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กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือรวบรวมและแนะน าเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ น ามาประยุกต์ใช้สนับสนุนภารกิจหลักในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานภายนอก ให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซึ่งแสดงให้เห็นวัฎจักร
ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย การเข้าใจถึงบริบทขององค์กร การเข้าถึงถึงข้อมูล 
การเตรียมความพร้อมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล ก่อนน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าว เป็นสารสนเทศมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหารต่อไป 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 

กระบวนงาน การพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ภายนอกเข้าสู่ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม 

1.2 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime 
Minister’s Operation Center - PMOC) ในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ 
รายงานผลการด าเนินงานของกระทรวง หรือข้อมูลที่สอดคล้องต่อความต้องการสารสนเทศ เพ่ือสามารถ
คัดเลือกข้อมูลที่มีความส าคัญมากลั่นกรอง และวิเคราะห์ภาพรวม และก าหนดยุทธศาสตร์ของประเทศได้ 

 
2. ขอบเขต 

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมภารกิจที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการรายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล ก่อนน าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าว  
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 

 
3. ค าจ ากัดความ 

1) ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  (Prime Minister’s Operation Center : PMOC)  หมายถึ ง 
ศูนย์กลางของข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หรือจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และน าเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประเทศ 

2) ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (Ministry’s Operation Center : MOC) หมายถึง ศูนย์กลางของข้อมูล
เพ่ือการบริการราชการระดับกระทรวง โดยมีภารกิจรวบรวมข้อมูลภายในกระทรวง เพ่ือท าการกลั่นกรอง 
ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล ก่อนท าการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจ าเป็นเข้าสู่ PMOC เพ่ือใช้สนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานผลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ณ ท าเนียบรัฐบาล 

3) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport Operation Center : MOTOC) 
หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการที่จัดตั้งข้ึนโดยกระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ PMOC นอกจากนี้ 
MOTOC ยังมีภารกิจในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 

4) ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department’s Operation Center : DOC) หมายถึง ศูนย์บริหาร
ราชการในระดับกรม ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทาง ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนน าส่งให้ MOC ต่อไป 
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5) ศูนย์ปฏิบั ติ การคมนาคมภูมิภาค (Ministry of Transport Provincial Operation Center : 
MOTPOC) หมายถึง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ  MOTOC 
ในการสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ในแต่ละภูมิภาค 

6) เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง การน าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ในการพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร 

7) ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการค านวณ 
ซึ่งถือองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

- ข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามความหมายและคุณสมบัติของ
โครงสร้างไว้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการค้นหาและการน าไปใช้งาน อาทิ ตารางในฐานข้อมูล 

- ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้  
โดยจัดให้อยู่ ในรูปแบบล าดับขั้น (Hierarchy) อาทิ Extensible Markup Language (XML) JavaScript 
Object Notation (JSON) 

- ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ 
อาทิ เสียง รูปภาพ วิดีทัศน์ 

8) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการน าข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างมีระบบ 
จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า และสาระ โดยมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้ 

9) ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม (Transportation Data Integration Center : TDIC) 
หมายถึง ศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงที่สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก และหน่วยงานในสังกัด 
ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ MOTOC เพ่ือสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศตอบสนองต่อความต้องการใช้ข้อมูล
ในระดับต่าง ๆ 

10) ETL (Extract, Transform, and Load) หมายถึง กระบวนการส าหรับดึงข้อมูลจากแหล่งที่
แตกต่างกัน เพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สอดคล้องกับคลังข้อมูลต้นทางที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล โดยสามารถ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้ ดังนี้ 

- การสกัดข้อมูล (Extract) คือ ขั้นตอนในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน 
- การแปลงรูปข้อมูล (Transform) คือ ขั้นตอนในการแปลงข้อมูลให้ตรงมาตรฐานของคลังข้อมูลต้นทาง

ที่จะน าเข้า โดยมีกระบวนการที่สามารถเลือกใช้ได้ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด (Cleansing Data), 
การคัดเลือกสดมภ์ (Selection), การกรองข้อมูลตามเงือนไขที่ก าหนด (Filtering), การแปลงประเภทข้อมูล 
(Encoding) 

- การน าเข้าข้อมูล (Load) คือ ขั้นตอนในการน าเข้าข้อมูล โดยก าหนดข้อมูลต้นทางปลายทาง 
ก าหนดช่วงเวลา และความถี่/รอบในการน าเข้าข้อมูลอัตโนมัติ 

