ประกาศการร  ฟแหง่ประเทศ ทย เรื่อง น ยบาย
และแนวป บิตัใินการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศ” 

- เพื่อเผยแพรค่วามรูค้วามเขา้ใจที ู่กตอ้ง แนะน าแนวป บิตัทิี่
เหมาะสม ใหพ้นกังานการร  ฟแหง่ประเทศ ทย และบุคคลที่
เกีย่วขอ้ง สามาร ป บิตัติาม ด ้

- เพื่อจดัท าแผนและหลกัสูตรการสรา้งความตระหนกัเรื่องความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ(information security awareness 
training) ทีเ่หมาะสม สามาร ใชง้าน ดค้รอบคลมุและรองรบัการ
ตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งดา้นสารสนเทศในปีต่อๆ  ป ด ้

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด - วางแผนการด าเนินงาน 
- จดัท าเนื้อหาทีเ่หมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวป บิตัใินการรกัษา

ความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ และเหมาะสมต่อการเผยแพร ่และ
สะดวกต่อการวดัผล 

- ด าเนินการเผยแพรเ่นื้อหา วดัผล และรายงานผล  ดยควรจดัการ
เผยแพรเ่นื้อหาเป็นประจ าสม ่าเสมอ จนกว่าจะครอบคลุมจ านวน
ผูเ้กีย่วขอ้ง ดต้ามตวัชีว้ดัทีต่อ้งการ 

    ครงการอบรมพฒันาความรู้
และทกัษะดา้นการบรหิาร
 ครงการเทค น ลยี
สารสนเทศ 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.7 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ  ดยผา่นการอบรม
สมัมนา เผยแพรค่วามรู ้และฝ กฝนเพิม่ทกัษะ ในดา้นการบรหิาร
 ครงการเทค น ลยสีารสนเทศ (IT Project Management) 

- เพื่อใหส้ามาร ชีน้ า และก ากบัดูแล ครงการเทค น ลยสีารสนเทศ
 ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ มเป า มาย บุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ รฟท. 

รายละเอียด - จดัส่งบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ ปเขา้รบัการอบรม  ดย
พจิารณาจาก ครงสรา้งองคก์รใหมแ่ละภาระหน้าที ่

- ผูผ้า่นการอบรมจะท าการเผยแพรค่วามรูบ้างส่วนใหก้บับคุลากรที่
เหลอืในฝ่ายสารสนเทศ 

- ผูผ้า่นการอบรมจะน าความรูท้ี ่ดม้าประยกุตใ์ชบ้รหิารจดัการ
 ครงการดา้นเทค น ลยสีารสนเทศในการร  ฟแหง่ประเทศ ทย 
ใหด้ าเนิน ปอยา่งเหมาะสม บรรลเุป้าหมายของ ครงการทัง้ในดา้น
ขอบเขตของงาน คณุภาพของงาน งบประมาณ และระยะเวลาของ
 ครงการ 

- ผูผ้า่นการอบรมจะน าความรูท้ี ่ดม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อชีแ้นะแนวทาง
ในการพจิารณา ครงการดา้นเทค น ลยสีารสนเทศใหม่ๆ  ให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบรหิาร ครงการเทค น ลยสีารสนเทศที่
 ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
    ครงการอบรมพฒันาความรู้

และทกัษะดา้นการบรหิาร
ส าปัตยกรรมองคก์ร 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.7 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ  ดยผา่นการอบรม
สมัมนา เผยแพรค่วามรู ้และฝ กฝนเพิม่ทกัษะ ในดา้นการจดัท า
และบรหิารส าปัตยกรรมองคก์ร (Enterprise Architecture) 
เพื่อใหส้ามาร ชีน้ า และก ากบัดูแล ครงการเทค น ลยสีารสนเทศ
 ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลุ มเป า มาย บุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ รฟท. 

รายละเอียด - จดัส่งบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ ปเขา้รบัการอบรม  ดย
พจิารณาจาก ครงสรา้งองคก์รใหมแ่ละภาระหน้าที ่

- ผูผ้า่นการอบรมจะท าการเผยแพรค่วามรูบ้างส่วนใหก้บับคุลากรที่
เหลอืในฝ่ายสารสนเทศ 

- ผูผ้า่นการอบรมจะน าความรูท้ี ่ดม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อจดัท าและ
ปรบัปรงุส าปัตยกรรมองคก์รของการร  ฟให ู้กตอ้งทนัสมยั 

- ผูผ้า่นการอบรมจะน าความรูท้ี ่ดม้าประยกุตใ์ชเ้พื่อชีแ้นะแนวทาง
ในการพจิารณา ครงการดา้นเทค น ลยสีารสนเทศใหม่ๆ  ให้
สอดคลอ้งกบัส าปัตยกรรมองคก์รที ่ดจ้ดัวาง ว ้

 5  ครงการอบรมความรูด้า้น
การบรหิารจดัการการ
ใหบ้รกิารเทค น ลยี
สารสนเทศตามแนวทาง 
COBIT5 

 น วยงานรบัผิด อบ รฟท. (ฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ 2561 และ 2563 

งบประมาณ (ล านบาท) 0.5 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ ในระดบัผูบ้รหิาร
กองข น้ ป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการบรหิารจดัการการ
ใหบ้รกิารเทค น ลยสีารสนเทศในองคก์ร (IT Management)  ดย
ใชแ้นวทางการจดัการแบบ COBIT5 (Control Objectives for 
Information and Related Technology) ซ ง่เป็นกรอบการท างาน
ในการจดัการที ่ดร้บัความนยิมจากหน่วยงานตา่งๆ ในระดบัสากล 

กลุ มเป า มาย บุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ รฟท. 

รายละเอียด - จดัส่งบุคลากรฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ ในระดบัผูบ้รหิารกองข น้
 ป เขา้รบัการอบรม COBIT5 

- ผูผ้า่นการอบรมจะความรูจ้ากการอบรม มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะ
สภาพภายในการร  ฟ  ดย 

- วางแผนออกแบบแนวป บิตัสิ าหรบัฝ่ายเทค น ลยสีารสนเทศ
ต่อ ป 

 6 งานการจดัการความรู ้  น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาและส่งเสรมิบคุลากรใหส้ามาร บรหิารและใชง้าน
เทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
 7  ครงการฝ กอบรมดา้น

วศิวกรรม เรื่อง 
System/Network 
Infrastructure (5 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง System/Network 
Infrastructure 

 8  ครงการฝ กอบรมดา้น
วศิวกรรม เรื่อง ICT 
Security (4 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง ICT Security 

 9  ครงการฝ กอบรมดา้น
วศิวกรรม เรื่อง IT 
Management (9 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง IT Management 

 0  ครงการฝ กอบรมดา้น
วศิวกรรม เรื่อง Data 
Management (6 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง Data Management 

    ครงการฝ กอบรมดา้น
วศิวกรรม เรื่อง Software 
Engineering (4 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง Software Engineering 

    ครงการฝ กอบรมดา้น
วศิวกรรม เรื่อง Web 
Design & Development  
(4 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย วศิวกรเทค น ลยสีารสนเทศ และเจา้หน้าทีเ่ทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมหลกัสูตรดา้นวศิวกรรม เรื่อง Web Design & 
Development 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
    ครงการฝ กอบรมการใชง้าน

และบรหิารจดัการเทค น ลยี
สารสนเทศ (12 หลกัสตูร) 

 น วยงานรบัผิด อบ ขสมก. (ส านกัเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 5.07  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาทกัษะการใชง้านระบบสารสนเทศใหก้บับุคลากรของ
องคก์าร ใหส้ามาร ใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ป บิตังิาน ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- เพื่อยกระดบัผูบ้รหิารของ ขสมก. ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นการ
บรหิารจดัการเทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารทีเ่หมาะสมกบั
บทบาทหน้าที ่และสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา 

- เพื่อพฒันาขดีความสามาร ดา้นดูแลและบรหิารจดัการเทค น ลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรส านกัเทค น ลยสีารสนเทศใน
การใหบ้รกิารทีส่นองต่อความต้องการของผูใ้ชง้านระบบอย่างทัว่  ง 

กลุ มเป า มาย - บุคลากรผูบ้รหิารส านกัเทค น ลยสีารสนเทศ และส านกัอื่นๆ 
- ผูใ้ชง้านระบบ 
- บุคลากรป บิตังิานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - จดัท าแผนการฝ กอบรม ซ ง่ประกอบ ปดว้ย กจิกรรม ระยะเวลา
การฝ กอบรม ผลลพัธก์ารฝ กอบรม วธิกีารประเมนิผลการฝ กอบรม 

- ก าหนดรายชื่อหลกัสูตรทีจ่ะมกีารฝ กอบรม พรอ้มบคุลากรทีต่อ้ง
เขา้ฝ กอบรม 

- ด าเนินการฝ กอบรม 
- ตดิตามและประเมนิผลการฝ กอบรม 

    ครงการพฒันาความรู ้
ทกัษะ และความตระหนกั
ดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหแ้ก่
บุคลากรทัว่ ป 

 น วยงานรบัผิด อบ กทพ. (ฝบท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหม้บีุคลากรของ กทพ. ทัง้ในระดบัผูบ้รหิารและผูป้ บิตักิารให้
มคีวามรู ้ความสามาร  ตลอดจนมทีกัษะในการใชด้า้นเทค น ลยี
ดจิทิลัเพิม่มากยิง่ข น้ 

กลุ มเป า มาย บุคลากรทัว่ ปของ กทพ. 

รายละเอียด - ฝ กอบรมการใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัใหพ้นกังานทัว่ ป เชน่ ฝ กอบรม
การใชร้ะบบงานตา่งๆ และระบบสารสนเทศที ่กทพ. มอียู่เพื่อใหม้ี
ความรูเ้พยีงพอต่อการน า ปใชป้ บิตังิาน 

- จดัสมัมนา/บรรยาย/ดูงานดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้ง 
 5  ครงการพฒันาความรู ้

ทกัษะ และความตระหนกั
ดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหแ้ก่
บุคลากรดา้นดจิทิลั 

 น วยงานรบัผิด อบ กทพ. (ฝบท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหบ้คุลากรดา้นดจิทิลัของ กทพ.  ดร้บัความรูเ้พิม่เตมิเพื่อให้
สามาร ป บิตังิาน ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพยิง่ข น้ 

กลุ มเป า มาย บุคลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ กทพ. 

รายละเอียด - ฝ กอบรมเกีย่วกบัดา้นเทค น ลยดีจิทิลัใหก้บัพนกังานในส่วนงาน
ดา้นเทค น ลยดีจิทิลั 

- ศ กษา/ดูงาน/ฟังบรรยาย/สมัมนา เกีย่วกบัเทค น ลยดีจิทิลัที่
เกีย่วขอ้ง 



 

 

 

4-52  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
- ฝ กอบรมตามหลกัสูตรในการจดัหา (ซือ้/จา้ง) ระบบเทค น ลยี

ดจิทิลั 
- ส่งพนกังานในส่วนงานดา้นเทค น ลยดีจิทิลัเขา้รว่ม ครงการสอบ

มาตร านวชิาชพี อท ี(Information Technology Professionals 
Examination: ITPE) 

 6  ครงการพฒันาความรูด้า้น
ความมัน่คงปลอดภยั
สารสนเทศใหแ้กบุ่คลากร
ดา้นดจิทิลั 

 น วยงานรบัผิด อบ กทพ. (ฝบท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหบ้คุลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ 
กทพ. เกดิความเขา้ใจและสามาร น าเอาองคค์วามรู ้ปใชใ้นการ
พฒันาดา้นมัน่คงปลอดภยัเทค น ลยสีารสนเทศของ กทพ. ใหม้ี
ความมัน่คงปลอดภยัในระดบัมาตร านสากล 

กลุ มเป า มาย บุคลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ กทพ. 

รายละเอียด - ศ กษา ครงสรา้งดา้นเทค น ลยสีารสนเทศของ กทพ. 
- ศ กษาและออกแบบแผนการฝ กอบรมดา้นความมัน่คงปลอดภยั

สารสนเทศ 
- ด าเนินการฝ กอบรมในหวัขอ้ต่างๆ อาท ิความรูด้า้นความมัน่คง

ปลอดภยัสารสนเทศ 
 7  ครงการฝ กอบรมและพฒันา

สือ่ประชาสมัพนัธด์า้นความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ
ใหแ้ก่บุคลากรทัว่ ป 

 น วยงานรบัผิด อบ กทพ. (ฝบท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

 8  ครงการเพิม่ทกัษะดา้น ICT 
แก่บุคลากรทุกระดบั 

 น วยงานรบัผิด อบ กทท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .0 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อสรา้งความเขา้ใจความส าค ัในการนาเทค น ลยสีารสนเทศ
เขา้มาบรหิารจดัการในหน่วยงาน 

- เพื่อใหม้คีวามรูใ้นการน าเทค น ลยสีารสนเทศมาใชใ้นการ
วเิคราะหแ์ละสนบัสนุนการตดัสนิใจในการบรหิารงาน 

- เพื่อพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูเ้ทา่ทนัในการใช ้ICT ทีท่นัสมยัเพื่อ
ประ ยชน์ในการป บิตังิานการบรกิารและงานภายในหน่วยงาน 

กลุ มเป า มาย บุคลากรผูใ้ชง้านระบบเทค น ลยสีารสนเทศ 

รายละเอียด - อบรม/สมัมนาเพื่อเพิม่ทกัษะ ดา้น ICT แก่บคุลากรทกุระดบั 

 9  ครงการพฒันาความรูท้าง 
Online กบับุคลากรดา้น อท ี

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
 0  ครงการพฒันาและสง่เสรมิ

ความรูด้า้นเทค น ลยี
สารสนเทศและคอมพวิเตอร์
กบับุคลากรทัว่ ป 

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

กลยทุธ์ 1.3.2 การสร างแรงจงู จ   บคุลากร มัน่พฒันาและเรียนรู ส่ิง  ม ท่ีจะเป็นประโย น์ต อการปฏิบติังาน ผ านการก า นด น
ตวั ้ีวดั (KPIs)    ผกูกบัการประเมินผลของการด าเนินงานของบคุลากร 
 9  ครงการเสรมิสรา้งความรู้

ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
พฒันาสมรร นะบคุลากร
กรมเจา้ท่า เพื่อ
ความกา้วหน้าและการสบื
ทอดต าแหน่ง (สลก.ส ัจร) 

 น วยงานรบัผิด อบ จท. (กลุ่มงานพฒันาบคุคล) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) 0.  075 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคล กฎระเบยีบ
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและรบัฟัง แลกเปลีย่นความคดิ ปั หาอปุสรรค
ดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล และคณุภาพชวีติในการท างาน
ของเจา้หน้าทีแ่ละบคุลากรในพืน้ที ่

กลุ มเป า มาย ขา้ราชการ เจา้หน้าทีใ่นสงักดั จภ.4 และ จภ.7 จ านวน 40 คน/รุน่ 

รายละเอียด - เรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบคุคลและกฎระเบยีบต่างๆ 
- แลกเปลีย่นความคดิ ปั หาอปุสรรคดา้นการบรหิารทรพัยากร

บุคคล 
กลยทุธ์ 1.3.3 การบรูณาการทรพัยากรและองคค์วามรู ด านดิจิทลัระ ว าง น วยงาน เพ ่อสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
55 ศนูยก์ลางการเรยีนรู้

เทค น ลยกีารคมนาคม
ขนสง่ของประเทศ 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด N/A 

กลยทุธ์ 2.1.3 การสร างนวตักรรม และปรบัปรงุการด าเนินงานของกระทรวง โดยน าเทคโนโลยีและนวตักรรมดิจิทลัมาสนับสนุน 
เพ ่อทดแทนและแก ปัญ าความไม เพียงพอ นอตัราก าลงัพลด านดิจิทลั 
59  ครงการเสรมิสรา้งการ

เรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรม 
(2560) และ ครงการสรา้ง
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ
นวตักรรมเพื่อปรบัปรุง
กระบวนงานของหน่วยงาน 
( 56 - 56 ) 

 น วยงานรบัผิด อบ สปค. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .05 ( .0 ลา้นบาท ส าหรบั ครงการสรา้งความคดิสรา้งสรรคฯ์) 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้คุลากร สปค. เรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรม 
- เพื่อใหบ้คุลากร สปค. สรา้งความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

ส าหรบัปรบัปรงุการท างานของหน่วยงาน 
- เพื่อพฒันาการจดัการความรูใ้หเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้(KM) 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั สปค. 

รายละเอียด - เรยีนรูเ้กีย่วกบันวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานของหน่วยงาน 
- พฒันาความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมส าหรบัปรบัปรงุการท างาน

ของหน่วยงานใหด้ยีิง่ข น้ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
กลยทุธ์ 2.2.1 การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพ ่อสนับสนุนการยกระดบัศกัยภาพบุคลากรของกระทรวงคมนาคม 
6   ครงการการเรยีนรูผ้่าน

ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
 น วยงานรบัผิด อบ ขบ. (กองการเจา้หน้าที)่ 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นองคก์ร ดยใชก้ารฝ กอบรมทาง กลผา่นสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั ขบ. จ านวน 2,000 คน 

รายละเอียด - เรยีนรูแ้ละฝ กอบรมทาง กลผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นหลกัสูตรและ
กจิกรรมตา่งๆ 

6   ครงการพฒันาสือ่
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละระบบการ
เรยีนรูด้า้นการขนสง่และ
จราจร (e-Learning) 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั สนข. 

รายละเอียด N/A 

6   ครงการการพฒันาระบบ 
KM web 

 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด N/A 

6   ครงการระบบ E-Learning  น วยงานรบัผิด อบ รฟม. (ฝ่ายทรพัยากรบุคคล) 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .0 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบคุลากรภายในองคก์ร รวม  งผูม้ ี
ส่วน ดส้ว่นเสยีของ รฟม. 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในหน่วยงานสงักดั รฟม. 

รายละเอียด - พฒันาระบบ E-Learning ขององคก์ร 

65  ครงการพฒันาและปรบัปรงุ
ระบบ KM 

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - ด าเนินการจดัจา้งบ ารงุรกัษาระบบ KM ขององคก์ร 

66  ครงการพฒันาและปรบัปรงุ
ระบบ e-Learning 

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - ด าเนินการจดัจา้งบ ารงุรกัษาระบบ e-Learning ขององคก์ร 
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ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
67  ครงการจดัท า Digital 

Content (E-learning) ลงใน
ระบบเรยีนรูอ้เิลก็ทรอนิกส ์

 น วยงานรบัผิด อบ รฟท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 6. 5 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อปรบัปรงุระบบการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Learning) 
ใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษ กจิและสงัคม 

- ส่งเสรมิและกระตุน้ “การศ กษาและเรยีนรูต้ลอดชวีติ” เพื่อสนบัสนุน
ใหพ้นกังานการร  ฟแหง่ประเทศ ทย พฒันาความรูค้วามสามาร 
และศกัยภาพ ดเ้ตม็ที ่

- เพื่อใชร้ะบบการเรยีนรูด้ว้ยสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เป็น านขอ้มลูดา้น
การฝ กอบรมบุคลากรภายในการร  ฟแหง่ประเทศ ทย 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - ศ กษาผลส าเรจ็ และบทเรยีนทีผ่า่นมาของการน าระบบ E-Learning 
มาใชใ้นการร  ฟแหง่ประเทศ ทย ทัง้ทางดา้นเทค น ลยขีอง
ระบบ และปั หาอปุสรรคในการใชง้าน 

- ท าการออกแบบปรบัปรงุระบบเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในปัจจบุนั 
- ท าการพฒันาและจดัท าระบบสรา้งรางวลัและแรงจงูใจ เพื่อให้

พนกังานสนใจทีจ่ะเรยีนรูเ้พิม่ศกัยภาพตวัเอง 
- ประกาศใชง้านระบบใหม ่พรอ้มจดัท ากจิกรรมประชาสมัพนัธ์

ส่งเสรมิใหพ้นกังานเขา้ใชร้ะบบ ELearning อย่างแพรห่ลาย 
- บ ารงุรกัษา และจดัท า Digital Content 

68  ครงการพฒันาระบบองค์
ความรูข้อง องคก์ารขนสง่
มวลชนกรุงเทพ 

 น วยงานรบัผิด อบ ขสมก. 

เวลาด าเนินการ  56  

งบประมาณ (ล านบาท)  .   

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อจดัท ามาตร านการจดัเกบ็/จดัหมวดหมูอ่งคค์วามรูต้า่ง ๆ 
ภายในองคก์าร 

- เพื่อรวบรวมและจดัเกบ็ความรูจ้ากการด าเนินงานต่าง ๆ ภายใน
องคก์าร เพื่อใหบุ้คลากรสามาร เขา้  งความรู ้และพฒันาตนเองให้
เป็นผูรู้ ้ด ้

- ส่งเสรมิใหเ้กดิการพฒันาเรยีนรู ้การแบ่งปันและการเรยีนรูร้ว่มกนั
ของบุคลากรและชว่ยใหม้กีารพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 

- เพื่อใหก้ารจดัการองคค์วามรูภ้ายในองคก์ารเป็น ปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

- เพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู ้
(Knowledge Management: KM) 

- เพื่อออกแบบระบบเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู ้(Knowledge 
Management: KM) ใหเ้ป็น ปตามมาตร านการจดัเกบ็องคค์วามรูแ้ละ
แนวทางการพฒันาระบบทีก่ าหนด ดยสามาร น า ปพฒันา ดท้นัท ี

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - ออกแบบระบบเพื่อสนบัสนุนองคค์วามรู ้(Knowledge 
Management: KM) ส าหรบัสนบัสนุนการป บิตังิานและตอบสนอง
ต่อความตอ้งการของบคุลากร ขสมก. 