11) คลังข้อมูล (Data Warehouse) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร ส าหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นมีวัตถุประสงค์ในการน ามาใช้งาน 
และมีลักษณะของการจัดเก็บแตกต่างไปตามแหล่งข้อมูลหรือลักษณะของข้อมูล 

12) ตลาดข้อมูล (Data Marts) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดเล็กที่ผ่านขั้นตอนการแปลงรูปข้อมูล เพ่ือให้
พร้อมส าหรับการออกรายงาน หรือพร้อมส าหรับการใช้งานเฉพาะทาง สามารถใช้เป็นยุทธวิธีเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจ
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ที่มีการแข่งขันทางด้านเวลา เนื่องจาก ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลสูงเพราะ จัดเก็บเฉพาะข้อมูลส าหรับ
การแสดงผล ลดการใช้ทรัพยากรระหว่างผู้ใช้ระบบ และสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคลังข้อมูล 

13) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence : BI) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ให้มีความถูกต้อง 
แม่นย าทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านเวลาสูง ทั้งนี้ BI 
ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1) ความท้าทายด้านข้อมูล (Data challenges) 
- ข้อมูล คือ หัวใจส าคัญของ BI จ าเป็นต้องอาศัยเวลา และความพยายามในการเชื่อมโยง 

ก าหนดมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และสอดคล้องต่อ
ความต้องการใช้สารสนเทศ 

- การรักษา และการจัดเก็บข้อมูล คืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องน ามาพิจารณา ข้อมูลควรจะถูกเก็บใน
หลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ สถานที่ และในหลาย ๆ ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ดีต้องสามารถน ามาใช้ได้อย่างง่าย  

2) ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี (Technology Challenges) แหล่งข้อมูลต่างมีเทคโนโลยี
ที่แตกต่างกัน ท าให้ยากต่อการน าข้อมูลมาใช้ 

3) ความท้าทายทางด้านกระบวนการ (Process Challenges) กระบวนการสามารถถูกเปลี่ยน 
ถูกวัด ถูกท าซ้ า และประยุกต์ในทางธุรกิจได้ตลอดเวลา  

4) ความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ (Strategy Challenges) การตอบสนองต่อการใช้งานของข้อมูล
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรโดยเน้นถึงการจัดการ และการน าข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง 

5) ความท้าทายด้านผู้ใช้ (Users Challenges) BI สามารถช่วยในการตัดสินใจระหว่างองค์กร 
การที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคลากร ความต้องการของข้อมูล ความช านาญ และเป้าหมายเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ต่อการน าหลัก BI ไป 

6) ความท้าทายด้านวัฒนธรรม (Cultural Challenges) วัฒนธรรมองค์กรสามารถเป็นปัญหาของ
การประยุกต์ใช้หลักการ BI ได้ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
บุคลากรสามารถได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างง่าย และตรงต่อเวลา เนื่องจากแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง 

14) Dashboard หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลผู้บริหาร (Executive Summary) ในมุมมองต่าง ๆ 
เพ่ือให้สามารถน าเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย และชัดเจน สามารถใช้เวลาในการตีความสั้น และสามารถตอบ
โจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพ่ือเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีหน้าที่
รับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานในภาพรวม และติดตามผลการด าเนินงานตามภารกิจหลัก
ที่ได้รับมอบหมาย 

2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีภารกิจการด าเนินงาน ดังนี้ 

- สรุปความต้องการสารสนเทศแบบเชิงรับ/เชิงรุกที่สามารถตอบโจทย์ และสนับสนุนการตัดสินใจ
ในมิติต่าง ๆ ไดอ้ย่างครบถ้วน 

- ก าหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดท าสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
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- ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลจาก TDIC , DOC และ MOTPOC  
- ก าหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลกลับ

ใช้ได้ในภายหลัง 
- น าหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลลัพธ์

ตามวัตถุประสงค์ของรายการสารสนเทศดังกล่าว 
- จัดท าสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สารสนเทศเข้าใจง่ายและมีความชัดเจน 
- ก าหนดช่องทางการน าเสนอรายงาน และเผยแพร่สารสนเทศเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
- ผลักดันให้น าสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวน และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจไปใช้ใน  

DOC และ MOTPOC ต่อไป 
- พัฒนาคลังข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลจากหลายแหล่งที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมก าหนดมาตรฐาน และเลือกเทคโนโลยี

ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
- ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูล ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ETL 
- ปกป้องข้อมูลจากการลักลอบการใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดจาก

ภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์ 
- เผยแพร่/แชร์/กระจายข้อมูลสารสนเทศ พร้อมควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นมาตรฐาน 
- สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และน าไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป 