- น าเขา้และตดิตัง้ระบบองคค์วามรูข้อง องคก์ารขนส่งมวลชน
กรงุเทพ พรอ้มทดสอบ 

- จดัการฝ กอบรมการใชง้านระบบ เพื่อน าองคค์วามรูต้่าง ๆ  ปใช้
งาน รวม  งการน าองคค์วามรูเ้ขา้สู่ระบบ 



 

 

 

4-56  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
69  ครงการพฒันาระบบบรหิาร

จดัการองคค์วามรู ้
(Knowledge Management) 

 น วยงานรบัผิด อบ กทพ. (ฝบท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศในการรวบรวมองคค์วามรู ้ระบบ
สารสนเทศและกระบวนการท างานใหม้คีวามเหมาะสมและ
สนบัสนุนเพื่อการป บิตังิานของผูป้ บิตังิานเป็น ปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เพื่อเป็นระบบสารสนเทศทีร่วบรวมองคค์วามรูท้ ัง้
ภายในภายนอกองคก์รทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของ กทพ. 
 ดยเฉพาะงานวจิยัและนวตักรรม 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - น าเนื้อหาของความรูเ้กีย่วกบัประสบการณ์ท างาน/ความรูต้่างๆ ที่
สามาร มาใชใ้นการป บิตังิาน ดม้าเกบ็รวบรวม วใ้น านขอ้มลู
ความรูใ้นระบบคอมพวิเตอร ์ทัง้ในรปูแบบเอกสารดจิทิลั และสื่อ
ประสม 

70  ครงการปรบัปรงุสารสนเทศ
สนบัสนุนการสือ่สาร/เรยีนรู้
ภายในองคก์ร (Intranet) 

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

7   ครงการ Corporate e-
Learning 

 น วยงานรบัผิด อบ บกท. 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท)   .   

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - จดัหาระบบ Learning Management System (LMS) และพฒันา
ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนเพื่อสนบัสนุนแผนการหาราย ดข้อง
ฝ่ายฝ กอบรมนกับนิจากการจดัการเรยีนการสอนใหก้บันกับนิสาย
บนิอื่น 

กลยทุธ์  . .  การออกแบบและพฒันาระบบสารสนเทศเพ ่อสนับสนุนการบริ ารจดัการบคุคลของกระทรวง รวมถึงสนับสนุนการ
วางแผน ร อนโยบายของผู บริ ารกระทรวงคมนาคม โดยระบบสารสนเทศดงักล าวต องมีความถกูต อง ครบถ วน เป็นปัจจบุนั และ
สามารถปรบัเปล่ียนไปตามระบบสารสนเทศทรพัยากรระดบักรม (DPIS) ของส านักงาน ก.พ. ได  
7   ครงการปรบัปรงุระบบ

 านขอ้มลูบุคคลในระบบ
สารสนเทศทรพัยากรบุคคล
ที ู่กตอ้งครบ ว้นและเป็น
ปัจจบุนั 

 น วยงานรบัผิด อบ ทช. (สบก./ศทศ.) 

เวลาด าเนินการ 2560-2563 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - น าขอ้มลูบคุลากรเขา้สู่ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล 
- ตรวจสอบความ กูตอ้งของขอ้มลู 
- บ ารงุรกัษาระบบสารสนเทศทรพัยากรบคุคล 
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ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
7   ครงการน าระบบ ปรแกรม

บรหิารจดัการสมรร นะ
ระบบใหมม่าใชเ้พื่อ
ประ ยชน์ในการบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล 

 น วยงานรบัผิด อบ ทช. (สบก./ศทศ.) 

เวลาด าเนินการ 2560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย ขา้ราชการและพนกังานราชการของ ทช. 

รายละเอียด - พฒันาระบบ ปรแกรมการประเมนิสมรร นะใหส้อดคลอ้งกบัการ
น า ปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรบุคคล 

- น าระบบฯ ใชใ้นการประเมนิผลป บิตักิารขา้ราชการและพนกังาน
ราชการ 

- ควบคมุระบบและรายงานผลการประเมนิ 
- น าผลการประเมนิ ปใชใ้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลและการ

พฒันาขา้ราชการและพนกังานราชการ 
75  ครงการระบบบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 
 น วยงานรบัผิด อบ รฟม. (ฝ่ายทรพัยากรบุคคล) 

เวลาด าเนินการ 2562 และ 2564 

งบประมาณ (ล านบาท)  8.75 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อจดัหาและ/หรอืพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร ของ รฟม. 
เพื่อชว่ยสนบัสนุนการป บิตังิานดา้นทรพัยากรองคก์ร และงาน
ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ใหส้ามาร ป บิตังิาน ดอ้ย่างรวดเรว็ 
 ูกตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข น้ 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - จดัหาและ/หรอืพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรองคก์ร ของ  
รฟม. 

76  ครงการปรบัปรงุระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
บรหิาร ทอท. (Executive 
Support System: ESS) 

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - ด าเนินการวเิคราะหแ์ละจดักลุ่มรายงานใหม ่หารายงานทีอ่ยู่ใน
ระบบ ESS ทีม่ลีกัษณะเป็นรายงานในระดบัป บิตั ิจดัรายงานให้
เป็นกลุ่มรายงานระดบัป บิตั ิ

- พจิารณาความซ ้าซอ้นของรายงานในระบบ ESS และปรบัปรงุ
รายงานใหม ่

- พฒันารายงานเพิม่เตมิตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 
77  ครงการจดัหาระบบ

สารสนเทศสนบัสนุนงาน
ทรพัยากรบุคคล 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย - 

รายละเอียด - จดัหาระบบสารสนเทศสนบัสนุนงานทรพัยากรบคุคล 
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ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
กลยทุธ์ 3.1.3 การสนับสนุนบุคลากรทุกระดบั   งานดิจิทลั นท่ีท างาน และ   ประโย น์จากดิจิทลั 
79  ครงการฝ กอบรม อบรมเชงิ

ป บิตักิารส าหรบัผูใ้ชง้าน
ระบบเทค น ลยสีารสนเทศ
เพื่อยกระดบัการพฒันา
ทรพัยากรบุคคลกรมเจา้ท่า 

 น วยงานรบัผิด อบ จท. (กลุ่มงานพฒันาบคุคล) 

เวลาด าเนินการ  560 

งบประมาณ (ล านบาท) 0.56 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อใหค้วามรู ้ความเขา้ใจและวธิกีารใชร้ะบบเทค น ลยสีารสนเทศ
เพื่อยกระดบัการพฒันาทรพัยากรบคุคลกรมเจา้ทา่ และมคีวาม
เขา้ใจในการสรา้งบทเรยีนเพื่อลงระบบ E-learning ของกรมเจา้ทา่ 

กลุ มเป า มาย ขา้ราชการ/ผูเ้ชีย่วชา  และคณะท างาน KM ทกุส านกั 

รายละเอียด - สรา้งบทเรยีนองคค์วามรูเ้พื่อสง่เสรมิดา้นความปลอดภยัการขนส่ง
ทางน ้า และองคค์วามรูส้นบัสนุนภารกจิกรมเจา้ทา่ (จ านวน 10 
บทเรยีน) 

80 แผนฝ กอบรมใหก้บัผูใ้ชง้าน
ระบบภายใน ทอท. และ
พนกังานสายเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
และประจ าปีงบประมาณ 
 56  

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 3.629 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย ผูใ้ชง้านระบบภายใน ทอท. รวม  งใหก้บั พนง.สทกส. 

รายละเอียด - จดัฝ กอบรมในหลกัสูตรตา่งๆ ใหก้บัผูใ้ชง้านระบบภายใน ทอท. 
รวม  งใหก้บั พนง.สทกส. 

8  งานสง่เสรมิการใชง้าน
เทค น ลยสีารสนเทศและ
การสือ่สารอย่างมี
ประสทิธภิาพและมคีวาม
มัน่คงปลอดภยั 

 น วยงานรบัผิด อบ บวท. 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อพฒันาและส่งเสรมิบคุลากรใหส้ามาร บรหิารและใชง้าน
เทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

8   ครงการฝ กอบรมหลกัสตูร
การใช ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์หเ้กดิ
ประ ยชน์สงูสดุ 

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

8   ครงการฝ กอบรมกบั
บุคลากรดา้น อทดีา้นการใช้
ระบบสารสนเทศ 

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 



 

 

 

 4-59 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
8   ครงการฝ กอบรม/พฒันา

ความรูท้กัษะบุคลากรภายใน
ทัว่ ปดา้นการใชร้ะบบ
สารสนเทศของหน่วยงาน 

 น วยงานรบัผิด อบ สบพ. (สนท.) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

กลยทุธ์ 3.2.1 การปลูก ัง ลกัธรรมาภิบาล ตลอดจนคณุธรรม และจริยธรรมดิจิทลั นองคก์ร 
86  ครงการเสรมิสรา้งทศันคต ิ

จรยิธรรม และวจิารณ าณ
ในการใช ้ICT 

 น วยงานรบัผิด อบ กทท. 

เวลาด าเนินการ 2560-2562 

งบประมาณ (ล านบาท) 0.75 

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อเสรมิสรา้งทศันคต ิจรยิธรรม และวจิารณ าณในการใช ้ICT 
- เพื่อสรา้งความตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัใหก้บั

ผูป้ บิตังิานใน กทท. 
กลุ มเป า มาย - บุคลากรมทีศันคต ิจรยิธรรม และวจิารณ าณในการใช ้ICT ดว้ย

ความเขา้ใจและมคีวามตระหนกั  งผลลพัธใ์นการใชง้าน 
- บุคลากรมคีวามตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการใช ้ICT 

รายละเอียด - อบรม/สมัมนาเพื่อเสรมิสรา้งทศันคต ิจรยิธรรม และวจิารณ าณใน
การใช ้ICT 

- จดัอบรมเพื่อสรา้งความตระหนกัดา้นความมัน่คงปลอดภยัใหก้บั
ผูป้ บิตังิานใน กทท. 

- ท าการทดสอบประเมนิความรูค้วามเขา้ใจของคนทีผ่า่นการอบรม 
กลยทุธ์ 3.4.1 การปลูก ังแนวคิดการเป็นองคก์รเปิดตามแนวทางรฐัเปิด (Open Government) แก บคุลากรกระทรวงคมนาคม 
88  ครงการการเปิดเผยขอ้มลู

ภาคร ั (Open Data) 
 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  560- 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด N/A 

กลยทุธ์ 4.1.1 การประเมินวดัระดบัศกัยภาพด านดิจิทลัของบคุลากรกระทรวงคมนาคม เพ ่อเตรียมความพร อมและวางแผนพฒันา
บคุลากรอย างเป็นระบบ 
90  ครงการอบรมมาตร าน

วชิาชพี ITPE 
 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) N/A (เป็นการอบรมภายใน) 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข. 

รายละเอียด N/A 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบั* โครงการ สรปุรายละเอียดโครงการ 
9   ครงการสอบมาตร าน

วชิาชพี ITPE 
 น วยงานรบัผิด อบ สนข. (ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.0   

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย บุคลากรในศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศการขนส่งและจราจร สนข. 

รายละเอียด N/A 

9   ครงการสอบมาตร าน
วชิาชพี อท ี(Information 
Technology Professional 
Examination: ITPE) 

 น วยงานรบัผิด อบ บขส. (กองเทค น ลยสีารสนเทศ) 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.05  

วตัถปุระสงค ์ - เพื่อสรา้งความตระหนกัรูแ้ละกระตุน้ใหก้องเทค น ลยสีารสนเทศ
ใหค้วามส าค ัในการพฒันาทรพัยากรบคุคลสาย อท ี

- ส่งเสรมิและผลกัดนัใหบ้คุลากรสาย อท ีดใ้ฝ่หาความรูแ้ละ
ยกระดบัทกัษะของตนเองให ้ดม้าตร านและพฒันาตวัเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

- เพื่อสามาร ใชเ้ป็นเกณฑม์าตร านในการพจิารณา สรรหา 
คดัเลอืก ปรบั/เลื่อนต าแหน่งบุคลากรสาย อท ีใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัความสามาร ของแต่ละบคุคล 

กลุ มเป า มาย บุคลากรกองเทค น ลยสีารสนเทศ (จ านวน 2 คนต่อปี) 

รายละเอียด - หลกัการและความรูท้ ัว่ ปเกีย่วกบัเทค น ลย ีและแนว น้มของ
เทค น ลยอีนาคต 

- หลกัการบรหิารจดัการการบรหิารงานในรปูแบบต่างๆ 
- เตรยีมความพรอ้มก่อนสอบ ITPE 

9   ครงการการสอบมาตร าน
วชิาชพี อท ี(ITPE) ประจ าปี 
2561 และประจ าปี 2562 

 น วยงานรบัผิด อบ ทอท. 

เวลาด าเนินการ  56 - 56  

งบประมาณ (ล านบาท) 0.655 

วตัถปุระสงค ์ N/A 

กลุ มเป า มาย N/A 

รายละเอียด - จดัสอบมาตร านวชิาชพี อท ี(ITPE) 

หมายเหตุ: * ล าดบัดงักล่าวเป็นล าดบัของ ครงการตามการน าเสนอในหวัขอ้ 2.6.2 
ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั รวบรวมขอ้มลูจากแต่ละหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

 
 รายละเอียดโครงการ นกลุ มโครงการข อเสนอแนะโดยคณะผู วิจยั 

 
เพื่อเป็นประ ยชน์ส าหรบักระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสงักดักระทรวง ในการน า

 ครงการทีค่ณะผูว้จิยัจดัท าข น้ ปใชเ้ป็น ครงการส าหรบัพฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะดา้นดจิทิลัของบุคลากรกระทรวง ตลอดจนพฒันาบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคลากร
ของกระทรวง/หน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ หรอืน า ปเป็นตวัอย่าง ครงการที่จะสามาร ปรบัปรุง
และต่อยอดเพื่อด าเนินการต่อ ป คณะผูว้จิยั ดน้ าเสนอ ครงการดงักล่าวจ านวน 24  ครงการ  ดย
มรีายละเอยีดดงัต่อ ปนี้  
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 โครงการภาย ต ยทุธศาสตรท่ี์ 1 
 

โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรเข า  ม ของกระทรวง เพ อ่   พร อมต อการท างานและมี
ศกัยภาพท่ี ลาก ลาย (MOT New Blood) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.1.2 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละของบุคลากรบรรจุเขา้ใหมท่ี ่ดร้บัการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใหมม่คีวามพรอ้มต่อการท างาน และมศีกัยภาพทีห่ลากหลาย 
o เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้และความเขา้ใจในภาพรวมการท างานในระบบราชการ 
o เพือ่ใหบุ้คลากรเขา้ใหม ่ดเ้รยีนรูก้ารท างานจากการป บิตัจิรงิ (Learning by Doing) 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรเขา้ใหมทุ่กคน 

กิจกรรม o ท าการคดัเลอืกหลกัสตูรฝ กอบรมเชงิวชิาการและเชงิป บิตัทิีจ่ าเป็นส าหรบัการเตรยีมความ
พรอ้มใหก้บับุคลากรเขา้ใหมข่องกระทรวง อาท ิความรูค้วามเขา้ใจในภาพรวมและการท างาน
ขององคก์รทีต่นสงักดั, ความรูเ้รือ่งกฎหมายและกฎระเบยีบราชการ (รว่มกบัส านกังาน ก.พ.), 
การพฒันาทกัษะการใชค้อมพวิเตอรส์ าหรบัการป บิตังิาน (ร่วมกบัส านกังาน ก.พ.), การ
พฒันาทกัษะ Digital Literacy (ร่วมกบัส านกังาน ก.พ. และ สคช.), การพฒันาทกัษะ Digital 
Governance, Standard and Compliance (ร่วมกบัส านกังาน ก.พ. และ สคช.), การพฒันา
สมรร นะดา้นดจิทิลั, ฯลฯ 

o จดัฝ กอบรมบุคลากรเขา้ใหมใ่นหลกัสตูรต่างๆ  ดยเฉพาะอย่างยิง่หลกัสตูรการพฒันา
ศกัยภาพดา้นดจิทิลัของบุคลากรเขา้ใหม ่

o ตดิตามและประเมนิผลการฝ กอบรมของบุคลากรเขา้ใหม่ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ส านกังาน ก.พ. 
o ส าบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) (สคช.) 
o หน่วยงานดา้นการพฒันาบุคลากรภาคร ั 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 5,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรน าร อง เพ ่อเป็นผู ถ ายทอดองคค์วามรู ด านดิจิทลัแก 
บุคลากรภาย นของ น วยงานต อ (MOT Train the Trainer) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.1.3 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ครงการ  มน้่อยกวา่หน่วยงานละ 5 คน 
o ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรน าร่องหรอืบุคลากรทีส่ามาร เป็นแกนน าขององคก์ร

ส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ ป 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารผ่านสือ่การสอน
อเิลก็ทรอนิกส ์

o เพือ่จดัระบบ านขอ้มลูผูเ้รยีนสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์และวเิคราะหข์อ้มลูผูเ้รยีนเพือ่พฒันา 
Academy ต่อ ป 

o ส่งเสรมิวสิยัทศัน์ ทกัษะดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของกระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรน าร่องของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

กิจกรรม o คดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามาร ในแต่ละดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังานคมนาคม 
o ส่งเจา้หน้าที ่และผูบ้รหิารทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้อบรมในหลกัสตูรต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ

พฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรร ั ตามส าบนัต่างๆ เช่น ส าบนั
พฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัภาคร ั (Thailand Digital Government Academy) เป็นตน้ เพือ่
พฒันาความรูแ้ละทกัษะทีเ่ป็นประ ยชน์ต่องานทีเ่กีย่วขอ้งกบักระทรวงคมนาคมต่อ ป 

o จดัใหม้สีือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่หมาะสมกบัหลกัสตูรหรอืเนื้อหาความรูท้ีจ่ะตอ้ง ่ายทอด 
o จดัใหม้กีาร ่ายทอดความรูภ้ายหลงัการฝ กอบรมภายในส านกังาน หรอืระหว่างส านกังานของ

ตน  ดยผูท้ี ่ดร้บั อกาสเขา้ฝ กอบรมจากภายนอกจะตอ้งมสี่วน ่ายทอดความรู ้(In-House 
Training) ซ ง่ตอ้งจดัใหม้กีารจดัอบรมเป็นระยะ เพือ่สรา้งความยัง่ยนืของระบบการเรยีนรูใ้น
ระยะยาว 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o ส าบนัต่างๆ ของร ั เช่น NSTDA Academy และThailand Digital Government Academy 

เป็นตน้ 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o  562 

งบประมาณ o  ,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันาผู เ ่ียว าญคมนาคมดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม (MOT 
Specialist) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.1.3 
o กลยุทธท์ี ่1.1.4 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละภาคส่วน (Sector) (บก ราง น ้า 
และอากาศ) 

o จ านวนผูเ้ชีย่วชา ดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมในแต่ละดา้น (Topic/Issues) 
o ความส าเรจ็ของการพฒันาบุคลากรน าร่องหรอืบุคลากรทีส่ามาร เป็นแกนน าขององคก์ร

ส าหรบัการ ่ายทอดความรูภ้ายในหน่วยงานต่อ ป 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งบุคลากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชา ดา้นคมนาคมดจิทิลั ทัง้ทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชา ประจ าภาคส่วน
ของการขนส่ง (บก ราง น ้า และอากาศ) และผูเ้ชีย่วชา ดา้นสาขาต่างๆ (เช่น ITS, Big Data 
เป็นตน้) 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o จดัฝ กอบรมบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามาร  ความเชีย่วชา  และประสบการณ์ ในระดบัสงู 
เพือ่ยกระดบัใหบุ้คลากรเหล่านัน้กลายเป็นผูเ้ชีย่วชา ดา้นคมนาคมดจิทิลั  ดยจะตอ้ง
ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชา ในแต่ละภาคส่วน (Sector)  ดแ้ก่ บก น ้า ราง และอากาศ รวม  ง
ผูเ้ชีย่วชา เฉพาะดา้น (Topic/Issue)  ดยผูน้ าดจิทิลัเหล่านี้จะตอ้งมคีวามสามาร น าความรู้
ความสามาร  หรอืทกัษะของตนมา ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรภายในองคก์รต่อ ป ด ้

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o 256 - 56  

งบประมาณ o  ,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการจดัตัง้กลุ มบุคลากรดีเด นของกระทรวงคมนาคม (MOT Talent Group) 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.2.1 

ตวั ้ีวดั o ระดบัความส าเรจ็ของการจดัตัง้กลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group)  ดยประกอบดว้ยบุคลากร
ดเีด่นจากทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่จดัตัง้กลุ่มคนทีจ่ะเขา้มาด าเนินการสรา้งนวตักรรม แก ้ขปั หา และบรูณาการการ
ด าเนินงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

o เพือ่ก าหนดและสรา้งบทบาทของกลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม 
ใหเ้ป็นแกนน าหรอืกลุ่มผูข้บัเคลือ่นกระทรวงสู่การเป็นคมนาคมดจิทิลั 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูจากแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม o จดัตัง้กลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) ของกระทรวงคมนาคม  ดยการรวบรวมบุคลากรทีม่ ี
ความรูค้วามสามาร  ทกัษะ ประสบการณ์ และวสิยัทศัน์ดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ ระดบั
ดเีด่นหรอืมผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) มาป บิตังิานร่วมกนั 

o ใหก้ลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) เป็นแกนน าหรอืมสีว่นรว่มในการด าเนิน ครงการของ
กระทรวงคมนาคมทีม่คีวามส าค ั เร่งด่วน และส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในวงกวา้งหรอื
ระดบัประเทศ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  56  

งบประมาณ o  00,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันากลุ มบุคลากรดีเด นสู การผู น าดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม 
(MOT Talent Development) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.2.2 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละของบุคลากรดเีด่น (Talent) ทีเ่ขา้รบัและผ่านการฝ กอบรมดา้นดจิทิลั เพือ่การเป็นผูน้ า
ดจิทิลัของกระทรวง 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่พฒันากลุ่มบุคลากรดเีด่นใหม้คีวามสามาร กา้วสู่การเป็นผูน้ าดจิทิลัของกระทรวง
คมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูจากแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม o จดัฝ กอบรมบุคลากรดเีด่น (Talent) ใหม้คีวามรูค้วามสามาร  ความเชีย่วชา  และ
ประสบการณ์ ทีส่งูข น้  ดยเฉพาะอย่างยิง่ศกัยภาพดา้นการเป็นผูน้ า ศกัยภาพดา้นการบรหิาร
องคก์ร ศกัยภาพในการเปลีย่นแปลงและชีน้ าองคก์ร ปสู่การเป็นองคก์รดจิทิลั (Digital 
Transformation) อนัจะช่วยใหบุ้คลากรดเีด่น (Talent) เหล่านัน้ พรอ้มเป็นกลุ่มขบัเคลือ่น
กระทรวงคมนาคม 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o วสิยัทศัน์ดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ (IT Vision) 
o การสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์ร (Digital Culture Embracement Skill) 
o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่(New IT Technology and Innovation 

Learning) 
o การส่งเสรมิการใชเ้ทค น ลยสีารสนเทศอย่างปลอดภยั (IT Safety Promotion) 
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ (IT Knowledge Accumulation) 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o 256  

งบประมาณ o  ,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรกลุ มดีเด นรุ น  ม  โดยมีกลุ มบุคลากรดีเด นปัจจบุนัเป็น
ผู แนะแนว (MOT Talent x Mentor) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.2.3 
ตวั ้ีวดั o จ านวนบุคลากรทีม่คีวามสามาร เป็นกลุ่มบุคลากรดเีด่นรุ่นใหม ่ที ่ดร้บัการ

อบรมและแนะแนวจากกลุ่มบุคลากรดเีด่น 50 คน 
ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 
วตัถปุระสงค ์ o เพื่อสรา้งบุคลากรดเีด่น (Talent Group) รุ่นใหม่ ทีจ่ะสบืทอดเจตนารมณ์ ความรู้

ความสามาร  ทกัษะ ความเชีย่วชา  ของกลุ่มบุคลากรดเีด่นปัจจุบนั และสรา้ง
ความยัง่ยนืทางคมนาคมดจิทิลัใหก้บักระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูจากแต่ละหน่วยงาน 
กิจกรรม o ประเมนิและคดัเลอืกบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) ของหน่วยงานแต่ละแห่ง

เขา้ร่วม ครงการ 
o ใหก้ลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent Group) เป็นผูแ้นะแนว (Mentor) และอบรมใน

รปูแบบต่างๆ แกบุ่คลากรที ่ดร้บัการคดัเลอืก 
o ด าเนินการประเมนิและตดิตามผลสมัฤทธิ ์ ดยกลุ่มบุคลากรดเีด่น (Talent 

Group) ซ ง่เป็นผูแ้นะแนว (Mentor) 
o คดัเลอืกบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูที ่ดร้บัการแนะแนวจาก Mentor มาเป็นกลุ่ม

บุคลากรดเีด่น (Talent Group) รุ่นใหม ่
สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ  

o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 
 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o 2564 
งบประมาณ o 500,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการจดัท าแผนเส นทางความก าว น า นสายอา ีพดิจิทลั (MOT Digital 
Career Planning) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.1 
o กลยุทธท์ี ่1.3.2 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละความส าเรจ็ของการพฒันาและปรบัปรุงสายงานของกระทรวง รวม  งการจดัท าเสน้ทาง
สายอาชพี (Career Path) ทีส่นบัสนุนความกา้วหน้าและการเตบิ ตของบุคลากรสายงานดจิทิลั 

o การปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดั (KPIs) ดา้นการพฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเองของบุคลากร 
และผกูกบัการประเมนิผลของการด าเนินงานของบุคลากร 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่จดัท าแผนเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพีสารสนเทศและเทค น ลย ี(IT Career 
Planning) ของหน่วยงานภายใตก้ระทรวงคมนาคม 

o เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการวางแผนพฒันาความกา้วหน้าในสายอาชพี (Career Development 
Plan) ใหก้บัผูป้ บิตังิานสายงานดา้นสารสนเทศและเทค น ลย ี

o เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการป บิตังิาน และกระตุน้ใหบุ้คลากรกระทรวง หมัน่พฒันาและเรยีนรูส้ ิง่
ใหม ่ มห่ยุดนิ่ง และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะพฒันาตนเองกา้วข น้สู่การเป็นบุคลากรดจิทิลัในระดบัที่
สงูข น้จากเดมิ 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o ศ กษาทบวน ครงสรา้งองคก์ร/ต าแหน่งงานขององคก์รในกรทรวงคมนาคม เพือ่วเิคราะหง์าน
และจดักลุ่มงานใหเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานของสายงานและบรบิท ลกในปัจจุบนั 

o จดัท า Career Model เกณฑห์รอืมาตร านส าหรบัแต่ละต าแหน่งงานตาม Model ทีก่ าหนดข น้ 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพจิารณาเลือ่นระดบัต าแหน่งงานและการ อนยา้ยประเภทงาน  ดย
อาจพจิารณาจดัท าเสน้ทางความกา้วหน้าในสายอาชพี อทแีบ่งออกเป็น 3 รปูแบบ  ดแ้ก่ (1) 
Traditional Career Path ( ) Network Career Path และ (3) Dual Career Path 

o จดัตัง้คณะกรรมการ ครงการจดัท าแผนเสน้ทางความกา้วหน้าในสายงาน (Career Planning) 
และแผนสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

o จดัเตรยีม Training Roadmap ส าหรบัการพฒันาประจ าวชิาชพีในระยะยาว  ดยให้
ความส าค ักบัความรูพ้ ืน้ านดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ และความรูเ้ฉพาะทางทีจ่ าเป็นต่อ
กระทรวงคมนาคม 

o ศ กษาทบทวน และจดัท าตวัชีว้ดั (KPIs) ดา้นการพฒันาและเรยีนรูด้ว้ยตนเองของบุคลากร
สายงานดจิทิลั และก าหนดใหผ้กูกบัผลของการด าเนินงานของบุคลากร 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o กองการเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน 
o ส านกังาน ก.พ. 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 2,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการคู ม อกรอบความรู ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นฉบบั  ม 
ของกระทรวงคมนาคม 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.2 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละการรบัรูเ้กีย่วกบักรอบความรูค้วามสามาร  ทกัษะ สมรร นะทีจ่ าเป็นฉบบัใหมข่อง
กระทรวงคมนาคม 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งการรบัรูข้องบุคลากรของกระทรวงคมนาคม เกีย่วกบักรอบความรูค้วามสามาร  
ทกัษะ สมรร นะทีจ่ าเป็น และผลประ ยชน์/ผลตอบแทนทีจ่ะ ดร้บัเพิม่เตมิจากการหมัน่พฒันา
ตนเอง เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะตรงตามหรอืสงูกว่าระดบัทีก่รอบฯ 
ก าหนด ว ้

o เพือ่สรา้งก าลงัใจและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรของกระทรวง 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 

กิจกรรม o จดัท าคู่มอืกรอบความรูค้วามสามาร  ทกัษะ สมรร นะทีจ่ าเป็นฉบบัใหมข่องกระทรวง
คมนาคม  ดยบรรจุเอากรอบความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็นดา้น
เทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารส าหรบับุคลากร IT ทกัษะทีจ่ าเป็นดา้นเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่สารส าหรบับุคลากร non-IT และทกัษะดา้นดจิทิลัของส านกังาน ก.พ. 
เขา้ วใ้นคู่มอืฉบบัดงักล่าว 

o เผยแพร่คู่มอืกรอบความรูค้วามสามาร  ทกัษะ สมรร นะทีจ่ าเป็นฉบบัใหม ่ปยงัหน่วยงาน
ต่างๆ ในสงักดักระทรวงคมนาคม 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 500,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันาและจดัท าฐานข อมูลองคค์วามรู ด านคมนาคมดิจิทลัเฉพาะด าน
ของกระทรวงคมนาคม (MOT Sectorial Integrated KM) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.3 

ตวั ้ีวดั o ระดบัความส าเรจ็ของการแบ่งปันและบรูณาการทรพัยากรและองคค์วามรูด้า้นดจิทิลัระหว่าง
หน่วยงานของกระทรวง เพือ่สนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร 

o มอีงคค์วามรูด้า้นคมนาคมดจิทิลัทีเ่ฉพาะดา้น แบ่งตามแต่ละภาคส่วน (Sector) ซ ง่ ดแ้ก่ บก 
น ้า ราง และอากาศ และในแต่ละดา้น (Topic/Issues) 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่รวบรวมองคค์วามรูต่้างๆ ดา้นคมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม ในแต่ละภาคส่วน 
(บก/น ้า/ราง/อากาศ) และในแต่ละดา้น (Topic/Issues) พรอ้มทัง้จดัท าเป็น านขอ้มลูเชงิบรูณา
การกลางของกระทรวงคมนาคม 

o เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการองคค์วามรูด้า้นคมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม และพฒันาต่อ
ยอดเป็นหลกัสตูรดา้นคมนาคมดจิทิลัเฉพาะดา้น 

o เพือ่พฒันาใหบุ้คลากรของกระทรวงคมนาคมมคีวามรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะที่
ตรงตามแต่ละดา้น (บก/น ้า/ราง/อากาศ) 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o จดัตัง้คณะกรรมการ ซ ง่ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชา เฉพาะดา้นในแต่ละภาคสว่น (บก/น ้า/ราง/
อากาศ) จากหน่วยงานในสงักดัของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนอาจเรยีนเช ิผูเ้ชีย่วชา จาก
ภาคเอกชนเขา้ร่วมดว้ย 

o รวบรวม วเิคราะห ์และสงัเคราะหอ์งคค์วามรูด้า้นคมนาคม ตลอดจนองคร์ูด้า้นดจิทิลัที่
เกีย่วขอ้งกบัการคมนาคมขนส่งในแต่ละภาคส่วน พรอ้มจดัท า านขอ้มลูเชงิบรูณาการกลาง
ของกระทรวง 

o พฒันาหลกัสตูรอบรมส าหรบับุคลากรคมนาคม ทีม่คีวามเฉพาะดา้นส าหรบัแต่ละภาคสว่น 
(บก/น ้า/ราง/อากาศ)  

o จดัฝ กอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคม  ดยใชห้ลกัสตูรทีพ่ฒันาข น้ และมผีูเ้ชีย่วชา 
เฉพาะดา้น หรอืผูเ้ชีย่วชา ภายนอกเป็นผูด้ าเนินการอบรม  ่ายทอดความรู้ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o หน่วยงานภาคเอกชนพนัธมติร 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 6,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการ MOT Training Academy 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.3 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรของ Academy จ านวน 100 คน 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารผ่านสือ่การสอน
อเิลก็ทรอนิกส ์

o เพือ่จดัระบบ านขอ้มลูผูเ้รยีนสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกส ์และวเิคราะหข์อ้มลูผูเ้รยีนเพือ่พฒันา 
Academy ต่อ ป 

o ส่งเสรมิวสิยัทศัน์ ทกัษะดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานของกระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o ทบทวนหลกัสตูรทีใ่ชอ้บรมบุคลากรในกระทรวงคมนาคมในปัจจุบนั  ดยเฉพาะหลกัสตูรที่
เกีย่วขอ้งกบัเทค น ลยสีารสนเทศ หรอืหลกัสตูรการประยุกต์เทค น ลยสีารสนเทศกบังานใน
แต่ละสว่น ตลอดจนหลกัสตูรเฉพาะดา้นของกระทรวง 

o จดัใหม้กีารฝ กอบรมดา้นหลกัสตูรทัว่ ป เช่น หลกัสตูรการใชง้าน านขอ้มลูและระบบงาน
ต่างๆ ของกระทรวง เป็นตน้ และหลกัสตูรเฉพาะดา้น เช่น หลกัสตูรการวเิคราะหข์อ้มลูขนาด
ให ่ส าหรบังานคมนาคมทางบก น ้า ราง และอากาศ เป็นตน้  ดยจดัจา้งผูเ้ชีย่วชา จาก
ภายนอกและผูม้ปีระสบการณ์ท างานจรงิจากแต่ละหน่วยงานในสงักดักระทรวง ในแต่ละดา้น
เป็นผูน้ าการอบรม 

o ตดิตามและประเมนิผลการฝ กอบรมของผูเ้ขา้ฝ กอบรม 
o จดัท าสือ่เผยแพร่ความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศทีส่ามาร ใชป้ระยุกตก์บังานในแต่ละสว่น

ของสายงานในกระทรวงคมนาคม ด ้

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o  562-2563 

งบประมาณ o 6,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการประ มุสมัมนาเ ิงวิ าการประจ าปีของกระทรวงคมนาคม (MOT 
Forum Week) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.3 
ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ขา้รว่มงานประชมุสมัมนา จ านวน 300 คน 
ล าดบัความส าคญั o สงู 
วตัถปุระสงค ์ o เพื่อเป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ทกัษะ และความเชีย่วชา  ระหว่าง

หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
o เพื่อบรูณาการองคค์วามรูจ้ากแต่ละหน่วยงานในสงักดั อนัจะน า ปสูก่ารประยุกต์

และปรบัใชอ้งคค์วามรูท้ีส่งัเคราะหข์ น้ในการป บิตังิาน หรอืการด าเนินน ยบาย
และ ครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมต่อ ป 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 
กิจกรรม o จดัประชมุสมัมนา (MOT Forum) ระยะเวลา 3-5 วนั  ดย 

 มกีารก าหนด Theme ของงานประจ าปี  ดยใหส้ านกังานปลดักระทรวง
คมนาคมเป็นเจา้ภาพในการจดัสรรหาทีจ่ดัประชุมสมัมนา 

 ในการประชมุสมัมนา ใหม้กีารเปิดเวทใีหท้ัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และ
เจา้หน้าทีร่ะดบัป บิตังิาน จากแต่ละส านกั/หน่วยงาน มาน าเสนอและ
แบ่งปันองคค์วามรูเ้กีย่วกบัดา้นคมนาคมขนสง่ในภาคสว่นของตน (บก / 
น ้า / ราง / อากาศ) รวม  งเปิดใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
ขอ้เสนอแนะ เพื่อน า ปสูข่อ้สรุปของการน าองคค์วามรูเ้ชงิบรูณาการมา
ปรบัใชใ้นการป บิตังิาน หรอืการด าเนินน ยบายและ ครงการต่างๆ ใน
อนาคต 

 ในการประชมุสมัมนา ใหม้กีารจดับธูและจดัท า Workshop แก่บคุลากรของ
กระทรวงคมนาคมทีร่่วมงาน  ดยแต่ละหน่วยงานจะตอ้งมบีธูและ 
Workshop ของตนเอง เพื่อน าเสนอองคค์วามรู ้นวตักรรม ใหก้บับุคลากร
จากหน่วยงานอื่นๆ ในสงักดั  ดเ้ขา้ร่วม 

o จดัท าสรุปผลการประชมุสมัมนา องคค์วามรูท้ีเ่ผยแพร่ในงาน และแจกจ่ายใหแ้ก่
บุคลากรของกระทรวงทุกคน 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ  
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม (เจา้ภาพการจดัประชมุสมัมนา) 
o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 
งบประมาณ o 10,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการเสวนานักพฒันาซอฟตแ์วร ์โปรแกรม และแอปพลิเค นั (Coder 
Conference) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.3.3 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ขา้ร่วมเสวนาทัง้หมด (เอกชนและภาคร ั) จ านวน 60 คน 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่พฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นซอฟต์แวร ์ ปรแกรม 
และแอปพลเิคชนั (Software and Application) ใหแ้ก่บุคลากรในสายงานเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร (บุคลากร IT) ของกระทรวงคมนาคม 

o เพือ่แบ่งปันองคค์วามรูร้ะหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกบัหน่วยงานภาคร ั 
o เพือ่สรา้งสมัพนัธอ์นัดกีบัหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ป็นพนัธมติรกบักระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o จดัประชุมเสวนา (Conference) ระยะเวลา 1-2 วนั  ดย 
 เรยีนเช ิหน่วยงานภาคเอกชนทีเ่ป็นพนัธมติรกบักระทรวงคมนาคม อาท ิบรษิทั อที

ซ ง่เป็นที ่Outsource ของหน่วยงานในสงักดักระทรวง บรษิทั 
 อทชีัน้น าของประเทศ ฯลฯ เขา้ร่วมงาน 

 เปิดเวทเีสวนา เพือ่แบ่งปันองคค์วามรูด้า้นซอฟต์แวร ์ ปรแกรม และ 
แอปพลเิคชนั (Software and Application)  ดยใหห้น่วยงานภาคเอกชนมาแบ่งปัน
ประสบการณ์ เทคนิค หรอืความรูแ้ละทกัษะต่างๆ แก่บุคลากรของกระทรวง 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ  
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม (เจา้ภาพการจดัประชุมสมัมนา) 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o หน่วยงานภาคเอกชนพนัธมติร 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 2 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 1,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการแลกเปล่ียนบุคลากรผู มีผลสมัฤทธ์ิสูงภาย นกระทรวงคมนาคม (MOT 
Entangled Talent) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่1.2.2 
o กลยุทธท์ี ่1.3.3 

ตวั ้ีวดั o จ านวนบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูทีม่กีารแลกเปลีย่นระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
คมนาคม 50 คน 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่พฒันาบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) ใหม้ศีกัยภาพทีห่ลากหลาย และกลายเป็นผูน้ า
ดจิทิลัของกระทรวงคมนาคมต่อ ป 

o เพือ่แบ่งปันทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามสามาร  ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูจากแต่ละหน่วยงาน 

กิจกรรม o ประเมนิและคดัเลอืกบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งู (Talent) ของหน่วยงานแต่ละแห่ง เขา้ร่วม
 ครงการ 

o ด าเนินการประชุมหารอืระหว่างผูบ้รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูเพือ่จบัคู่ความตอ้งการระหว่าง
หน่วยงาน (Matching) 

o ด าเนินการแลกเปลีย่นบุคลากรผูม้ผีลสมัฤทธิส์งูระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
เป็นระยะเวลา 2 เดอืน เพือ่ ปเรยีนรูแ้ละรบัประสบการณ์จากหน่วยงานอืน่นอกเหนอืจากทีต่น
ป บิตังิานอยู่ และมเีป้าหมายเพือ่พฒันาบุคลากรเหล่านัน้มศีกัยภาพทีห่ลากหลาย 

o ภายหลงัจากการด าเนินการแลกเปลีย่นระหว่างหน่วยงาน ใหด้ าเนินการจดัฝ กอบรมภายใน 
(In-House Training)  ดยใหบุ้คลากรน าร่อง (Talent) เหล่านัน้มาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู ้
และทกัษะที ่ดร้บัจากการเขา้ร่วม ครงการ แก่บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงาน 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ  
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 200,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 โครงการภาย ต ยทุธศาสตรท่ี์ 2 
 

โครงการ โครงการปรบัปรงุอตัราก าลงัพล นสายงานดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม (MOT 
Digital Workforce Management) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่2.1.1 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละของการบรรจุแต่งตัง้ขา้ราชการสายงานดจิทิลัระดบัต่างๆ เพือ่รองรบังานดา้นคมนาคม
ดจิทิลัทีเ่พิม่ข น้ 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่ทบทวนอตัราก าลงัพล และจดัสรรอตัราก าลงัพลในสายงานดจิทิลัของกระทรวงใหมใ่หม้ี
ความเหมาะสม 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o ทบทวนอตัราก าลงัพลในสายงานดจิทิลัในแต่ละหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
o ด าเนินการจดัท าแผนอตัราก าลงัคนเฉพาะกจิ (Special Tasks) ซ ง่ ดแ้ก่ 

 ทบทวนการประเมนิผลตอบแทนของบุคลากรในสายงานดจิทิลัทีย่งั มเ่หมาะสม เช่น 
อตัราค่าวชิาชพี ค่าตอบแทนจากความช านา การ (ใบประกาศนียบตัร และใบอนุ าต
ต่างๆ) เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการด งดูด 

 เร่งแต่งตัง้ และบรรจุขา้ราชาการ/พนกังาน ในสายงานดจิทิลัส าหรบัหน่วยงานทีป่ระสบ
ปั หาบุคลากรสายงานดงักล่าว มเ่พยีงพอ  ดยเฉพาะ า้มตี าแหน่งว่างอยูใ่หท้ าการ
บรรจุเป็นขา้ราชการประจ า/พนกังานประจ าทนัทเีมือ่มบีุคลากรทีผ่่านคุณสมบตัิ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o กองการเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน 
o ส านกังาน ก.พ. 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  56  

งบประมาณ o 100,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการจดัท าส ่อเผยแพร เร อ่ง “กระทรวงคมนาคมยุค  ม ” (MOT Next GEN) 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่2.1.2 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูท้ีแ่สดงความสนใจลงชือ่และรายละเอยีดตดิต่อ จ านวน 300 คน 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบับทบาท หน้าที ่ภารกจิ และการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมใน
ยุคใหม ่ผ่านการเผยแพร่ดว้ยสือ่ประชาสมัพนัธใ์นชอ่งทางต่างๆ เช่น สือ่สิง่พมิพ ์เวบ็ ซต์ 
 ซเชยีลมเีดยี เป็นตน้ 

o เพือ่สรา้งและปรบัความเขา้ใจเกีย่วกบัภาพลกัษณ์การท างานของกระทรวงคมนาคม และด งดดู
บุคลากรรุ่นใหมเ่ขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o บุคคลทัว่ ป (ภายนอกกระทรวง) 
o นิสติแิละนกัศ กษา (ทัง้ทีก่ าลงัศ กษาอยู่ และเพิง่จบการศ กษา) 

กิจกรรม o จดัจา้งบรษิทัภายนอกในการจดัท าสือ่เผยแพร่และประชาสมัพนัธเ์รือ่ง “กระทรวงคมนาคมยุค
ใหม”่ ในรปูแบบของวดิทีศัน์ รวม  งสือ่แผ่นพบั และภาพ infographic 

o จดัท าคู่มอืฉบบัย่อ เพือ่แนะน าแนวทางการสมคัรเขา้รบัราชการกบักระทรวงคมนาคม / สมคัร
เขา้ท างานกบัร ัวสิาหกจิในสงักดั 

o เผยแพร่สือ่เผยแพร่ดงักล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สือ่สิง่พมิพ ์เวบ็ ซต์  ซเชยีลมเีดยี เป็น
ตน้ 

o จดัสมัมนาเผยแพร่และประชาสมัพนัธเ์รือ่ง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม”่  ดยมผีูเ้ขา้ร่วมจาก
ภาคประชาชน ภาคธุรกจิ และมหาวทิยาลยั/ส าบนัการศ กษาจ านวน 300 คน 

o เปิดช่องทางใหผู้ท้ ีส่นใจสามาร ลงชือ่และรายละเอยีดตดิต่อ อาท ิบนเวบ็ ซต์ และ ซเชยีล
มเีดยีของกระทรวงคมนาคม รวม  งเวบ็ ซตข์องหน่วยงานในสงักดั ฯลฯ  ดยมกีารเผยแพร่
คู่มอืฉบบัย่อแนะน าการสมคัรเขา้ท างานฯ ใหแ้ก่ผูท้ ีส่นใจ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 6 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o  ,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการความร วมม อระ ว างกระทรวงคมนาคมและสถาบนัการศึกษา (MOT x 
University) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่2.1.2 