3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมระดับกรมและภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด 
- ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุนภารกิจของ MOTOC  
- น ารายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ต้นแบบไปใช้ในศูนย์ของตน 

 
5. Work Flow กระบวนงาน 

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคมมีการบูรณาการข้อมูล

สารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง ที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความส าเร็จของการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง ของกระทรวงคมนาคม 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work flows) 

ผังงาน 
(Flow Charts) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม) 

1. สรุปความต้องการสารสนเทศแบบเชิงรับ/เชิงรุก 
1.1 เชิงรับ สรุปความต้องการใช้สารสนเทศของ

ผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ความต้องการ
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) 

1.2 เชิงรุก สรุปความต้องการใช้สารสนเทศของ
ผู้บริหารจากการสอบถาม, ศึกษานโยบายระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัดสากล นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
ขนส่ง เช่น เรื่องของการใช้พลังงาน และการปลดปล่อย
มลพิษในภาคการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งสินค้าบน
โครงข่ายคมนาคมในอีก 10 ปี เป็นต้น 

 3 – 5 วัน หนส. และ 
นชค. นส. 

ศทส. 

2. วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ 
จัดกลุ ่มสารสนเทศตามวัตถุประสงค์/โจทย์ที ่มี

ความสอดคล้องกัน 

 2 วัน นชค. นส. 
ศทส. 

3. ก าหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ก าหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

ที่ต้องการการวิเคราะห์ โดยก าหนดเป็นรายการ พร้อม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล 
ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ความพร้อมในการเช่ือมโยง
ข้อมูล ช้ันความลับของข้อมูล และระดับความลึกของ
ข้อมูล 

  30 นาที – 
1 วัน 

 

หนส. และ 
นชค. นส. 

ศทส. 

4. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล 
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามรายการ

ข้อมูลที่ก าหนดกับแหล่งข้อมูลที่เช่ือมโยงอยู่แล้ว อาทิ 
TDIC, DOC และ MOTPOC 

 2 – 4 ช่ัวโมง นชค. นส. 
ศทส. 

5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล 

เพื่อสอบถามรายการข้อมูลที่ต้องการ ปรึกษาหารือ
เรื ่องวิธีการจัดเก็บข้อมูล และขอตัวอย่างข้อมูล 
เพื่อพิจารณาเลือกใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการวิเคราะห์ 

 1 - 2 วัน หนส. และ 
นชค. นส. 

ศทส. 

6. รายงานสถานะข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางเพ่ือให้
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

 3 – 7 วัน 
 

หนส. และ 
นชค. นส. 

ศทส. 

7. วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ 
และวิธีการทางคณิตศาสตร์  

การน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน 

 

 3 – 7 วัน 
 

นชค. และ 
นวส. นส. 

ศทส. 

 

ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนขอ้มูล 

ไม่มี 
มี 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 รวบรวม/สรุป 
ความต้องการสารสนเทศ  

 

วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ  

 

ก าหนดรายการขอ้มูล 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ประสานหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work flows) 

ผังงาน 
(Flow Charts) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
(ต าแหน่ง/กลุ่ม) 

8. จัดท ารายงานส าหรับน าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
น าเทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล อาทิ BI 

Tools เช่ือมโยงกับรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และน าทฤษฎี
สถิติมาจ าลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผล 
และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ท างานซ้ าซ้อน 
และรูปแบบการน าเสนอที่สื่อความหมาย เข้าใจง่าย 
ก่อนน าเสนอข้อมูลด้วย Dashboard 

 1 – 2 สัปดาห ์ ผทส.  
หนส. และ 
นชค. นส. 

ศทส. 

9. ก าหนดช่องทางการน าเสนอรายงานสารสนเทศ 
และการเผยแพร่ 

รายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลตาม
ระดับช้ันความลับของข้อมูล และนโยบายการจัดเก็บ
และเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง ดังนั้น การรายงาน
สามารถอยู่ในรูปแบบของไฟล์น าเสนอ ระบบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เว็บแอปพลิเคช่ัน เว็บเซอร์วิส หรือเป็น 
Ad-hoc Report เพื ่อให้ผู ้บริหาร หน่วยงานภายใน 
และภายนอกที่ สนใจ สามารถใช้ประโยชน์ จาก
สารสนเทศในเชิงต่อยอดได้ 

 3 - 5 วัน นชค. นส. 
ศทส. 

10. สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 2 วัน นชค. นส. 
ศทส. 