ตวั ้ีวดั o จ านวนมหาวทิยาลยัทีเ่ขา้ร่วม ครงการ 5 แห่ง 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งการรบัรูเ้กีย่วกบับทบาท หน้าที ่ภารกจิ และการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมใน
ยุคใหม ่แก่นิสติและนกัศ กษา 

o เพือ่สรา้งและปรบัความเขา้ใจเกีย่วกบัภาพลกัษณ์การท างานของกระทรวงคมนาคม และด งดดู
นิสติและนกัศ กษาเขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o นิสติและนกัศ กษาทีก่ าลงัจะจบการศ กษา 

กิจกรรม o ด าเนินการคดัเลอืกบุคลากรตวัอย่าง (MOT Ambassadors) จากหน่วยงานในสงักดัแต่ละ
หน่วยงาน (ทัง้ภาคร ัและร ัวสิาหกจิ) มาเป็นผูบ้รรยายและแบ่งปันประสบการณ์การท างาน 
แก่นิสติแิละนกัศ กษา เพือ่ด งดดูใหเ้ขา้มาท างานกบักระทรวงคมนาคม 

o ตดิต่อประสานงานกบัมหาวทิยาลยัและส าบนัการศ กษาแห่งต่างๆ 
o ด าเนินการจดั Roadshow  ปยงัมหาวทิยาลยัและส าบนัการศ กษาทีเ่ขา้รว่ม ครงการกบั

กระทรวงคมนาคม 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 800,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการประ าสมัพนัธก์าร   งานระบบสารสนเทศสนับสนุนรายงานสรปุ
ส า รบัผู บริ าร (Executive Dashboard System) และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม (Employee Personal 
Development System) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่2.2.  
o กลยุทธท์ี ่2.2.2 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูบ้รหิารทีเ่ขา้ใชร้ะบบสารสนเทศสนบัสนุนรายงานสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร (Executive 
Dashboard System)  

o จ านวนผูใ้ชง้านทีเ่ขา้ใชง้านระบบสารสนเทศสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม (Employee Personal Development System) 

o ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของ
กระทรวง 

o ระดบัความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรของกระทรวง 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารใชง้านระบบสารสนเทศสนบัสนุนการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล
ของกระทรวงคมนาคม และระบบพฒันาศกัยภาพดา้นเทค น ลยสีารสนเทศของบุคลากรของ
กระทรวง 

o เพือ่ใชป้ระ ยชน์จากระบบเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการประยุกต์ใชก้บัการบริ
หารจดัการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง รวม  งการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรของ
กระทรวง 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o จดัท าสือ่ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัระบบสารสนเทศทัง้สอง 
o จดัสมัมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศทัง้สอง 
o จดักจิกรรม Workshop เพือ่ฝ กอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศทัง้สอง 
o ตดิตามและประเมนิผลการใชง้านระบบสารสนเทศทัง้สอง เป็นระยะเวลา 6 เดอืน 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์ร  
o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 12 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 2,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการออกแบบและพฒันาระบบบูรณาการระบบบริ ารทรพัยากรบุคคลของ
กระทรวงคมนาคม (Integrated Human Resource Management System) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่2.2.2 

ตวั ้ีวดั o ระดบัความส าเรจ็ของการพฒันาระบบบรูณาการระบบบรหิารทรพัยากรบคุคลของกระทรวง
คมนาคม (Integrated Human Resource Management System) 

o ระดบัความส าเรจ็ของระบบการจดัการ านขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคลทีอ่ยูภ่ายใตร้ะบบ 
Integrated Human Resource Management System 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง 
o เพือ่ใหเ้กดิการบรูณาการขอ้มลูดา้นทรพัยากรบุคคลของทัง้กระทรวง อนัจะเป็นประ ยชน์ต่อ

การด าเนินน ยบาย หรอืจดัท าแผนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นทรพัยากรบุคคลต่อ ป 
o เพือ่เป็นระบบสารสนเทศทีจ่ะเชือ่มต่อกบัระบบ DPIS ของส านกังาน ก.พ. และสามาร 

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการน าเขา้ขอ้มลูตามระบบ DPIS ทีจ่ะเปลีย่นแปลง ปในอนาคต อนัจะช่วย
ลดภาระงานของหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของทุกหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 

กลุ มเป า มาย o - 

กิจกรรม o ศ กษาภาพรวมของระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
o พฒันาออกแบบระบบบรูณาการระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม 

(Integrated Human Resource Management System) 
o จดัประชุมกลุ่มย่อยร่วมกบัส านกังาน ก.พ. เพือ่หาแนวทางในการเชือ่มต่อระบบ Integrated 

Human Resource Management System เขา้กบัระบบ DPIS 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o กองการเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน 
o ส านกังาน ก.พ. 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 12 เดอืน 

ปี o  563 

งบประมาณ o 5,000,000 บาท 

 

  



 

 

 

 4-79 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 โครงการภาย ต ยทุธศาสตรท่ี์ 3 
 

โครงการ โครงการ ึกอบรม ลกัสูตรกลยุทธก์ารปรบัเปล่ียนวฒันธรรมองคก์รสู องคก์ร
ดิจิทลั (Cultural Change Strategy for Digital Organization) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่3.1.1 
o กลยุทธท์ี ่3.1.2 

ตวั ้ีวดั o จ านวนผูเ้ขา้ร่วม ครงการฯ จ านวน 40 คน 
o รอ้ยละของบุคลากรทีส่ามาร ใชร้ะบบดจิทิลัหลกัของหน่วยงาน ด ้
o รอ้ยละของบุคลากรทีใ่ชค้อมพวิเตอรห์รอือุปกรณ์ดจิทิลัอื่นในการป บิตังิาน 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่เสรมิสรา้งความรูด้า้นกลยุทธใ์นการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รสู่วฒันธรรมดจิิทลั 

กลุ มเป า มาย o เจา้หน้าทีร่ะดบัสงู (Executive) 
o ผูบ้รหิารส านกังานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม (Management) 

กิจกรรม o จดัหาหลกัสตูรการอบรมกลยุทธใ์นการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รสูอ่งคก์รดจิทิลั เพือ่ให้
ผูบ้รหิารเขา้ใจแนวทางในการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์รร่วมกนั  ดยมหีวัขอ้วชิาอบรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการปรบัวฒันธรรมองคก์ร เช่น การก าหนดกลยุทธใ์นการปรบัเปลีย่นองคก์ร การ
พฒันาประสทิธภิาพขององคก์รในยคุของการปรบัเปลีย่นวฒันธรรม การเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมทีม่ปีระสทิธภิาพ  
การเปิดเผยขอ้มลูการท างานตามแนวคดิร ัเปิด (Open Government) เป็นตน้ 

o จดัฝ กอบรมหลกัสตูรดงักล่าวใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วม 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o วสิยัทศัน์ดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 
o การสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์ร 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 600,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันา Digital Mindset และ Service Mind 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่3.2.1 

o กลยุทธท์ี ่3.3.1 

ตวั ้ีวดั o มกีจิกรรมพฒันา Digital Mindset และ Service Mind ของกระทรวงคมนาคม 
o ความพ งพอใจของผูม้สี่วน ดส้่วนเสยี ทีร่บับรกิาร/นวตักรรมดจิทิลัของกระทรวง 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่เสรมิสรา้งทศัคตดิจิทิลั (Digital Mindset) ในการท างานของบุคลากรในกระทรวง 
o เพือ่ใหม้กีารวางแผนพฒันาบุคลากรใหม้ทีศัคตดิจิทิลั (Digital Mindset) อย่างเป็นระบบ 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o มอบหมายหน้าทีก่ารวางแผนพฒันา Digital Mindset ของบุคลากรในกระทรวงคมนาคมใหแ้ก่
ส านกัปลดักระทรวงคมนาคม 

o วางแผนกจิกรรมการพฒันาบุคลากรในองคก์รในระยะยาวในแต่ละปี  ดยก าหนดหวัขอ้ 
(Theme) องคป์ระกอบทีส่ าค ัต่อการพฒันา Digital Mindset และ Service Mind ในแต่ละปี 
อาท ิ
 ความ ปร่งใส (Transparency) - กระตุน้ใหอ้งคก์รเปิดเผยขอ้มลู และกรอกขอ้มลูต่างๆ 

บนระบบออน ลน์ใหส้ามาร ตรวจสอบ ดม้คีวาม ปร่งใส 
 การแบ่งปัน (Sharing) – บุคลากรในองคก์รตอ้งพรอ้มแบ่งปันขอ้มลูระหว่างกนัทาง

ออน ลน์ เพือ่ลดความซ ้าซอ้นในการท างาน 
 การท างานร่วมกนั (Collaboration) – เสรมิสรา้งวฒันธรรมการท างานร่วมกนัระหว่าง

ภายในส านกั และระหว่างส านกัต่างๆ เพือ่ลดขัน้ตอนการท างานแบบล าดบัขัน้ลง 
 การตดัสนิใจ ยใชข้อ้มลูขบัเคลือ่น (Data Driven) – สนบัสนุนการตดัสนิใจในการ

ท างานต่างๆ ของบุคลากร ยใชข้อ้มลูเป็น าน สนบัสนุนการป้อนขอ้มลู การเกบ็ขอ้มลู
ส ติ ิและการน าขอ้มลูมาใชอ้ย่างเป็นระบบ 

 ความคล่องตวั (Agility) – กระตุน้ความคล่องตวัขององคก์รทีต่อ้งพรอ้มเปลีย่นแปลงให้
ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของ ลกทีร่วดเรว็ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o วสิยัทศัน์ดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 
o การสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์ร 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561 

งบประมาณ o 5,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการเสริมสร างความสมัพนัธก์ารปฏิบติังานของกระทรวงคมนาคม 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่3.2.2 

ตวั ้ีวดั o รอ้ยละของความพ งพอใจในการท างานในองคก์ร 
o รอ้ยละของบุคลากรทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่ภีายในองคก์ร 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่สรา้งความผกูพนัในการท างานกบัองคก์ร และลดความเสีย่งดา้นการบรหิารบุคลากรขอ
งอคก์ร 

o เพือ่เสรมิสรา้งความสามคัคแีละความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคลากรในองคก์ร 
o เพือ่สรา้งแรงจงูใจในการป บิตังิาน 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o ประเมนิ Engagement องคก์ร  ดยจดัจา้งผูเ้ชีย่วชา เพือ่ประเมนิระดบั Engagement ของ
องคก์รในหลายๆ มติ ิเพือ่ประเมนิความสมัพนัธข์องบุคลากรในองคก์ร 

o จดักจิกรรม Team Building ระหว่างบุคลากรในแต่ละส านกัขององคก์ร 
o จดักจิกรรม Digital Mindset และ Service Mind เพือ่เสรมิสรา้งการใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัใน

กระบวนการท างาน และการใหบ้รกิารของส านกั/องคก์ร 
o จดักจิกรรมเปิดใจ (Genuine Communication) ใหผู้บ้รหิารของแต่ละส านกัพดูคุย  งแนว

ทางการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างาน และความตอ้งการของเจา้หน้าทีใ่นระดบัป บิตักิาร
เพือ่สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับ ัชาและเจา้หน้าทีใ่นสงักดั 

o จดักจิกรรม Digital Workplace Contest  ดยใหผู้แ้ทนจากแต่ละส านกั/กอง  
มาบรรยายแนวทางการสรา้งหรอืน า Digital มาใชใ้นในทีท่ างาน 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์ร  
o การประสานงานดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o กองการเจา้หน้าทีข่องแต่ละส านกังานใตส้งักดักระทรวงคมนาคม 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561, 2562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 5,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

 โครงการภาย ต ยทุธศาสตรท่ี์ 4 
 

โครงการ โครงการจดัสอบวดัระดบัวิ า ีพและสมรรถนะด านดิจิทลัของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม (MOT Pulse Check) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่4.1.1 

ตวั ้ีวดั o การจดัใหม้กีารทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลัของบุคลากรกระทรวงคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ 

o รอ้ยละของบุคลากรทีเ่ขา้สอบการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั เทยีบกบั
จ านวนบุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลัทีค่วรตอ้ง ดร้บัการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะ
ดา้นดจิทิลั ประจ าปีงบประมาณ 

o รอ้ยละของบุคลากรทีผ่่านการทดสอบวดัระดบัวชิาชพี/สมรร นะดา้นดจิทิลั เทยีบกบัจ านวน
บุคลากรทีท่ าการทดสอบวดัระดบัฯ ประจ าปีงบประมาณนัน้ 

ล าดบัความส าคญั o สงู 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่ประเมนิศกัยภาพ และสมรร นะดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ของบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม เพือ่ส าหรบัการประเมนิชอ่งว่าง (Gap) ความรูค้วามสามาร  ทกัษะ 
และสมรร นะของบุคลากรในองคก์ร และการจดัท าแผนป บิตักิารการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมต่อ ป 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o จดัสรรงบประมาณการจดัทดสอบวดัระดบัวชิาชพีและวดัระดบัสมรร นะดา้นดจิทิลั ประจ าปี
งบประมาณ 

o คดัเลอืกบุคลากรเพือ่เขา้ร่วม ครงการจากทุกหน่วยงานในสงักดั 
o จดัฝ กอบรมบุคลากรเหล่านัน้ เพือ่เตรยีมตวัในการเขา้ทดสอบวดัระดบัวชิาชพีและวดัระดบั

สมรร นะต่างๆ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม ่
o การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ทุกหน่วยงานสงักดักระทรวงคมนาคม 
o ส านกังาน ก.พ. 
o ส าบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) 
o ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทค น ลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) 
o หน่วยงานทีเ่ปิดจดัสอบวดัระดบัวชิาชพีและวดัระดบัสมรร นะดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร อืน่ๆ 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  561, 2562, 2563 และ 2564 

งบประมาณ o 5,000,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรน าร องของกระทรวงคมนาคม 
กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่4.1.2 

ตวั ้ีวดั o จ านวนหลกัสตูรพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัทีม่คีวามเหมาะสมและสามาร ยกระดบัศกัยภาพ
บุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาทีม่อียู่ในปีนัน้ๆ 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่จดัท าหลกัสตูรน าร่อง/หลกัสตูรตวัอย่าง ส าหรบัการใชใ้นการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลั 
o เพือ่พฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัทีม่คีวามเหมาะสมและสามาร ยกระดบัศกัยภาพบุคลากร

กระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาทีม่อียู่ในปีนัน้ๆ 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในหน่วยงานสงักดักระทรวงทุกคน 

กิจกรรม o ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัทีม่คีวามเหมาะสมและสามาร 
ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรกระทรวงคมนาคมในช่องว่างการพฒันาทีม่อียู่ในปีนัน้ๆ 

o ด าเนินการจดัฝ กอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคมในหลกัสตูรต่างๆ ขา้งตน้ 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 
o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  560 

งบประมาณ o  ,500,000 บาท 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

โครงการ โครงการปรบัปรงุตวั ้ีวดังานด านคมนาคมดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม (MOT 
Digital Performance Index Development) 

กลยุทธท่ี์เก่ียวข อง o กลยุทธท์ี ่4.2.1 

ตวั ้ีวดั o การปรบัปรุงและก าหนดตวัชีว้ดัของงานดา้นคมนาคมดจิทิลั และผกูกบัการประเมนิผลการ
ด าเนินงาน 

ล าดบัความส าคญั o ปานกลาง 

วตัถปุระสงค ์ o เพือ่ทบทวนและปรบัปรุงตวัชีว้ดังานดา้นคมนาคมดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม ใหม้คีวาม
สอดคลอ้ง และเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข น้ 

o เพือ่สรา้งก าลงัใจและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรของกระทรวง ทัง้บุคลากรสาย
งาน IT และบุคลากรสายงาน non-IT ผ่านการผกูตวัชีว้ดัดงักล่าวกบัการประเมนิผลการ
ด าเนินงานและผกูกบัผลตอบแทน 

กลุ มเป า มาย o บุคลากรในสายงานดจิทิลั 

กิจกรรม o ประกาศบงัคบัใชต้วัชีว้ดัฯ ใหม ่ ดยผกูตวัชีว้ดัดงักล่าวเขา้กบัการประเมนิผลการด าเนินงาน
ราย ครงการ/กจิกรรมดา้นคมนาคมดจิทิลั  ดยอาจมกีารใหร้ะยะเวลาในการปรบัตวั 12 เดอืน 

สมรรถนะท่ีเก่ียวข อง o - 

 น วยงานท่ีรบัผิด อบ o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของทุกหน่วยงาน 
o กองการเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานฝ่ายทรพัยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน 

ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ 

o 3 เดอืน 

ปี o  56  

งบประมาณ o 500,000 บาท 

 
 

4.7 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตร ์
 
คณะผูว้จิยั ดส้รุปแผนงานของแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรดจิทิลัของกระทรวง

คมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 56 ) ฉบบัสมบูรณ์ แบ่งแยกรายยุทธศาสตร ์ด้ดงัภาพที ่10-2 
  ง 10-5 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 10-2 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยทุธศาสตรท่ี์ 1 

 

สรุปแผนงานภาย ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์ – ยุทธศาสตร์ที่ 1

22

 5 0  5 1  5   5 3  5 4

1 2 3 4 1  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1

4

4 
 

7
8

 
10
11
1 

13
14
15

1 
17

18
1 
 0

 มา เ  ุ: 
  อ   ระ ว างการจัดท า  นพั นาบุคลากร 

โครงการบูรณาการจาก น วยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม

 
3

55

5

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

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

 1
  
 3
 4

 5  5
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 10-2 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564): ยทุธศาสตรท่ี์ 1 (ต อ) 

 
ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 

 

สรุปแผนงานภาย ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์ – ยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต อ)

23

 5 0  5 1  5   5 3  5 4

1 2 3 4 1  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

โครงการบูรณาการจาก น วยงาน นสังกัด
กระทรวงคมนาคม

โครงการเสนอแนะเพ ่อการพัฒนาบุคลากร
ดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

  )  ครงการMOT New Blood
  )  ครงการMOT Train the Trainer
  )  ครงการ MOT Specialist
  )  ครงการ MOT Talent Group
 5)  ครงการ MOT Talent Development
 6)  ครงการ MOT Talent x Mentor
 7)  ครงการMOT Digital Career Planning
 8)  ครงการคู่มือกรอบ Competency Model ฉบับใหม่ฯ
50)  ครงการMOT Sectorial Integrated KM
5 )  ครงการ MOT Training Academy
5 )  ครงการ MOT Forum Week
5 )  ครงการCoder Conference
5 )  ครงการ MOT Entangled Talent

 8
  
30
31
3 

33

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

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

 มา เ  ุ: 
  อ   ระ ว างการจัดท า  นพั นาบุคลากร 

34
35
3 

37
38
3 
40

  
 7

47

54 54 5444

50 514 43

41 41 41
53 5 53 5 53 5 

48

4 

45 45 45
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 10-3 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยทุธศาสตรท่ี์ 2 

 
ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 

 

สรุปแผนงานภาย ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์ – ยุทธศาสตร์ที่  

24

 5 0  5 1  5   5 3  5 4

1 2 3 4 1  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

โครงการบูรณาการจาก น วยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม

โครงการเสนอแนะเพ ่อการพัฒนาบุคลากร
ดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

61
73

74
62

75
64

76
65
66

5 

57 57 57

58 58 58

 0 7 

56)  ครงการ MOT Digital Workforce Management
57)  ครงการ MOT Next Gen
58)  ครงการ MOT x University
60)  ครงการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศ

ท้ังสองระบบฯ
72)  ครงการ Integrated Human Resource 

Management System

63

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

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

67
77

68
69

70
71

59

 มา เ  ุ: 
  อ   ระ ว างการจัดท า  นพั นาบุคลากร 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ภาพท่ี 10-4 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยทุธศาสตรท่ี์ 3 

 
ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 

สรุปแผนงานภาย ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์ – ยุทธศาสตร์ที่ 3

25

 5 0  5 1  5   5 3  5 4

1 2 3 4 1  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

โครงการบูรณาการจาก น วยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม

โครงการเสนอแนะเพ ่อการพัฒนา
บุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

85 87 87 87 8778

78)  ครงการ Cultural Change Strategy for 
Digital Organization
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ภาพท่ี 10-5 สรปุแผนงานของแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาบคุลากรดิจิทลัของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560- 5 4): ยทุธศาสตรท่ี์ 4 

 
ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 

สรุปแผนงานภาย ต แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
ระยะ 5 ป  (พ.ศ.  5 0- 5 4) ฉบับสมบูรณ์ – ยุทธศาสตร์ที่ 4

26

 5 0  5 1  5   5 3  5 4

1 2 3 4 1  3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

โครงการบูรณาการจาก น วยงาน น
สังกัดกระทรวงคมนาคม*

โครงการเสนอแนะเพ ่อการพัฒนา
บุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม

89)  ครงการ MOT Pulse Check
9 )   ครงการพัฒนาบคุลากรน าร่องของกระทรวง

คมนาคม
95)  ครงการ MOT Digital Performance Index 
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4.8 ปัจจยัแ  งความส าเรจ็ของแผนยทุธศาสตร ์
 
การจะด าเนินตามแผนงานของแผนยุทธศาสตรใ์ห้ประสบความส าเรจ็ ด้นัน้ ข น้อยู่กบั

ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ดงัต่อ ปนี้ 
 
1) ผู บริ าร   การสนับสนุน 
 
ผู้บรหิารเข้าใจ ยอมรบั ให้ความส าค ัต่อแผนฯ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

 ดยเฉพาะใน ครงการหรอืกิจกรรมที่ต้อง ด้รบัความร่วมมอืจากหลายหน่วยงาน  นอกจากนี้ 
ผู้บรหิารที่มวีสิยัทศัน์และมคีวามสามาร ในการด าเนินงานตามแผนน ยบาย และบรหิารจดัการ
การเปลีย่นแปลงต่างๆ จะช่วยใหก้ารด าเนินการตามแผนฯ ประสบความส าเรจ็ตามที ่ดว้าง ว ้

 
2) การร วมม อระ ว าง น วยงานต างๆ 
 
การที่แผนฯ จะส าเรจ็ ด้นัน้ หน่วยงานต่างๆ ทัง้หน่วยงานและร ัวสิาหกจิในสงักดักระ

ทรวงคมนาคมจะต้องใหค้วามร่วมมอืในการป บิตักิารตามแผนฯ  ดยทีผู่บ้รหิารหน่วยงานต่างๆ
จะต้องป บิตัิงานภายในกรอบงานร่วมกนั เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนฯ เกิดประสทิธภิาพ
สงูสุด และลดการท างานซ ้าซอ้น  นอกจากนี้ จ าเป็นตอ้งมกีารพฒันา ครงสรา้งพืน้ านทีใ่ชร้่วมกนั 
เช่น ระบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบสารสนเทศสนับสนุนการพฒันาบุคลากร 
เป็นตน้ เพื่อเป็นกรอบส าหรบัหน่วยงานแต่ละแห่งในการด าเนินการ 

 
3) งบประมาณ 
 
การมงีบประมาณทีเ่พยีงพอเพื่อใชใ้น ครงการหรอืกจิกรรมตามแผนฯ จะท าใหส้ามาร 

ด าเนิน ครงการหรือกิจกรรม ด้ตามแผนฯ อย่างต่อเนื่องและครบ ้วน ดังนัน้ หน่วยงานที่
รบัผดิชอบจ งต้องมกีารจดัท างบประมาณให้เพยีงพอและเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมกีารระดม
งบประมาณจากหน่วยงานและรั วิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมมาที่ส่วนกลาง  ดยมี
ส านักงานปลดัเป็นผู้ด าเนินการ ครงการหรอืกิจกรรมหลกั เช่น ครงการฝ กอบรมร่วม หรอืการ
พัฒนา ครงสร้างพื้น านที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมซื้อและลดต้นทุน ลดการใช้จ่าย
งบประมาณทีซ่ ้าซอ้น ป้องกนัการสิน้เปลอืงของทรพัยากร และเกดิผลประ ยชน์สงูสุดจากใชจ้า่ย 
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4) การเตรียมความพร อมบคุลากร 
 
การพฒันาบุคลากรด้านดิจทิลัจ าเป็นต้องมกีารเตรยีมความพร้อมของบุคลากรของ

หน่วยงานและร ัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคมให้พรอ้มสู่การเปลีย่นแปลง ทัง้ในเชงิการเพิม่
ศกัยภาพของบุคลากรใหส้ามาร รบัมอืการเปลีย่นแปลงขององคก์ร ปสู่วฒันธรรมดจิทิลั การสรา้ง
ความเขา้ใจใหย้อมรบัการเปลีย่นแปลง และการส่งเสรมิใหบุ้คลากรขวนขวายหาความรูแ้ละเรยีนรู้
ดา้นดจิทิลัเพื่อใหเ้กดิประ ยชน์สงูสุด 

 
5) การติดตามและประเมินผล  
 
การติดตามการด าเนิน ครงการและกิจกรรมต่างๆตามแผนฯ ให้บรรลุเป้าหมายของ

ตวัชีว้ดัต่างๆในแต่ละเป้าประสงคอ์ย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั จะท าใหแ้ผนฯประสบผลสมัฤทธิต์ามที่
 ดว้าง ว ้และสามาร น าขอ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรงุหรอืทบทวนแผนฯ ต่อ ป 

 
6) การส ่อสารและประ าสมัพนัธ์อย างต อเน ่อง และการมีส วนร วมของบุคลากร

ทุกระดบั  
 
การน าแผนฯ  ปสู่การป ิบตัิควรมกีารสื่อสารประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรทุกระดบั ด้

ทราบและเข้าใจ และมกีารรบัฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและร ัวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม ่าเสมอ  ดยให้ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการผลกัดนั ครงการและเขา้ใจในทศิทางเดยีวกนั เพื่อให้
แผนฯ  ด้รบัการยอมรบัและ ด้รบัการผลกัดนัจากทุกฝ่าย เพิม่ความ ปร่งใสในการด าเนินงาน
ตลอดทัง้ ครงการ และลดปั หาทีอ่าจเกดิข น้ 

 
7) การเข าถึง 
 
การพฒันาบุคลากรด้านดิจทิลัที่จ าเป็นที่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ต้องสามาร 

เข้า  ง ครงสร้างพื้น านและระบบต่างๆ ด้านดิจทิลัของหน่วยงาน ด้ รวมทัง้สามาร เข้า  ง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ดจิทิลัต่างๆ ในการป บิตังิาน ด้ 
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8) แผนการด าเนินงานท่ีขบัเคล ่อนได จริง 
 
แผนฯ ควรเป็นแผนที่มีการด าเนินงานที่ชัดเจนขับเคลื่อน ด้จริง  ดยมีการระบุ

ผู้รบัผดิชอบหลกัที่ชดัเจน รวม  งการแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ด้านการ
จดัสรรงบประมาณ การจดัซือ้จดัจา้ง การตดิตามและชีว้ดัความส าเรจ็ และการมอบหมายบุคลากร
จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
9) กฎ มาย (Regulation) 
 
กฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานอาจจะตอ้งมกีารปรบัปรงุแก ้ข เพื่ออ านวยความ

สะดวกในการป บิตัิงานตามแผนฯ   ดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและการเชื่อม ยงขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงานและร ัวสิาหกจิต่างๆในสงักดักระทรวงคมนาคม 

 
 

4.9 กลไกการขบัเคล ่อนแผนสู การปฏิบติั 
 
ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานส าค ัในการก ากบัดูแลการด าเนินงาน

ในดา้นต่างๆ ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรฉ์บบัน้ี  ดยแนวทางการขบัเคลื่อนแผนสู่การป บิตั ิมดีงันี้ 
 
1) สรา้งและพฒันาความเขา้ใจเกีย่วกบัสาระส าค ัของแผนฯ และการมสี่วนรว่มจากทุก

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการขบัเคลื่อนแผน ปสู่การป บิตัทิัง้ในระดบัส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค อาทเิช่น การจดัการฝ กอบรม การประชาสมัพนัธต่์างๆ เป็นตน้ 

2) บูรณาการประสานการป บิตักิารของแผนฯ กบัแผนและมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้งต่างๆ 
เช่น แผนยทุธศาสตรก์ระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560-2564) แผนพฒันาร ับาลดจิทิลั
ของประเทศ ทย (พ.ศ. 2559-2561) แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษ กจิและสงัคม แผน
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการ ทย พ.ศ. 2556-2561 และมาตรการบรหิารและ
พฒันาก าลงัคนภาคร ั พ.ศ. 2557-2561 เป็นต้น ในประเดน็ยุทธศาสตร์ที่มคีวาม
เชื่อม ยงและสอดคลอ้งกนั 

3) ผลกัดนัให้มงีบประมาณในการด าเนิน ครงการและกิจกรรมตามแผนฯ ของทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง  ดยการจดัประชุมหารอืกบัหน่วยงานส่วนกลาง เช่น ส านัก
งบประมาณ กรมบั ชีกลาง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (ส านักงาน ก.พ.) 
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ส าบนัคุณวุฒวิิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส าบนัต่างๆ ของร ั เช่น ส านักงาน
พฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทค น ลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และหน่วยงานและร ัวสิาหกจิ
ในสงักดักระทรวงคมนาคมต่างๆ เพื่อก าหนดแนวทาง วธิกีารจดัสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนฯ และจัดท างบประมาณตามแผนป ิบัติงานประจ าปีของ
หน่วยงานต่างๆ  

4) บูรณาการและประสานคณะท างานต่างๆของหน่วยงานและรั วิส าหกิจสังกัด
กระทรวงคมนาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนฯ ในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร ์

5) ก าหนดบทบาทของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการขบัเคลื่อนแผนฯ  ปสู่การป บิตัติาม
บทบทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

6) การติดตามประเมนิผล ดยการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ  ดยให้มกีารจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯทุกปี รวมทัง้มกีารประเมนิผลการป บิตังิานใน
ทุกระดบั เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาปรบัปรงุหรอืทบทวนแผนต่อ ป 

 
ทัง้นี้ แนวทางป บิตัสิ าหรบัหน่วยงานส าค ัในการขบัเคลื่อนแผน ปสู่การป บิตั ิเป็นดงั

แสดงในตารางต่อ ปนี้ 
 

ตารางท่ี 4-8 แนวทางปฏิบติัส า รบั น วยงานส าคญั นการขบัเคล ่อนแผนไปสู การปฏิบติั 
 น วยงาน แนวทางปฏิบติั 

1. รฐับาล  
ร ับาล o ยกระดบัศกัยภาพบุคลากรภาคร ั  ดยการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมและสง่เสรมิให้

บุคลากรหน่วยงานภาคร ั ดร้บัการเพิม่ทกัษะใหพ้รอ้มต่อการเปลีย่นแปลงในการ
พฒันาร ับาลดจิทิลั ตามแผนพฒันาร ับาลดจิทิลัของประเทศ ทย (พ.ศ.2559-2561) 
แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษ กจิและสงัคม 

2.  น วยงาน ลกั  
2.1 ศนูยเ์ทค น ลยแีละ
การสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 
2.2 กองการเจา้หน้าที ่
ส านกังานปลดักระทรวง
คมนาคม 

o จดัประชมุชีแ้จงแผนฯ แกห่น่วยงานและร ัวสิาหกจิในสงักดักระทรวงคมนาคมที่
เกีย่วขอ้ง เพื่อสรา้งความเขา้ใจและประสานความร่วมมอื รวมทัง้ระดมความคดิและ
เปิด อกาสใหห้น่วยงานก าหนดแนวทางรว่มกนัส าหรบัใชเ้ป็นกรอบในการจดัท า
แผนป บิตักิาร การขอตัง้งบประมาณ และการตดิตามประเมนิผล 

o จดัประชมุหน่วยงานสนบัสนุนสว่นกลาง  ดแ้ก่ ส านกังบประมาณ กรมบ ัชกีลาง 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อร่วมกนั
ก าหนดประเดน็การขบัเคลื่อนทีส่ าค ัๆ ในการบรูณาการแผนฯ กบัการจดัสรร
งบประมาณ และการก าหนดตวัชีว้ดัใหเ้ชื่อม ยงกบัการจดัท าค ารบัรองการป บิตัิ
ราชการ รวมทัง้ผลกัดนัการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของแผนฯ 
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 น วยงาน แนวทางปฏิบติั 
o จดัประชมุหน่วยงานสนบัสนุนสว่นกลาง  ดแ้ก่ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ 

พลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.) ส าบนัคุณวุฒวิชิาชพี (องคก์ารมหาชน) ส าบนัต่างๆ 
ของร ั เช่น ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทค น ลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.) และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และ
สมรร นะดา้นดจิทิลัของบุคลากรของกระทรวงคมนาคมดา้นต่างๆ เพื่อร่วมกนัก าหนด
ประเดน็การขบัเคลื่อนทีส่ าค ัๆ ใน ครงการและกจิกรรมการพฒันาความรู้
ความสามาร  ทกัษะ และสมรร นะของบุคลากร  
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแผนฯ 

o ประสานหน่วยงานในการตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการน าเป้าหมายของแผนฯ 
 ปใชป้ระกอบการจดัท าแผนระดบักระทรวง แผนป บิตักิารประจ าปี เพื่อใหทุ้ก
หน่วยงานใชเ้ป็นแผนขอรบัการจดัสรรงบประมาณและเป็นกรอบการป บิตังิานของ
หน่วยงาน 

o สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัในองคก์ร การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ และการใชเ้ทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยัในหน่วยงาน 

o สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและบคุลากรใชร้ะบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ในการด าเนินงาน 

2.3 ศนูย/์กลุ่มเทค น ลยี
สารสนเทศ ของหน่วยงาน
สงักดักระทรวงคมนาคม 
2.4 กอง/กลุ่ม การ
เจา้หน้าที/่ทรพัยากรบุคคล
ของหน่วยงานสงักดั
กระทรวงคมนาคม 

o จดัท าแผนป บิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัแผนฯ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางตดิตามและ
ประเมนิผลการจดัท าแผนป บิตักิาร 

o สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัในองคก์ร การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ และการใชเ้ทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยัในหน่วยงาน 

o สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและบคุลากรใชร้ะบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ในการด าเนินงาน 

2.5 ส านกั/กอง/ฝ่าย/สว่น/
สายงาน/แผนกเทค น ลยี
สารสนเทศของร ัวสิาหกจิ
สงักดักระทรวงคมนาคม 
2.6 กอง/ส านกั/ฝ่าย/สว่น/
สายงาน การเจา้หน้าที/่
ทรพัยากรบุคคลของ
ร ัวสิาหกจิสงักดักระทรวง
คมนาคม 

o จดัท าแผนป บิตักิารทีส่อดคลอ้งกบัแผนฯ พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางตดิตามและ
ประเมนิผลการจดัท าแผนป บิตักิาร 

o สง่เสรมิใหม้กีารสรา้งวฒันธรรมดจิทิลัในองคก์ร การสัง่สมความรูด้า้นเทค น ลยี
สารสนเทศ การเรยีนรูเ้ทค น ลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหม่ และการใชเ้ทค น ลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภยัในหน่วยงาน 

o สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและบคุลากรใชร้ะบบสารสนเทศ Executive Dashboard และระบบ
สารสนเทศสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ในการด าเนินงาน 
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 น วยงาน แนวทางปฏิบติั 
3.  น วยงานสนับสนุน  
3.1 ส านกังบประมาณ 
3.2 กรมบ ัชกีลาง  

o จดัท าการจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนุนแผนฯ ทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
ร ับาลดจิทิลัของประเทศ ทย (พ.ศ. 2559-2561) แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษ กจิและ
สงัคม 

3.3 ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (ส านกังาน 
ก.พ.ร.)  
3.4 ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.) 

o ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในการจดัท าค ารบัรองการป บิตัริาชการ 
และใหม้กีารตดิตามประเมนิผลทุกปี 

3.5 ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรอืน (ส านกังาน ก.พ.)  
3.6 ส าบนัคุณวุฒวิชิาชพี 
(องคก์ารมหาชน)  

o ใหค้วามรว่มมอืในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ในการพฒันาก าลงัคนเพื่อ
สรา้งระบบดจิทิลัภาคร ั 

o ร่วมพฒันาตน้แบบการพฒันาก าลงัคนเพื่อสรา้งระบบดจิทิลัภาคร ั รวม  งการจดัการ
ฝ กอบรมตน้แบบ และการเปิด อกาสใหบุ้คลากรท าการทดสอบทางวชิาชพีดา้นดจิทิลั 

3.7 ส าบนัต่างๆ ของร ั 
เช่น ส านกังานพฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละ
เทค น ลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) 

o ใหค้วามรว่มมอืในการจดัฝ กอบรมบุคลากรในเรื่องเกีย่วกบัเทค น ลยสีารสนเทศและ
ดจิทิลัต่างๆ 

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 

 
 

4.10 การติดตามและประเมินผล 
 
แนวทางการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย (1) แนวทางการประเมินแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ ์ดยวเิคราะห ์ งการบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงคข์องกลยุทธข์องแผนฯ (2) การคดิ
เชงิเหตุผลเชื่อม ยงความสมัพนัธจ์ากสาเหตุ ปสู่ผลลพัธด์ว้ยขอ้มลูทีเ่ชื่อ อื ด ้และ (3) การมสี่วน
รว่มระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

 
ทัง้นี้ ส าหรบัหน่วยงานด าเนินการตดิตามและประเมนิผล  ด้แก่ กอง/ส านัก/ฝ่าย/ส่วน/

สายงาน การเจา้หน้าที่/ทรพัยากรบุคคลของร ัวสิาหกจิสงักดักระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงาน
รบัผดิชอบหลกั  ดยมแีนวทางป บิตัใินการตดิตามประเมนิผล ดงันี้  
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 ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
 
 การตดิตามและประเมนิผลประเดน็การขบัเคลื่อนทีส่ าค ั 
 การตดิตามและประเมนิผลระดบัยทุธศาสตร ์
 การตดิตามและประเมนิผลภาพรวม 
 

 กรอบระยะเวลาการติดตามและประเมินผล 
 
 การตดิตามและประเมนิผลรายปี เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 -  56 ) 
 การตดิตามและประเมนิผลในระยะกลางแผนฯ (พ.ศ. 2562-  56 ) 
 การตดิตามและประเมนิผลในระยะปลายแผนฯ (พ.ศ. 2564) 
 
 ดยมีการจดัท ารายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวม ที่บรรลุเป้าหมายและ

เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ของแผนฯ การประเมนิผลกระทบจากการขบัเคลื่อนแผนฯ และสรุป
ภาพรวมการตดิตามและประเมนิผลพรอ้มจดัท ารายงานเสนอต่อผูบ้รหิารของกระทรวงคมนาคม 
เพื่อน า ปสู่การปรบัปรงุหรอืทบทวนแนวทางการด าเนินงานต่อ ป 

 
 กลไกการติดตามและประเมินผล 

 
ให้กอง/ส านัก/ฝ่าย/ส่วน/สายงาน การเจ้าหน้าที่/ทรพัยากรบุคคลของร ัวสิาหกิจสังกัด

กระทรวงคมนาคม เป็นกล กประสานการป บิตังิาน การตดิตาม และประเมนิผลสมัฤทธิข์องแผนฯ 
 

 ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 
 

1) ก าหนดแนวทางหรอืกรอบการประเมนิผล 
2) รวบรวมขอ้มลูภายใตก้รอบการประเมนิผลทัง้ขอ้มลูป มภมูแิละขอ้มลูทุตยิภมู ิ
3) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท ารายงานผลการประเมินสรุปผลภาพรวม พร้อม

ขอ้เสนอแนะ 
4) น าเสนอผลการประเมนิต่อผูบ้รหิารระดบัหน่วยงานใหค้วามเหน็ชอบ 
5) ปรับปรุงผลการประเมินก่อนเสนอให้ผู้บริหารกระทรวงคมนาคมให้ความ

เหน็ชอบ 
6) น าเสนอผลการประเมนิต่อผูบ้รหิารกระทรวงคมนาคม 
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7) ผู้บรหิารระดับหน่วยงานน าค าแนะน าหรอืความเห็นของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม ปปรบัปรงุหรอืแก ้ขการป บิตังิานตามแผนฯ ใหด้ยีิง่ข น้ 

 
 

4.11 ความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั 
 

 ปัจจยัแ  งความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั 
 
ปัจจยัซ ่งสะท้อน  งความเสี่ยงและความท้าทายของการน าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา

บุคลากรดา้นดจิทิลัของกระทรวงคมนาคม ปสู่การป บิตั ิสรปุ ดด้งันี้ 
 

ตารางท่ี 4-9 ปัจจยัความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั 
ประเภทของความเส่ียง ปัจจยัความเส่ียงของกระทรวงคมนาคม

ท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัภาย น 
ปัจจยัความเส่ียงของกระทรวงคมนาคม

ท่ีเกิดขึน้จากปัจจยัภายนอก 
ความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์
(Strategic Risk) 

o การขาดการผลกัดนัจากผูบ้รหิาร และ
ความร่วมมอืระหวา่งหน่วยงาน 

o การขาด ครงสรา้งพืน้ านดา้นเทค น ลยี
สารสนเทศ เช่น เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต, 
Wi-fi 

o การ ูกด งตวับคุลากรของบรษิทัเอกชน 
(Brain Drain) 

o การขาดบุคลากรทีเ่ชีย่วชา ในเรื่อง
เฉพาะ ขาดบุคลากรทีม่คีวามสามาร ท า
การฝ กอบรม และขาดหลกัสตูรฝ กอบรม
เฉพาะดา้นในแต่ละภาคสว่น 

ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
(Financial Risk) 

o งบประมาณทีจ่ ากดัหรอื ม่เพยีงพอต่อ
การด าเนินกจิกรรม 

- 

ความเสีย่งดา้นการด าเนินงาน 
(Operational Risk) 

o การขาดแคลนบุคลากรของอตัราก าลงัพล
ดา้นดจิทิลั 

o แรงจงูใจในการพฒันาตนเองของ
บุคลากร 

o การเปลีย่นแปลงของเทค น ลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ 
(Compliance Risk) 

o กฎระเบยีบทางราชการทีเ่ป็นอุปสรรค - 

ความเสีย่งดา้นวฒันธรรม
องคก์ร (Cultural Risk) 

o ผูบ้รหิารและบุคลากร  ม่น าเทค น ลยี
ดจิทิลัมาใชใ้นการป บิตังิาน 

- 

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั ประมวลจากผลการประเมนิ SWOT Analysis ของกระทรวง
คมนาคม ผลการสมัภาษณ์เชงิล กผูบ้รหิาร และบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ผูเ้ชีย่วชา  รวม  งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผลการ
ประชุมสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ต่างๆ และผลการวเิคราะหอ์ื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

  



 

 

 

4-98  

 

 

ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

1) การขาดการผลกัดนัจากผู บริ าร และความร วมม อระ ว าง น วยงาน 
 
การจะด าเนินการใดๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้ ด้และประสบความส าเรจ็อย่าง

แท้จรงิ จ าเป็นอย่างมากที่จะต้อง ด้ร ับการผลกัดนั สนับสนุนจากผู้บรหิาร ทัง้ผู้บรหิารระดบัสูง 
ผู้บรหิารของหน่วยงานด้านดจิทิลั (ผู้อ านวยการศูนยเ์ทค น ลยสีารสนเทศและการสื่อสารต่าง) 
และผู้บริหารของหน่วยงานด้านทรพัยากรบุคคล (ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ และ /หรือ
ผูอ้ านวยการกองพฒันาบุคลากร) ของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

 
ทัง้นี้ จ าเป็นต้องสรา้งการรบัรู ้ท าความเขา้ใจ และทราบ  งความส าค ัและความจ าเป็น

ของการเปลี่ยนผ่านและพฒันาองค์กรสู่ดจิทิลั (Digital Transformation) แก่กลุ่มผู้บรหิารเหล่านี้ 
เพื่อใหเ้กดิการผลกัดนั การส่งเสรมิ หรอืการอนุมตัใิหเ้กดิการด าเนิน ครงการ หรอืกจิกรรมภายใต้
แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ในขณะเดยีวกนั บุคลากรเหล่านี้กจ็ าเป็นจะต้องมวีสิยัทศัน์ดา้นเทค น ลยี
ดจิทิลั (Digital/IT Vision) ซ ง่การมวีสิยัทศัน์ดงักล่าว จะน า ปสู่ความสอดคลอ้งของการด าเนินการ 
และจดัท าแผนหรอืน ยบายหรอื ครงการทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอื่นๆ (นอกเหนือดา้นการพฒันาบุคลากร
ของหน่วยงาน/กระทรวง) กบัแผนยทุธศาสตรฉ์บบัน้ี 

 
นอกจากนี้ ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม เพื่อให้เกดิการ  

บูรณาการและการท างานร่วมกัน และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันของแผนยุทธศาสตร์หรอื
แผนป บิตักิารของแต่ละหน่วยงาน ยงัเป็นสิง่ส าค ัและขาดเสยีม ิดส้ าหรบัการด าเนินงานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  เนื่องด้วยหลาย ครงการ /กิจกรรมมีการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ 
บูรณาการองคค์วามรู ้สนิทรพัย ์หรอืทรพัยากรบุคคลระหว่างหน่วยงานด้านคมนาคมทางบก น ้า 
ราง และอากาศ หรอืการด าเนินงานทีต่อ้งอาศยัความรว่มมอืจากหลายฝ่าย 

 
2) การขาดโครงสร างพ ้นฐานด านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
บางครัง้ ความเสีย่งของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ อาจเกดิข น้จากการ

ขาดแคลนใน ครงสรา้งพืน้ านดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ และเทค น ลยดีจิทิลั ขององคก์ร  ดยใน
ที่นี้  การขาดแคลนดงักล่าวหมายรวม ป  งการขาดเส ียรภาพ และคุณภาพในตัว ครงสร้าง
พื้น านด้านเทค น ลยสีารสนเทศและเทค น ลยดีิจทิลัต่างๆ ของหน่วยงาน เช่น เครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ต เครอืขา่ย Wi-fi เป็นตน้ ซ ง่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการด าเนินงานภายใต้แผน
ยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ยกตวัอย่างเช่น  ม่สามาร เขา้  งหรอืเขา้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันา
บุคลากร ด ้
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3) การถกูดึงตวับคุลากรของบริษทัเอก น (Brain Drain) 
 
ปัจจยัความเสี่ยงหน ่งทีอ่าจม ิดเ้กดิข น้จากตวัน ยบาย หรอืยุทธศาสตร ์หรอื ครงสรา้ง 

ของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมเอง แต่เกิดข ้นจากปัจจยัภายนอกกระทรวงคมนาคม  
ก็คือ ปั หาการ ูกด งตัวบุคลากรที่มีความสามาร  ทักษะ หรือสมรร นะสูง (Talents) ของ
บรษิทัเอกชน หรอืปั หา Brain Drain 

 
ปั หาดงักล่าวเกดิข น้กบัหน่วยงานภาคร ัและร ัวสิาหกจิทัว่ ป ซ ่งหมายรวม  งกรณี

ของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสงักดัดว้ย  ดยปั หาดงักล่าวกลายเป็นปัจจยัความเสี่ยง
หน ่งส าหรบัการด าเนินการแผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้  

 
ทัง้นี้  หากพิจารณาจาก ครงการ กิจกรรม และการด าเนินงานต่างๆ ภายใต้แผน

ยทุธศาสตรฉ์บบันี้ จะพบว่า กระทรวงและหน่วยงานในสงักดัตอ้งลงทุน ทัง้งบประมาณ ทรพัยากร
บุคคล ตลอดจนระยะเวลา ทีสู่ง เพื่อพฒันาสมรร นะของบุคลากรของกระทรวง อย่าง รกด็ ีเมื่อ
บุคลากรของกระทรวงมคีวามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะที่สูงข ้น ก็ย่อมเป็นที่ต้องการจาก
บรษิทัเอกชนเช่นเดยีวกนั ด้วยอตัราค่าตอบแทนของกระทรวงคมนาคมเองที่อาจม ิด้ด งดูดมาก
เท่ากบัของภาคเอกชน ส่งผลท าใหเ้กดิปั หาทีบ่รษิทัภาคเอกชนด งตวับุคลากรของกระทรวงที่มี
ความสามาร  มทีกัษะ หรอืมสีมรร นะสูง ป ซ ง่ อืเป็นความเสีย่งทีอ่าจท าใหก้ารด าเนินงานของ
กระทรวงในการพฒันาสมรร นะของบุคลากรของกระทรวงประสบกบัการสู เปล่าของทรพัยากร
 ด้  ดยเฉพาะกบับุคลากรในสายงานด้านดจิทิลั ซ ่งจ าเป็นต้องอาศยัการลงทุนในระดบัที่สูงเพื่อ
พฒันาบุคลากรเหล่านี้ 

 
4) การขาดบคุลากรท่ีเ ่ียว าญ นเร ่องเฉพาะ ขาดบคุลากรท่ีมีความสามารถท า

การ ึกอบรม และขาด ลกัสตูร ึกอบรมเฉพาะด าน นแต ละภาคส วน 
 
ปั หาความเสีย่งอกีประการทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด าเนินกจิกรรมหรอื ครงการใดๆ 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฉบบันี้ มาจากการที่กระทรวงคมนาคมประสบกับปั หาด้านการขาด
บุคลากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชา เฉพาะดา้นทีเ่พยีงพอ เช่น ผูเ้ชีย่วชา ดา้นคมนาคมขนส่งดจิทิลัทางบก 
น ้า ราง อากาศ เป็นต้น ส่งผลท าใหก้ารด าเนินการใดๆ ทีอ่าจต้องอาศยับุคลากรกลุ่มนี้ มาช่วยใน
การ ่ายทอดความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ต่างๆ แก่บุคลากรภายในกระทรวง หรอืการด าเนินการ
ใดๆ ทีอ่าจต้องอาศยัองคค์วามรูเ้ชงิล ก หรอืเฉพาะดา้น เช่น การจดัท าและพฒันาระบบ านขอ้มลู
องคค์วามรูเ้ฉพาะดา้นของกระทรวง อาจท า ด ้มร่าบรืน่นกั  
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ขณะเดยีวกนั การทีก่ระทรวงคมนาคมยงัขาดบุคลากรในกลุ่มดงักล่าวอยู่น้อย ส่งผลท า
ใหก้ระทรวงยงัขาดในส่วนของหลกัสตูรทีจ่ะน า ปใชใ้นการอบรมและพฒันาบุคลากรในดา้นเฉพาะ
ด้านด้วย และอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา
บุคลากรของกระทรวงต่อ ปเช่นกนั 

 
5) งบประมาณท่ีจ ากดั ร อไม เพียงพอต อการด าเนินกิจกรรม 
 
ปั หาการจดัสรรงบประมาณอาจเป็นอกีความเสีย่งหน ่งของการด าเนินงานภายใต้แผน

ยทุธศาสตรฉ์บบัน้ี เนื่องดว้ยในปัจจบุนั การพฒันาสมรร นะ หรอืทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรบับุคลากร
หน ่งคน มคี่าใชจ้า่ยทีส่งู หากผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานดา้นงบประมาณขององคก์รม ิดเ้ขา้ใจ หรอืให้
ความส าค ักับค่าใช้จ่ายดงักล่าว ก็อาจท าให้เกิดการจดัสรรงบประมาณที่ ม่เพยีงพอต่อการ
ด าเนิน ครงการ หรอืกจิกรรมเพื่อการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลัของกระทรวง ด ้

 
6) การขาดแคลนบคุลากรด านดิจิทลั 
 
จากปั หาที่พบเจอในหน่วยงานด้านดิจทิลัของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานใน

สงักดั พบว่า อตัราก าลงัพลของบุคลากรด้านดจิทิลัยงั ม่เพยีงพอ หากเปรยีบเทยีบกบัเนื้องาน
ดา้นดจิทิลัทีม่อียู่ในปัจจุบนั ปั หาการขาดแคลนบุคลากรดงักล่าว อืเป็นปัจจยัความเสีย่งอนัดบั
ตน้ๆ ของกระทรวงคมนาคม  

 
ทัง้นี้ ในหลายกจิกรรมภายใต้ ครงการพฒันาบุคลากรด้านดจิทิลัของกระทรวงภายใต้

แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ มคีวามจ าเป็นต้องส่งบุคลากร ปฝ กอบรมในหลกัสูตรต่างๆ ซ ง่อาจจะ ม่
สามาร ด าเนินการดงักล่าว ด้ หรอืด าเนิน ด้อย่าง ม่ราบรื่น หากหน่วยงานนัน้  ม่สามาร ส่ง
บุคลากรเขา้ฝ กอบรม ด ้เนื่องดว้ย มม่บีุคลากรมาท างานแทนบุคลากรที ู่กส่ง ปฝ กอบรม 

 
7) แรงจงู จ นการพฒันาตนเองของบคุลากร 
 
ดงัที่ ด้กล่าว ว้ข้างต้น ด้วยอัตราค่าตอบแทนที่ ม่สูงมากนักของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงคมนาคม ประกอบกบัการที่ ม่มรีะบบหรอืกล กที่จะสร้างแรงจูงใจในให้บุคลากรของ
กระทรวงขวนขวาย หรอืมัน่พฒันาตนเองอยู่เสมอ (ม ิด้ก าหนด ว้เป็นขอ้บงัคบั /ม ิด้มกีารน ามา
ผูกกบัตวัชี้วดัประเมนิผลงานหรอืความสามาร  (KPIs)/ม ิด้มกีารน ามาผูกกบัผลตอบแทนการ
ท างาน) ส่งผลใหเ้กดิความเสีย่งทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ม่ประสบ
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ความส าเรจ็อยา่งทีค่าดหวงั ว ้เนื่องจากบุคลากรอาจขาดแรงจงูใจหรอืแรงด งดดู ท าให ้มใ่ส่ใจทีจ่ะ
เขา้รว่ม ครงการหรอืกจิกรรม หรอืเกดิการต่อตา้น เนื่องจากมองว่า มกีารก าหนดเงือ่น ขหรอืดชันี
ตวัชีว้ดัประเมนิผลงานทีม่ากข น้ และสรา้งภาระและความยุ่งยากใหก้ับบุคลากรของกระทรวง  ดย
 ม ่ดร้บัผลตอบแทน หรอืผลประ ยชน์แต่อยา่งใด 

 
8) การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
เทค น ลยดีจิทิลัมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมคีวามเป็น ป ด้ว่าอาจเกดิการ

เปลีย่นแปลงทีท่ าใหค้วามรู ้หรอืทกัษะของบุคลากรของกระทรวงคมนาคมในปัจจุบนั  ม่เพยีงพอ
หรอื ม่รองรบัเทค น ลยหีรอืนวตักรรมเหล่านัน้ ท าใหปั้จจยัดา้นการเปลีย่นแปลงทางเทค น ลยี
ดงักล่าวกลายเป็นอีกหน ่งความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม  

 
9) กฎระเบียบทางรา การท่ีเป็นอปุสรรค 
 
ในบางครัง้ กฎระเบยีบของหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคมเองอาจกลายเป็นปัจจยั

เสี่ยงประการหน ่งส าหรบัการด าเนินการป บิตัภิายใต้แผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ ทัง้นี้ แมอ้าจมกีาร
ลงทุนใน ครงสร้างพื้น าน ระบบสารสนเทศต่างๆ ตลอดจนการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัต่อ
เทค น ลยแีละนวตักรรมทีเ่กดิข น้ใหม ่แต่หากกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ม ่ดร้บัการทบทวน 
แก้ ข หรือปรบัปรุงให้สอดคล้อง ปกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ป ตลอดจนเอื้ออ านวยต่อการ
ด าเนินการเชงิบูรณาการระหว่างหน่วยงานในสงักดัตามแผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ กม็คีวามเป็น ป ด้
ว่าการน าแผนสู่การป บิตัจิะประสบกบัความล่าชา้ หรอื มเ่ป็น ปตามทีค่าด ว้ 

 
10) ผู บริ ารและบคุลากร ไม น าเทคโนโลยีดิจิทลัมา    นการปฏิบติังาน 
 
แมว้่าการพฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะด้านดจิทิลัจะเป็นสิง่ส าค ั 

แต่การที่องค์กรมวีฒันธรรมดจิทิลั และน าเทค น ลยดีจิทิลัมาใช้ในการป บิตักิ็ อืเป็นสิง่ส าค ั
เช่นเดยีวกนัส าหรบัแผนยุทธศาสตรฉ์บบันี้ การขาดวฒันธรรมดจิทิลัขององคก์รและการขาดการ
น าเทค น ลยดีจิทิลัมาใช้ในที่ท างานจ งเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบให้การพฒันาบุคลากร
ภายใตแ้ผนพฒันาบุคลากรฉบบันี้ มป่ระสบผลตามเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ ว ้ทัง้นี้ ผูบ้รหิารและบุคลากร
ผู้ป บิตังิาน จ าเป็นต้องน าเทค น ลยดีจิทิลัมาใช้ในการป บิตังิาน จ งจะช่วยให้การด าเนินงาน
ประสบผลส าเรจ็ ลุล่วงเป้าประสงคท์ีต่ ัง้ ว ้  
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 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 
เพื่อการจดัท าแนวทางการบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพ และสามาร ควบคุม หรอื

ลด อนและขจดั อกาสที่ปัจจยัความเสี่ยงใดจะเกิดข ้น จ าเป็นจะต้องมกีารประเมนิความเสี่ยง 
(Risk Assessment) ของแต่ละปัจจยัความเสีย่ง  

 
ในล าดบัแรก คณะผูว้จิยั ดท้ าการระบุต้นเหตุหรอืความเป็น ป ดท้ี่จะท าใหปั้จจยัความ

เสีย่งนัน้เกดิข น้  ดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ตารางท่ี 4-10 สาเ ตท่ีุท า   ปัจจยัความเส่ียงเกิดขึ้น 
ปัจจยัความเส่ียงของ
แผนยุทธศาสตร ์

สาเ ตท่ีุท า   ปัจจยัความเส่ียงเกิดขึน้ 

1) การขาดการผลกัดนัจาก
ผูบ้รหิาร และความรว่มมอื
ระหว่างหน่วยงาน 

o การขาดความเขา้ใจ หรอืรบัทราบ  งความส าค ัของการเปลีย่นผ่านองคก์รสูก่ารเป็น
หน่วยงานร ับาลดจิทิลั 

o การขาดความเขา้ใจ หรอืรบัทราบ  งประ ยชน์ของการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลั 
o การขาดวสิยัทศัน์ดา้นดจิทิลั 
o การขาดการพดูคุย สือ่สาร เจรจา หรอืหารอืระหว่างหน่วยงานเพื่อสรา้ง อกาสในการ

ด าเนินงาน หรอืจดัท าน ยบายและ ครงการร่วมกนั 
2) การขาด ครงสรา้ง
พืน้ านดา้นเทค น ลยี
สารสนเทศ 

o การขาดงบประมาณลงทุนพฒันาและจดัสรา้ง ครงสรา้งพืน้ าน 

 ) การ ูกด งตวับุคลากร
ของบรษิทัเอกชน (Brain 
Drain)  

o อตัราค่าตอบแทนของหน่วยงานร ัและร ัวสิาหกจิน้อยกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
ภาคเอกชน 

o บุคลากรขาดการปลกูฝังวฒันธรรมและค่านิยมดา้นความรกัและจงรกัภคัด ี(Royalty) ต่อ
องคก์ร 

o เสน้ทางสายอาชพีจ ากดัส าหรบับุคลากรในสายงานดจิทิลั สง่ผลท าใหข้าดแรงจงูใจและ
ความภคัดใีนการท างานต่อ ปกบัหน่วยงาน 

 ) การขาดบุคลากรที่
เชีย่วชา ในเรื่องเฉพาะ 
ขาดบุคลากรทีม่ี
ความสามาร ท าการ
ฝ กอบรม และขาดหลกัสตูร
ฝ กอบรมเฉพาะดา้นในแต่
ละภาคสว่น 

o การขาดแคลนบุคลากรดา้นดจิทิลั 
o การขาดการบรูณาการองคค์วามรูข้องกระทรวงคมนาคมทีเ่ฉพาะดา้น 
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ปัจจยัความเส่ียงของ
แผนยุทธศาสตร ์

สาเ ตท่ีุท า   ปัจจยัความเส่ียงเกิดขึน้ 

5) งบประมาณทีจ่ ากดั
หรอื ม่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินกจิกรรม 

o การใหค้วามส าค ัในดา้นการพฒันาบุคลากรยงัมอียู่น้อย (อนัเป็นผลจากการทีผู่บ้รหิารขาด
ความเขา้ใจ หรอืรบัทราบ  งประ ยชน์ของการพฒันาบุคลากรดา้นดจิทิลั) 

6) การขาดแคลนบุคลากร
ดา้นดจิทิลั 

o  ม่สามาร แต่งตัง้/บรรจุ ต าแหน่งแก่บุคลากร ด ้เน่ืองดว้ย มม่อีตัราก าลงัพลทีว่่างอยู่ 
หน่วยงานก าลงัอยู่ระหว่างการปรบั ครงสรา้ง ฯลฯ 

o บุคลากรดา้นดจิทิลั ูกบรษิทัเอกชนด งตวั ป 
7) แรงจงูใจในการพฒันา
ตนเองของบุคลากร 

o การ ม่มรีะบบหรอืกล กในการผกูผลการประเมนิดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองของ
บุคลากรเขา้กบัผลการประเมนิการป บิตังิาน (KPIs) หรอืผลตอบแทน 

8) การเปลีย่นแปลงของ
เทค น ลยดีจิทิลั 

o การขาดการศ กษาแนว น้มทางดา้นดจิทิลั ตลอดจนการขาดการท าความเขา้ใจในเทค น ลยี
และนวตักรรมทีเ่กดิข น้ 

9) กฎระเบยีบทางราชการ
ทีเ่ป็นอุปสรรค 

o การทีก่ฎระเบยีบทางราชการ/กฎระเบยีบของหน่วยงาน  ม่ ดร้บัการทบทวน แก ้ข หรอื
ปรบัปรุงใหส้อดคลอ้ง ปกบัการด าเนินงานทีต่อ้งเปลีย่นแปลง ปจากการเปลีย่นผ่านสูด่จิทิลั 

 0) ผูบ้รหิารและบุคลากร 
 ม่น าเทค น ลยดีจิทิลัมา
ใชใ้นการป บิตังิาน 

o การขาดการปลกูฝังวฒันธรรมดจิทิลัในองคก์ร และการผลกัดนัวฒันธรรมการใชเ้ทค น ลยี
ดจิทิลัในทีท่ างาน 

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 
 
เมื่อทราบสาเหตุหรอืต้นเหตุของการเกดิข น้ของปัจจยัความเสีย่งต่างๆ แลว้ คณะผูว้จิยั

 ดป้ระเมนิระดบัความเสีย่งของแต่ละปัจจยั  ดยพจิารณาจากผลการวเิคราะหส์าเหตุที่ท าใหปั้จจยั
ความเสีย่งเกดิข น้ ประกอบกบัผลจากแบบสอบ ามความคดิเหน็ในประเดน็ดงักล่าว6  ดย ดแ้บ่ง
ระดบัความเสีย่งของปัจจยัเสีย่ง ว ้ดงันี้ 

 
 กลุ่มปัจจยัความเสีย่งระดบัต ่า (ผลกระทบและความส าค ัน้อย)  
 กลุ่มปัจจยัความเสีย่งระดบัปานกลาง (ผลกระทบและความส าค ัปานกลาง)  
 กลุ่มปัจจยัความเสีย่งระดบัความเสีย่งสูง (ผลกระทบและความส าค ัมาก ซ ง่อาจท า

ใหก้ารน าแผนสู่การป บิตั ิมป่ระสบความส าเรจ็หรอื มส่ามาร กระท า ด)้  
 

                                                           
6 แบบสอบ ามน าเสนอ วใ้นภาคผนวกของรายงานผลการจดัประชุมสมัมนา เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ร่างกรอบความรูค้วามสามาร  
ทกัษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบบัร่างที ่1 และร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากรดา้น
เทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบบัร่างที ่1 
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จากนัน้ ด้ น าผลจากแบบสอบ ามความคดิเห็นในประเด็นดงักล่าว7 มาประมวลเพื่อ
ประเมินระดับความเสี่ยงของแต่ละปัจจยัความเสี่ยง  ดยผลการประเมินความเสี่ยง รวม  ง
รายละเอยีดสาเหตุทีท่ าใหปั้จจยัความเสีย่งเกดิข น้ เป็นดงัตารางต่อ ปนี้ 

 
ตารางท่ี 4-11 ระดบัความเส่ียงของปัจจยัความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั 

ปัจจยัความเส่ียงของ
แผนยุทธศาสตร ์

ระดบัความเส่ียง ผลกระทบเม อ่ปัจจยัความเส่ียงถ อก าเนิดขึน้ 

1) การขาดการผลกัดนัจาก
ผูบ้รหิาร และความรว่มมอื
ระหว่างหน่วยงาน 

สงู o การด าเนินการ ครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ  ม่ ดร้บัการสนบัสนุนใน
ดา้นงบประมาณ และทรพัยากรทีจ่ าเป็น ท าให ้ครงการหรอื
กจิกรรมเหล่านัน้ ด าเนินการ ด ้ม่เตม็รปูแบบ 

o อาจสง่ผลให ้ม่เกดิการบรูณาการทรพัยากรระหว่างหน่วยงานอย่าง
มปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ม่เกดิการบรูณาการเลย ซ ง่จะสง่ผลต่อ
ความสอดคลอ้งของการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงคมนาคม ตลอดจนอาจเกดิความซ ้าซอ้นของการ
ด าเนินงาน ท าใหง้บประมาณเกดิความส ูเปล่า 

2) การขาด ครงสรา้ง
พืน้ านดา้นเทค น ลยี
สารสนเทศ 

ปานกลาง o สง่ผลกระทบต่อการด าเนินการด าเนินงานภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์
ยกตวัอย่างเช่น  ม่สามาร เขา้  งหรอืเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อ
การพฒันาบุคลากร ด ้

 ) การ ูกด งตวับุคลากร
ของบรษิทัเอกชน (Brain 
Drain)  

ปานกลาง o กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสงักดัอาจส ูเสยีงบประมาณ
และทรพัยากรทีส่ ูเปล่าจากการพฒันาบุคลากร แลว้ ูกด งตวั ป 

4) การขาดบุคลากรที่
เชีย่วชา ในเรื่องเฉพาะ 
ขาดบุคลากรทีม่ี
ความสามาร ท าการ
ฝ กอบรม และขาดหลกัสตูร
ฝ กอบรมเฉพาะดา้นในแต่
ละภาคสว่น 

ปานกลาง o การพฒันาบุคลากรท า ด ้ม่เตม็รปูแบบ 
o สง่ผลกระทบต่อการด าเนินการด าเนินงานภายใตแ้ผนยทุธศาสตร ์

ยกตวัอย่างเช่น 

5) งบประมาณทีจ่ ากดั
หรอื ม่เพยีงพอต่อการ
ด าเนินกจิกรรม 

สงู o  ครงการหรอืกจิกรรม ด าเนินการ ด ้ม่เตม็รปูแบบ หรอื ม่
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งมสีว่นร่วม หรอื ดร้บัการพฒันา
สมรร นะ 

6) การขาดแคลนบุคลากร
ดา้นดจิทิลั 

ปานกลาง o ความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรมหรอื ครงการอาจอยู่ในระดบัทีต่ ่า 
เน่ืองจากมขีอ้จ ากดัในการสง่บุคลากรเขา้ร่วม 

                                                           
7 ผลการจดัล าดบัปัจจยัความเสีย่ง น าเสนอ วใ้นรายงานผลการจดัประชุมสมัมนา เพือ่รบัฟังความคดิเหน็ร่างกรอบความรู้
ความสามาร  ทกัษะ และสมรร นะทีจ่ าเป็นของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ฉบบัร่างที ่1 และร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา
บุคลากรดา้นเทค น ลยสีารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบบัร่างที ่1 
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แผนยุทธศาสตร ์

ระดบัความเส่ียง ผลกระทบเม อ่ปัจจยัความเส่ียงถ อก าเนิดขึน้ 

7) แรงจงูใจในการพฒันา
ตนเองของบุคลากร 

ปานกลาง o ความสนใจในการด าเนิน และเขา้ร่วมกจิกรรมหรอื ครงการอาจอยู่
ในระดบัทีต่ ่า เน่ืองจาก ม่มผีลประ ยชน์หรอืผลตอบแทนแก่
ผูเ้ขา้ร่วม 

8) การเปลีย่นแปลงของ
เทค น ลยดีจิทิลั 

ต ่า o ความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะที ่ดร้บัการพฒันา อาจ
 ม่สามาร น ามาใชป้ บิตั ิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื่องดว้ย
เทค น ลยทีีเ่ปลีย่นแปลง ป สง่ผลใหร้ายละเอยีด หวัขอ้ หรอื
ประเดน็ของความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะ ทีพ่ งทราบ
เปลีย่นแปลง ป  

9) กฎระเบยีบทางราชการ
ทีเ่ป็นอุปสรรค 

ปานกลาง o อาจสง่ผลท าให ้ม่เกดิการบรูณาการทรพัยากรระหว่างหน่วยงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ และ/หรอื ม่เกดิการบรูณาการเลย 

 0) ผูบ้รหิารและบุคลากร 
 ม่น าเทค น ลยดีจิทิลัมา
ใชใ้นการป บิตังิาน 

สงู o การพฒันาบุคลากรอาจ ม่ประสบผลตามเป้าประสงคท์ีต่ัง้ ว ้

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 
 

 แนวทางการบริ ารความเส่ียง 
 
การระบสุาเหตุทีท่ าใหปั้จจยัความเสีย่งเกดิข น้จะช่วยใหส้ามาร ออกแบบและพฒันาแนว

ทางการบรหิารความเสี่ยงที่สามาร ควบคุม ลด อน หรอืขจดั อกาสที่ ปัจจยัความเสี่ยงใดจะ
เกดิข น้ ด ้ 

 
ขณะเดยีวกนั การประเมนิระดบัความเสีย่งกจ็ะช่วยใหส้ามาร พจิารณา ดว้่าปัจจยัความ

เสีย่งใดเป็นปัจจยัทีค่วรใหค้วามส าค ั หรอืจดัสรรทรพัยากร อาท ิงบประมาณ ก าลงัพล ฯลฯ เพื่อ
การบรหิารความเสีย่งของปัจจยัดงักล่าว 

 
แนวทางการบรหิารความเสีย่งจากปัจจยัดงักล่าวเหล่านัน้ สรปุ ดด้งัตารางต่อ ปนี้ 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ตารางท่ี 4-12 แนวทางการบริ ารความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั 
ปัจจยัความเส่ียง 

ของแผนยุทธศาสตร ์
ระดบั

ความเส่ียง 
แนวทางทางการบริ ารความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั  น วยงานท่ีรบัผิด อบ 

1) การขาดการผลกัดนัจาก
ผูบ้รหิาร และความรว่มมอื
ระหว่างหน่วยงาน 

สงู o การสรา้งความเขา้ใจ และการรบัทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านองคก์รสูด่จิทิลั การสรา้งและปลกูฝังวฒันธรรม
ดจิทิลัในองคก์ร รวม  งความจ าเป็นของการเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรบุคคลในด้านดจิทิลั ใหแ้ก่
ผูบ้รหิารของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการข น้ ป 

o การพฒันาบุคลากรระดบัผูบ้รหิารของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการข น้ ป ใหม้ี
วสิยัทศัน์ดจิทิลั 

o การก าหนดใหม้หีน่วยงานหรอืคณะท างานกลาง เพื่อเขา้มาก ากบัดแูลและบรหิารดา้นการพฒันาบุคลากรของ
กระทรวง  ดยเฉพาะการพฒันาความรูค้วามสามาร  ทกัษะ และสมรร นะของบคุลากรของกระทรวงในดา้น
ดจิทิลั 

o ทุกหน่วยงาน (ส าหรบัการ
สรา้งความเขา้ใจ และการ
รบัทราบในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร และการสรา้งความ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน) 

o ส านกังานปลดักระทรวง
คมนาคม (ส าหรบัการเป็น
หน่วยงานกลาง) 

2) การขาด ครงสรา้งพืน้ าน
ดา้นเทค น ลยสีารสนเทศ 

ปานกลาง o การจดัสรรงบประมาณเพื่อลงทนุและพฒันา ครงสรา้งพืน้ านดา้นเทค น ลยสีารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม 

o ทุกหน่วยงาน 

 ) การ ูกด งตวับุคลากรของ
บรษิทัเอกชน (Brain Drain)  

ปานกลาง o การสรา้งและปลกูฝังวฒันธรรมและค่านิยมดา้นความรกัและจงรกัภคัด ี(Royalty) ต่อองคก์ร แกบุ่คลากร 
o การน าเอาเรื่องของความช านา การในดา้นดจิทิลัเขา้มาผกูกบัอตัราผลตอบแทน รวม  งปรบัปรุงอตัรา

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมมากข น้ใหแ้ก่บุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลั 
o การออกแบบและปรบัปรงุเสน้ทางสายอาชพี (Career Path) ใหแ้ก่บุคลากรดา้นเดจิทิลั เพื่อสรา้งแรงจงูใจ

และแรงด งดดูใหก้บับคุลากรในหน่วยงาน 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร หน่วยงานอื่น
ในสงักดักระทรวง 

4) การขาดบุคลากรทีเ่ป็น
ผูเ้ชีย่วชา ในเรื่องเฉพาะดา้น 
และการขาดหลกัสตูรฝ กอบรม
เฉพาะส าหรบัหน่วยงาน
กระทรวง 

ปานกลาง o การปรบัเปลีย่น ครงสรา้งอตัราก าลงัพลขององคก์ร  ดยเพิม่อตัราก าลงัพลใหเ้พยีงพอต่อเนื้องานดา้นดจิทิลั 
o การน าเอาเรื่องของความช านา การในดา้นดจิทิลัเขา้มาผกูกบัอตัราผลตอบแทน รวม  งปรบัปรุงอตัรา

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมมากข น้ใหแ้ก่บุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลั 
o การน าเอาองคค์วามรูด้า้นคมนาคมดจิทิลัของแต่ละหน่วยงานในสงักดั มาบรูณาการและจดัสรรเป็นองค์

ความรูเ้ฉพาะดา้น เพื่อส าหรบัใชใ้นการพฒันาหลกัสตูรฝ กอบรมเฉพาะดา้นในแต่ละภาคสว่น 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร หน่วยงานอื่น
ในสงักดักระทรวง 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ปัจจยัความเส่ียง 
ของแผนยุทธศาสตร ์

ระดบั
ความเส่ียง 

แนวทางทางการบริ ารความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั  น วยงานท่ีรบัผิด อบ 

5) งบประมาณทีจ่ ากดัหรอื ม่
เพยีงพอต่อการด าเนิน
กจิกรรม 

สงู o การสรา้งความเขา้ใจ และการรบัทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านองคก์รสูด่จิทิลั การสรา้งและปลกูฝังวฒันธรรม
ดจิทิลัในองคก์ร รวม  งความจ าเป็นของการเตรยีมความพรอ้มดา้นทรพัยากรบุคคลในดา้นดจิทิลั ใหแ้ก่
ผูบ้รหิารของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการข น้ ป 

o การพฒันาบุคลากรระดบัผูบ้รหิารของกระทรวงและหน่วยงานในสงักดั ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการข น้ ป ใหม้ี
วสิยัทศัน์ดจิทิลั 

o การพฒันาบุคลากรของหน่วยงานทีจ่ะเป็นแกนน าในการน าความรูค้วามสามาร  ทกัษะ หรอืสมรร นะที่
 ดร้บัจากการ ดร้บัการฝ กอบรม มา ่ายทอดใหแ้ก่บุคลากรอื่นในหน่วยงาน 

o ทุกหน่วยงาน (ส าหรบัการ
สรา้งความเขา้ใจ และการ
รบัทราบในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร) 

o กองการเจา้หน้าที/่หน่วยงาน
ดา้นทรพัยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

6) การขาดแคลนบุคลากรดา้น
ดจิทิลั 

ปานกลาง o การปรบัเปลีย่น ครงสรา้งอตัราก าลงัพลขององคก์ร  ดยเพิม่อตัราก าลงัพลใหเ้พยีงพอต่อเนื้องานดา้นดจิทิลั 
o การน าเอาเรื่องของความช านา การในดา้นดจิทิลัเขา้มาผกูกบัอตัราผลตอบแทน รวม  งปรบัปรุงอตัรา

ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมมากข น้ใหแ้ก่บุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลั 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร ส านกังาน
ปลดักระทรวงคมนาคม 

o ศนูยเ์ทค น ลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร หน่วยงานอื่น
ในสงักดักระทรวง 

o กองการเจา้หน้าที/่หน่วยงาน
ดา้นทรพัยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

7) แรงจงูใจในการพฒันา
ตนเองของบุคลากร 

ปานกลาง o การน าเอาเรื่องของความช านา การในดา้นดจิทิลัเขา้มาผกูกบัอตัราผลตอบแทน รวม  งปรบัปรุงอตัรา
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมมากข น้ใหแ้ก่บุคลากรในสายงานดา้นดจิทิลั 

o กองการเจา้หน้าที/่หน่วยงาน
ดา้นทรพัยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

8) การเปลีย่นแปลงของ
เทค น ลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร 

ต ่า o การสรา้งความเขา้ใจ และการรบัทราบเกีย่วกบัการเปลีย่นผ่านองคก์รสูด่จิทิลัแก่ผูบ้รหิารขององคก์ร รวม  ง
บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิผูบ้รหิาร/ผูอ้ านวยการดา้นบรหิารและจดัสรรงบประมาณ ผูบ้รหิาร/ผูอ้ านวยการ
ดา้นบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล 

o ทุกหน่วยงาน (ส าหรบัการ
สรา้งความเขา้ใจ และการ
รบัทราบในดา้นต่างๆ ใหแ้ก่
ผูบ้รหิาร และการสรา้งความ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน) 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

ปัจจยัความเส่ียง 
ของแผนยุทธศาสตร ์

ระดบั
ความเส่ียง 

แนวทางทางการบริ ารความเส่ียง นการน าแผนสู การปฏิบติั  น วยงานท่ีรบัผิด อบ 

9) กฎระเบยีบทางราชการที่
เป็นอุปสรรค 

ปานกลาง o การแก ้ขหรอืปรบัปรุงกฎระเบยีบของหน่วยงาน ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินการเปลีย่นผ่านองคก์รสูด่จิทิลั รวม  ง
การบรูณาการดา้นทรพัยากร องคค์วามรู ้และงบประมาณระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในสงักดักระทรวง
คมนาคม 

o การสรา้งและปลกูฝังวฒันธรรมดจิทิลัใหแ้ก่องคก์ร และบุคลากรทุกภาคสว่น 

o ทุกหน่วยงาน 

 0) การขาดการน าเทค น ลยี
ดจิทิลัมาใชใ้นทีท่ างาน 

สงู o การปลกูฝังวฒันธรรมดจิทิลัในองคก์ร และการผลกัดนัวฒันธรรมการใชเ้ทค น ลยดีจิทิลัในทีท่ างาน o กองการเจา้หน้าที/่หน่วยงาน
ดา้นทรพัยากรบุคคลของทุก
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

ทีม่า: บรษิทั  บลลเิกอร ์แอนด ์คอมพานี (ประเทศ ทย) จ ากดั 
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ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานปลดักระทรวงคมนาคม 

บทท่ี 5 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบักระทรวงคมนาคม 

 
 
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรดิจิทัลของกระทรวงคมนำคม 

คณะผู้วิจยัได้จดัท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อกำรเข้ำสู่เศรษฐกิจดิจิทัลส ำหรบักระทรวง
คมนำคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยส ำหรบักระทรวงคมนำคม
ในภำพรวม เพื่อยกระดบัศกัยภำพด้ำนดจิทิลัของบุคลำกรภำยในกระทรวงให้พร้อมขบัเคลื่อน
องค์กรสู่เศรษฐกิจดิจิทัล และส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยส ำหรบัส ำนักงำนปลัดกระทรวง
คมนำคม ในฐำนะหน่วยงำนหลกัที่จะผลกัดนัและขบัเคลื่อนแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำบุคลำกร
ดจิทิลัของกระทรวงคมนำคมฉบบัน้ีใหป้ระสบผลส ำเรจ็ 

 
 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบักระทรวงคมนาคม 
 
กำรศึกษำในบทที่ผ่ำนมำ ตลอดจนกำรรวบรวมข้อมูลและสมัภำษณ์เชงิลกึผู้มสี่วนได้

ส่วนเสยีทุกภำคส่วนของกระทรวง ไดช้ีใ้หเ้หน็ถงึจุดแขง็หลำยประกำรของกระทรวงคมนำคม ทัง้
ผูบ้รหิำรมคีวำมสำมำรถและใหค้วำมส ำคญักบักำรเปลีย่นผ่ำนสู่ยคุดจิทิลั (Digital Transformation) 
อยูแ่ลว้ระดบัหนึ่ง บุคลำกรจำกแต่ละหน่วยงำนในสงักดัมคีวำมสำมำรถและควำมเชีย่วชำญในองค์
ควำมรูด้ำ้นคมนำคมขนส่งในงำนของตน ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงหน่วยงำนมคีวำมสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
สำมำรถท ำงำนร่วมกนัไดอ้ย่ำงรำบรื่น นอกจำกนี้ กระทรวงคมนำคมยงัเป็นหน่วยงำนชัน้น ำของ
ประเทศทีน่ ำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร และเทคโนโลยดีจิทิลัมำปรบัใชก้บักำรใหบ้รกิำร 
และกำรบรหิำรงำนขององคก์รบำ้งแลว้ 

 
ถงึกระนัน้ กำรบรรลุเป้ำหมำยส ำคญัในกำรยกระดบัศกัยภำพด้ำนดจิทิลัของบุคลำกร

ภำยในกระทรวงให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กร เข้ำสู่ เศรษฐกิจดิจิทัล จ ำเป็นต้องอำศัยปัจจัย 
ขบัเคลื่อนทีส่ ำคญัหลำยประกำร ทัง้ระยะเวลำ งบประมำณ และทรพัยำกรต่ำงๆ อกีทัง้ยงัจ ำต้องมี
กำรวำงยุทธศำสตรแ์ละแผนงำนทีช่ดัเจน และไดร้บักำรผลกัดนัและควำมร่วมมอืจำกทุกภำคส่วน 
ทุกหน่วยงำนในสงักดักระทรวงคมนำคม 
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ในกำรนี้ ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยส ำหรบักระทรวงคมนำคมในภำพรวม แบ่งออกเป็น  
3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นนโยบำยและวิสัยทศัน์ (2) ประเด็นเรื่องวฒันธรรมองค์กร และ  
(3) ประเดน็ดำ้นควำมพรอ้มของบุคลำกรภำยในกระทรวงคมนำคม ซึง่มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 การปรบัวิสยัทศัน์ของผูน้ ากระทรวงคมนาคมให้เป็นดิจิทลั 

 
หนึ่งในจุดแขง็ของกระทรวงคมนำคมคอืผู้บรหิำรของกระทรวงมคีวำมสำมำรถและให้

ควำมส ำคญักบักำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุคดจิทิลั ถึงกระนัน้ ผู้บรหิำรบำงส่วนยงัอำจไม่เห็นภำพหรอื
เขำ้ใจถงึควำมส ำคญัของกำรเปลีย่นผ่ำนดงักล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจำกกำร
น ำดจิทิลัมำใช้ภำยในหน่วยงำนของตน หรอืประสทิธภิำพและประสทิธผิลทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรปรบั
กระบวนงำนหรอืปรบัโครงสรำ้งของหน่วยงำนตำมกำรเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีนวตักรรม และ
เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยำ่งรวดเรว็  

 
ดงันัน้แล้ว ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องส ำคญัอย่ำงส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคม และศูนย์

เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรของทุกหน่วยงำนในสงักดักระทรวง จงึมหีน้ำทีส่ ำคญัในกำร
ชีน้ ำ และชกัจงูใหผู้บ้รหิำรเหล่ำนี้ทรำบถงึควำมจ ำเป็นและควำมเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเขำ้สู่
เศรษฐกจิดจิทิลัต่อไปในอนำคตอนัใกล้ และน ำเสนอแนวทำงส ำหรบักำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กรสู่ยุค
ดจิทิลั 

 
กำรปรบัแนวคดิและวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรใหเ้ป็นวสิยัทศัน์ดจิทิลัจะช่วยผลกัดนัองคก์รสู่

องค์กรดิจทิลัได้รวดเร็ว เนื่องจำกโครงกำร กิจกรรม หรอืแผนงำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นได้ร ับกำร
สนับสนุนจำกผูบ้รหิำรของหน่วยงำน และเกดิกำรจดัสรรควำมส ำคญั งบประมำณ และทรพัยำกร
ต่ำงๆ 

 
 การสร้างและปลูกฝังวฒันธรรมดิจิทลัในองคก์ร  

 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่หล่อหลอมบุคลำกรขององค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน โดย

ถงึแมว้่ำผูบ้รหิำรขององคก์รจะมวีสิยัทศัน์กำ้วไกล มองเหน็ควำมส ำคญัของดจิทิลั หำกแต่ผูป้ฏบิตัิ
หรอืบุคลำกรทัว่ไปยงัไม่เหน็หรอืมวีสิยัทศัน์ในเชงิดจิทิลั และไม่ปรบัเปลีย่นตนเองใหม่ กจ็ะท ำให้
องค์กรเผชญิกบักำรเปลี่ยนผ่ำนที่ไม่รำบรื่น ขณะเดยีวกนั หำกองค์กรมีวฒันธรรม ค่ำนิยม และ
ทศันคตดิ้ำนดจิทิลั แต่ผู้บรหิำรไม่เหน็ควำมส ำคญัของกำรน ำดจิทิลัมำปรบัใช้กบักำรด ำเนินกำร
ต่ำงๆ ของหน่วยงำน กย็อ่มส่งผลกระทบต่อกำรเปลีย่นผ่ำนเขำ้สู่องคก์รดจิทิลัเช่นกนั  
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ด้วยเหตุนี้  กำรสร้ำงและปลูกฝังให้เกิดวัฒนธรรมดิจิทัลในองค์กร อำทิ กำรปรับ
กระบวนงำนภำยใน กำรปรบัโครงสรำ้งหน่วยงำน หรอืกำรน ำดจิทิลัมำใช้กบักำรท ำงำนและกำร
ใหบ้รกิำร จงึเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรบักำรเปลีย่นผ่ำนองคก์รสู่เศรษฐกจิดจิทิลัในปัจจบุนั 

 
กำรทีอ่งคก์รมวีฒันธรรมดจิทิลันัน้ ช่วยใหอ้งคก์รมปีระสทิธผิลทีเ่พิม่ขึน้ และประหยดัทัง้

งบประมำณ เวลำ และทรพัยำกรต่ำงๆ กล่ำวคอื เมือ่มกีำรน ำดจิทิลัมำปรบัใชก้บักระบวนงำนหนึ่ง
ก็ย่อมท ำให้สำมำรถลดเวลำในกำรปฏิบัติงำนลง ลดต้นทุน (งบประมำณ) ที่ต้องใช้กับกำร
ด ำเนินกำรนัน้ๆ และบุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ และท ำงำน
ได้มำกขึ้น ภำยใต้ข้อจ ำกัดของเวลำที่เท่ำเดิม หรือจ ำนวนคนที่เท่ำเดิม ทัง้นี้  ผู้บริหำรของ
กระทรวงคมนำคมถอืเป็นบุคลำกรกลุ่มแรกที่จะเป็นแบบอย่ำงให้กบับุคลำกรกลุ่มอื่นๆ ในองคก์ร 
ในกำรใหค้วำมส ำคญักบักำรน ำดจิทิลัมำปรบัใชแ้ละเปลีย่นผ่ำนองคก์รเขำ้สู่ดจิทิลั 

 
 การพฒันาบคุลากรให้เป็นบคุลากรดิจิทลั 

 
เพื่อขบัเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขององคก์รในทุกดำ้น บุคลำกรของกระทรวงคมนำคมควร

ไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพ ทัง้ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะดำ้นดจิทิลั เพื่อให้พรอ้ม
รองรบักำรเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ 

 
ดงัทีไ่ดน้ ำเสนอไปในผลกำรศกึษำก่อนหน้ำ ควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะ

ดำ้นดจิทิลัทีส่ ำคญัส ำหรบับุคลำกรของกระทรวงคมนำคม ไดแ้ก่ กำรเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ
และนวตักรรมใหม่ กำรสัง่สมควำมรูด้้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ กำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศในที่
ท ำงำน กำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงปลอดภยั ตลอดจนควำมสำมำรถด้ำนกำรสื่อสำร และ
ควำมรูด้ำ้นกำรรวบรวมขอ้มลูและจดัท ำแผนงำนดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 
ทัง้นี้ กำรยกระดบัศกัยภำพด้ำนดจิทิัลของบุคลำกรกระทรวงคมนำคม อำจท ำได้หลำย

รูปแบบ อำท ิกำรจดัฝึกอบรมเชงิวชิำกำร (Classroom) เพื่อกำรเรยีนรู้และสร้ำงควำมเขำ้ใจใน
ด้ำนต่ำงๆ กำรจดัอบรมเชิงปฏิบัติกำร (Workshop) เพื่อให้เกิดกำรลงมือปฏิบัติจริง กำรจัด
กจิกรรมให้เกดิกำรเรยีนรูแ้ละพฒันำตนเองเสมอ เช่น กำรจดัเวทหีรอืกจิกรรมแลกเปลี่ยนควำม
คดิเหน็ (Conference/Forum/Seminar) เป็นตน้ ฯลฯ 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรบัส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
 
เพื่อผลกัดนัองคก์รสู่ดจิทิลั (Digital Transformation) และขบัเคลื่อนแผนยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำบุคลำกรดิจทิลัของกระทรวง ส ำนักงำนปลดักระทรวงคมนำคมจ ำเป็นต้องมหีน่วยงำน
ขบัเคลื่อนหลกั (Change Agent) ทีจ่ะท ำหน้ำเป็นผูว้ำงแผนกำรเปลีย่นผ่ำนสู่องคก์รดจิทิลัและวำง
แผนกำรพฒันำบุคลำกรดำ้นดจิทิลั เป็นผูก้ ำกบั ดูแล และตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ ตำมแผนกำรเปลี่ยนผ่ำนที่วำงไว้ เป็นผู้ประสำนงำนร่วมกันกับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก สปค. และเป็นผูใ้หค้วำมช่วยเหลอืหรอืค ำปรกึษำเชงิดจิทิลัแก่หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
ทัง้นี้ หน่วยงำนขบัเคลื่อนหลกั (Change Agent) ดงักล่ำวจะตอ้งวำงแผนกำรเปลีย่นผ่ำน

ขององคก์ร จดัสรำ้งหรอืจดัใหม้โีครงสรำ้งพืน้ฐำนทีร่องรบักำรเปลีย่นผ่ำน ปลกูฝังวฒันธรรมดจิทิลั 
และกำรใช้ดจิทิลัภำยในองค์กร และด ำเนินกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร ซึ่งศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ศทท.) ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงำนที่เป็น Change Agent ส ำคญัของ 
สปค.  

 
คณะผูว้จิยัไดจ้ดัท ำขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยขึน้ส ำหรบั ศทท. และ สปค. ในกำรผลกัดนั

องคก์รสู่ยุคดจิทิลั และขบัเคลื่อนแผนยุทธศำสตรก์ำรพฒันำบุคลำกรดจิทิลัของกระทรวงคมนำคม
ฉบบันี้ สู่ผลส ำเรจ็ โดยในกำรนี้ จะมไิด้ด ำเนินกำรจดัท ำข้อเสนอแนะในด้ำนของกำรวำงแผน
เปลี่ยนผ่ำนองค์กร เนื่องจำก ศทท. ได้มสี่วนส ำคญัในกำรด ำเนินกำรด้ำนดงักล่ำวอยู่แลว้ ได้แก่ 
กำรจดัท ำแผนยุทธศำสตรค์มนำคมดจิทิลัของของกระทรวง และกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
พฒันำบุคลำกรดจิทิลัของกระทรวงขึน้ (ผลลพัธภ์ำยใตโ้ครงกำรศกึษำนี้) 

 
ส ำหรบัขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยในด้ำนอื่นๆ ที่จะกล่ำวต่อไปประกอบด้วย (1) กำรน ำ

ดจิทิลัมำผลกัดนัองคก์ร และ (2) กำรพฒันำบุคลำกรของส ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม 
 

11.2.1 การน าดิจิทลัมาผลกัดนัองคก์ร 
 
กำรน ำดิจทิลัมำผลกัดนัองค์กรส ำหรบั สปค. ด ำเนินกำรได้ด้วยกันใน 3 ด้ำน ได้แก่  

(1) กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำน (2) กำรปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล  
(3) กำรใชด้จิทิลัภำยในองคก์ร
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 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือรองรบัการเปล่ียนผ่าน 
 
กำรสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนถือเป็นกำรด ำเนินกำรที่ส ำคญั

ประกำรแรก เนื่องจำกกำรมโีครงสรำ้งพืน้ฐำนทีด่ ียอ่มช่วยสนบัสนุนให ้สปค. เปลีย่นผ่ำนสู่องคก์ร
ดจิทิลัไดอ้ยำ่งรำบรืน่  

 
ทัง้นี้ โครงสรำ้งพืน้ฐำนดงักล่ำว หมำยรวมตัง้แต่โครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้นเครอืขำ่ยและกำร

สื่อสำรภำยในกระทรวง เช่น ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบเครอืข่ำยและโทรคมนำคม ระบบกำรสื่อสำร 
เป็นต้น โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยในกระทรวง อำทิ ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบทะเบียนบุคลำกรอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ไปจนถึงโครงสร้ำงที่อ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผูบ้รหิำรและผูป้ฏบิตังิำนของ สปค. และผูร้บับรกิำรจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
กระทรวงคมนำคม อำท ิระบบกำรใหบ้รกิำรออนไลน์ผ่ำนเวบ็ไซต์ของ สปค. /กระทรวง ระบบกำร
พฒันำบุคลำกรของกระทรวง (เช่น ระบบ e-Learning ระบบ Knowledge Management (KM) 
ระบบที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรม (ระบบ Employee Personal Development System) ระบบ
รำยงำนสรปุส ำหรบัผูบ้รหิำร (ระบบ Executive Dashboard System) เป็นตน้ 

 
ศทท. ถอืเป็นหน่วยงำนหลกัที่มหีน้ำทีแ่ละบทบำทในกำรจดัสรำ้ง/พฒันำ หรอืจดัหำ/จดั

ใหม้รีะบบและโครงสรำ้งพื้นฐำนขำ้งต้น เพื่อเอื้ออ ำนวยกำรท ำงำนและกำรใชด้จิทิลัภำยใน สปค. 
ซึ่งโครงสรำ้งที่จะจดัสร้ำงหรอืจดัให้มต่ีอไปนัน้ จ ำเป็นจะต้องค ำนึงถงึประสทิธภิำพ (เช่น ควำม
รวดเรว็ของระบบ ควำมสเถยีรของระบบ) และประโยชน์ที่จะได้รบัจำกกำรใชง้ำน (เช่น ผูบ้รหิำร
สำมำรถน ำไปใช้ประกอบกำรวำงแผนและนโยบำยได้ บุคลำกรของ สปค. สำมำรถเขำ้ไปใช้เพื่อ
สนบัสนุนกำรพฒันำตนเอง เป็นตน้) 

 
 การปลูกฝังวฒันธรรมดิจิทลั  

 
ศทท. ตอ้งด ำเนินงำนรว่มกบัหน่วยงำนบุคคล เช่น กองกำรเจำ้หน้ำที ่เป็นตน้ เพื่อจดัท ำ

กจิกรรมหรอืโครงกำรที่จะปรบัเปลี่ยนแนวคดิ ทศันคต ิและค่ำนิยมองค์กรให้มวีฒันธรรมดจิทิลั 
ผ่ำนกำรสรำ้งและปลูกฝังวฒันธรรมดจิทิลัจำกผูน้ ำ (ผูบ้รหิำรของหน่วยงำน) สู่ผูป้ฏบิตั ิ(บุคลำกร
ทัว่ไป) 

 
ทัง้นี้ กำรปรบัเปลี่ยนแนวคดิ ทศันคต ิและค่ำนิยมองค์กรให้มวีฒันธรรมดจิทิลั จะต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจำกควำมแตกต่ำงด้ำนควำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ และ
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สมรรถนะดำ้นดจิทิลัระหว่ำงบุคลำกร IT และบุคลำกร non-IT ภำยใน สปค. ยงัคงมอียู่พอสมควร 
ดงันัน้ กำรเริม่ปพูืน้ และสรำ้งควำมเขำ้ใจใหเ้หน็ถงึควำมส ำคญัของกำรเปลีย่นผ่ำนองคก์รสู่องคก์ร
ดิจิทัล ประโยชน์จำกกำรใช้ดิจิทัลในกำรท ำงำน ตลอดจนกำรสร้ำงแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ว่ำ
กระทรวงคมนำคมจะเป็นหน่วยงำนขบัเคลื่อนคมนำคมดจิทิลั จงึเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรบับุคลำกร 
non-IT ขณะเดยีวกนั กำรก ำหนดบทบำทใหบุ้คลำกร IT เป็นเสมอืนผูใ้หค้ ำปรกึษำ และผูช้ีแ้นะแก่
บุคลำกร non-IT จะช่วยใหอ้งคก์รโดยรวมเกดิกำรเปลีย่นแปลงจำกภำยใน และเกดิเป็นวฒันธรรม
ดจิทิลัเฉพำะส ำหรบั สปค. 

 
 การใช้ดิจิทลัภายในองคก์ร 

 
ศทท. สำมำรถเป็นผู้น ำและต้นแบบแก่หน่วยงำนภำยใน สปค. เพื่อกำรน ำเทคโนโลยี

ดจิทิลัมำใชป้ระโยชน์ เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรท ำงำน หรอืกำรใหบ้รกิำรแก่ผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยี โดยกำรปรบักระบวนงำนภำยใน ศทท. ไดแ้ก่ กำรลดกระบวนกำรดำ้นเอกสำรลง
แล้วปรบัสู่กำรใช้เอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำสนับสนุนกำรบริหำร  
เช่น กำรน ำฐำนขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรวเิครำะหข์อ้มลูขนำดใหญ่ (Data Analytics) 
เป็นตน้ 

 
ศทท. สำมำรถเป็นผูใ้หค้ ำปรกึษำ ชีแ้นะ และหำแนวทำง (Solution) แก่ส ำนัก/กองอื่นๆ 

ภำยใน สปค. ในกำรจดัท ำควำมเป็นไปไดแ้ละแนวทำงส ำหรบักำรน ำเทคโนโลยดีจิทิลัมำปรบัใช้
กบักำรท ำงำนและกำรใหบ้รกิำรของส ำนกั/กองนัน้ๆ  

 
นอกจำกนี้ ศทท. ในฐำนะหน่วยงำนต้นแบบทีม่บีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทกัษะ 

และสมรรถนะด้ำนดจิทิลัในระดบัที่ดอียู่แล้ว ยงัสำมำรถช่วยเหลอืส ำนัก /กองอื่นๆ ภำยใน สปค. 
โดยกำรจดัฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลำกรภำยในหน่วยงำนเหล่ำนัน้ เพื่อเป็นกำรเตรยีมควำมพรอ้มให้แก่
บุคลำกรภำยใน สปค. ส ำหรบักำรเปลี่ยนผ่ำนและกำรน ำดิจิทลัมำใช้กับกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 
นอกเหนือจำกกำรปรบักระบวนงำนภำยในหน่วยงำนใหม้กีำรใชง้ำนดจิทิลัทีม่ำกขึน้ กำร

ปรบัโครงสรำ้งของหน่วยงำนใหม้คีวำมเหมำะสมเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มแก่องคก์รกย็งัเป็นสิง่ทีท่ ำ
ได้ โดยในที่นี้ ตวัอย่ำงแนวทำงกำรปรบัโครงสรำ้งเพื่อรองรบัคมนำคมดจิทิลัส ำหรบั ศทท. อำจ
ไดแ้ก่ 
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 กำรจดัตัง้กลุ่มงำนหลกัทีม่คีวำมเกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยดีจิทิลัใหม่ๆ ขึน้มำเป็นกลุ่ม
งำนใหม่ภำยใน ศทท. คล้ำยกับกลุ่มงำนระบบภูมสิำรสนเทศ (GIS) ที่มอียู่แล้ว 
ยกตวัอย่ำงเช่น กลุ่มงานด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลคมนาคมดิจิทัล 
(Big Data & Data Analytic) ซึ่งเป็นกำรดึงเอำหน้ำที่ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรขนส่งและระบบคลังข้อมูลของกระทรวงคมนำคม จำกกลุ่ม
นโยบำยและบรหิำรสำรสนเทศ ขึน้มำจดัตัง้เป็นกลุ่มงำนใหม่ของ ศทท. และให้ท ำ
หน้ำทีใ่นส่วนของกำรคดิคน้หรอืจดัหำเทคโนโลยใีนกำรประมวลและวเิครำะหข์อ้มูล
ที่จะท ำให้หน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในสงักัดกระทรวงคมนำคม ตลอดจนหน่วยงำน
ภำยนอกทีเ่กี่ยวขอ้ง สำมำรถน ำขอ้มลูทีม่อียู่มำใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และประสทิธผิล หรอืกลุ่มงานด้านความปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber Security) 
ซึ่งจะท ำหน้ำที่เกี่ยวกับมำตรฐำน และกำรดูแลรกัษำควำมปลอดภัยของระบบ
คอมพวิเตอร ์และเครอืขำ่ย ต่ำงๆ ของกระทรวง 

 กำรจดัตัง้กลุ่มงำนหลกัดำ้นกำรใหบ้รกิำรดำ้นค ำปรกึษำเกี่ยวกบักำรเปลีย่นผ่ำนสู่ยุค
ดจิทิลั (Digital Transformation) ภำยในหน่วยงำน เพื่อใหบ้รกิำรแก่หน่วยงำนต่ำงๆ 
ภำยใน ศทท. ทีต่อ้งกำรปรบัเปลีย่นกระบวนงำนภำยใน ตอ้งกำรน ำดจิทิลัมำปรบัใช้
กบักำรปฏบิตัิงำนเพื่อให้เกดิประสทิธภิำพยิง่ขึ้น และสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ตอ้งกำรของผูร้บับรกิำรในปัจจบุนั 

  
11.2.2 การพฒันาบคุลากรของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
บุคลำกรภำยใน สปค. พอจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ 

ทกัษะ และสมรรถนะด้ำนดิจทิลัในระดับดีอยู่แล้ว และกลุ่มที่อำจยงัต้องได้รบักำรพฒันำและ
ยกระดบัควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะด้ำนดิจิทลัเพื่อให้พร้อมรองรบักำรเข้ำสู่
คมนำคมดจิทิลั 

 
ดว้ยเหตุนี้ ในกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรพฒันำบุคลำกรดจิทิลัตำมแผนยุทธศำสตรก์ำร

พฒันำบุคลำกรดจิทิลัทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้ จงึจ ำเป็นตอ้งแบ่งกำรด ำเนินงำนทีต่รงกบัแต่ละกลุ่มบุคลำกรที่
มรีะดบัศกัยภำพดำ้นดจิทิลัแตกต่ำงกนั  

 
ส ำหรบักลุ่มทีพ่รอ้มอยู่แล้ว (กลุ่มแรก) ซึง่ไดแ้ก่ บุคลำกรภำยใน ศทท. กำรพฒันำและ

ยกระดับศักยภำพด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรในกลุ่มนี้  จะเป็นกำรทบทวนและเสริมควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทกัษะ และสมรรถนะที่มอียู่เดมิ (Reskill & Upskill) ซึ่งอยู่ในระดบัดอียู่แล้ว ให้ดี
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ยิง่ขึน้ และมคีวำมทนัต่อกำรเปลีย่นแปลงทำงเทคโนโลยใีนปัจจุบนั ตวัอย่ำงเช่น กำรจดัฝึกอบรม
หัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีคมนำคมดิจิทัลสมยัใหม่ที่เกิดขึ้น (Used Case) หรือกำรอบรมเชิง
ปฏบิตัิกำร เพื่อให้บุคลำกรได้มโีอกำสลงมอืปฏบิตัิจรงิ อำท ิกำรท ำ Workshop ด้ำน Big Data 
และ Data Analytics กำรท ำ Workshop ด้ำน Digital Service Design กำรท ำ Workshop ด้ำน 
Enterprise Architecture ฯลฯ นอกจำกนี้ กำรพฒันำและยกระดบัศกัยภำพดำ้นดจิทิลัของบุคลำกร
ในกลุ่มนี้ ยงัหมำยรวมถงึกำรพฒันำใหบุ้คลำกรเหล่ำนี้ กลำยเป็นบุคลำกรทีม่คีวำมเชีย่วชำญและ
ทกัษะทีจ่ะสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้หรอืทกัษะของตนใหแ้ก่บุคลำกรภำยใน สปค. ได้ 

 
ส่วนของกำรพฒันำและยกระดบัศกัยภำพด้ำนดจิทิลัของบุคลำกรในกลุ่มที่มรีะดบัควำม

เขำ้ใจหรอืกำรรบัทรำบเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลัน้อยกว่ำนัน้ อำจเริม่ตน้จำกกำรจดัฝึกอบรมหวัขอ้
เกี่ยวกบัควำมรูพ้ื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยคีมนำคมดจิทิลั ไปพรอ้มกบักำรปรบัทศันคตแิละมุมมอง 
ตลอดจนกำรปลูกฝังวฒันธรรมดจิทิลั ดงัที่ได้น ำเสนอไปในหวัขอ้ 11.2.1 จำกนัน้ เมื่อปูพื้นฐำน
ให้กบับุคลำกรกลุ่มนี้ได้ระดบัหนึ่งแล้ว จงึเริม่จดัฝึกอบรมในหวัขอ้ที่ลกึขึน้ และเกี่ยวขอ้งกบักำร
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในกำรท ำงำนต่อไป 

 
ล ำดบัของกำรพฒันำอำจเริม่ต้นจำกกำร Reskill & Upskill ใหก้บับุคลำกรกลุ่มแรก เพื่อ

เป็นบุคลำกรน ำร่อง (Pilot) ของ สปค. ที่จะสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ หรอืทกัษะของตนให้แก่
บุคลำกรภำยใน สปค. ในรูปแบบกำรอบรมภำยใน ( In-House Training) ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อ สปค. ในกำรประหยดังบประมำณดำ้นกำรพฒันำบุคลำกรในระดบัหนึ่ง 

 
ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรข้ำงต้นเป็นกำรพฒันำบุคลำกรของ สปค. ในรูปแบบของกำรจดั

ฝึกอบรม (ไม่ว่ำจะเป็นในรปูแบบของหอ้งเรยีน (Classroom) หรอืรปูแบบฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิำร 
(Workshop)) ซึง่อำจเหมำะสมกบักำรพฒันำบุคลำกรในระยะสัน้เท่ำนัน้ 

 
ส ำหรบักำรพฒันำบุคลำกรในระยะยำว ควรมกีำรสร้ำงแรงจูงใจ (Incentives) ให้แก่

บุคลำกรภำยใน สปค. เพื่อกระตุ้นให้บุคลำกรหมัน่เรยีนรู้และพฒันำตนเองอยู่เสมอ อำท ิกำร
ทบทวนกำรประเมนิผลตอบแทนของบุคลำกร เช่น อตัรำค่ำวชิำชพี ค่ำตอบแทนจำกควำมช ำนำญ
กำร (ใบประกำศนียบตัร และใบอนุญำตต่ำงๆ) กำรน ำผลกำรพฒันำตนเองของบุคลำกรมำผูกเขำ้
กบักำรประเมนิผลกำรด ำเนินงำน ฯลฯ 
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นอกจำกนี้ ดงัที่คณะผู้วจิยัได้เสนอให้มกีำรจดัตัง้กลุ่มบุคลำกรดเีด่น (Talent Group) 
และพฒันำบุคลำกรในกลุ่มดงักล่ำว (Upskill) เพื่อทีบุ่คลำกรกลุ่มดงักล่ำวจะเขำ้มำมบีทบำทในกำร
ผลกัดนัและขบัเคลื่อนกำรเปลี่ยนผ่ำนองค์กร และช่วยแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคที่อำจจะเกิดขึ้นใน
อนำคต และก่อให้เกิดควำมยัง่ยนืส ำหรบักระทรวงคมนำคมที่ก ำลงัเข้ำสู่กำรเป็นองค์กรดิจทิลั  
ดว้ยเหตุนี้ สปค. จงึอำจคดัเลอืกบุคลำกรทีม่ศีกัยภำพสงูของหน่วยงำน เช่น บุคลำกรภำยใน ศทท. 
เป็นต้น และให้บุคลำกรดงักล่ำวเขำ้ร่วมกบักลุ่มบุคลำกรดเีด่น ได้มโีอกำสในกำรด ำเนินงำนเพื่อ
ขบัเคลื่อนองค์กรสู่ดจิทิลั และบรรลุเป้ำหมำยในส่วนของกำรพฒันำบุคลำกรดจิทิลัของกระทรวง
คมนำคมต่อไป 
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