 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด าเนินการรวบรวม
ความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย และตอบสนองกับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านคมนาคม
รวมทั้งสรุปผล โดยสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ 

1.1 การด าเนินการเชิงรับ คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากจากผู้ต้องการใช้โดยตรง 
อาทิ ผู้บริหาร, PMOC, นโยบายภาครัฐ และค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือตอบสนอง
ต่อความต้องการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

1.2 การด าเนินการเชิงรุก คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากการสอบถามข้อมูล 
ศึกษานโยบายระดับประเทศ ตัวชี้วัดสากล นโยบายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคมนาคมขนส่ง 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมในเชิงรับ/เชิงรุก เพ่ือจัดกลุ่มสารสนเทศ
ตามวัตถุประสงค์/โจทย์ที่มีความสอดคล้อง ก าหนดรายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง เลือกทฤษฎี/วิชาการส าหรับใช้ใน
การวิเคราะห์ ออกแบบและจัดท ารูปแบบรายงานส าหรับน าเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การก าหนดรายการข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
MOTOC ก าหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ต้องการวิเคราะห์ โดยก าหนดเป็น

รายการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ความพร้อมในการ

จัดท ารายงานน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 

ก าหนดช่องทางการ
น าเสนอรายงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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เชื่อมโยง ข้อมูล ชั้นความลับของข้อมูล และระดับความลึกของข้อมูล และด าเนินการตรวจสอบกับทาง 
TDIC, DOC และ MOTPOC ว่าข้อมูลดังกล่าวพร้อมส าหรับใช้งานหรือไม่ 

กรณีที่ส่วนกลางไม่มีข้อมูล ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล เพ่ือสอบถาม
รายการข้อมูลดังกล่าวในเชิงเทคนิคและรายละเอียด และร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีไม่มี
ข้อมูล หรือพิจารณาตัวเลือกอ่ืนทดแทน 

กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มีข้อมูล ให้น าเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบถึงสถานะ/ปัญหา 
ในการรวบรวมข้อมูล พร้อมเสนอแนวทางเพ่ือให้พิจารณา ดังนี้ 

 กรณีที่ 1 ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว มอบหมายเป็นค าสั่ง พร้อมแต่งตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการน าเข้าข้อมูล พร้อมก าหนดกรอบระยะเวลา วิธีการน าเข้า โดยให้ TDIC 
เป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน 

 กรณีท่ี 2 น าเสนอมุมมองอื่นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศได้  
ใช้ตัวแปรที่มีอยู่ โดยด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศใหม่ 

 กรณีท่ี 3 ให้ด าเนินการต่อไป โดยตัดตัวแปรดังกล่าวออก (ด าเนินการเหมือนกับกรณี
ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีข้อมูล) 

 กรณีท่ี 4 ไม่ให้ด าเนินการต่อ ให้จัดท าข้อสรุป และเสนอแนะส าหรับในการด าเนินการต่อไป 
กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมี MOTOC และ TDIC รวมกัน ก าหนดรูปแบบการได้มาซึ่งข้อมูล 

โดยสามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบดังนี้ 
 ข้อมูลเฉพาะกิจ (Ad-hoc Data) กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลแบบเร่งด่วน ข้อมูลที่ยังไม่ได้

จัดเก็บ ข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการท างานผ่านระบบ เช่น ประชาชนที่ใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง/รถแท็กซี่ 
รวมถึง กรณีท่ีหน่วยงานไม่พร้อมน าเข้าข้อมูลแบบทันที (Real-Time) เช่น การรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการขนส่ง
สาธารณะในช่วงเทศกาล โดยหน่วยงานจะน าส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เพ่ือให้ทาง TDIC เป็นผู้น าเข้าข้อมูล 

 ข้อมูลทันที (Real-Time Data) กรณีที่หน่วยงานมีความพร้อมในการการเชื่อมโยง
ข้อมูลเชิงเทคนิค โดยหน่วยงานสามารถเลือกใช้รูปแบบการเชื่อมโยงที่เป็นมาตรฐานได้หลายวิธี อาทิ การเชื่อมโยง
ข้อมูลผ่านฐานข้อมูลโดยใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Service ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้
ตามความต้องการใช้ข้อมูล และมีความเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการสายการบิน เป็นต้น 

เมื่อได้ข้อมูลมาไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม จ าเป็นต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงข้อมูล ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ETL (กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ ให้ประสาน
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล) 

2.2 น าหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
การน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์  

เพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน และตอบโจทย์ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของสารสนเทศ พร้อมน าเสนอร่างผลลัพธ์เพ่ือพิจารณา 
กรณีที่ 1 ตอบโจทย์ เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ตรงกับความต้องการ 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในส่วนการตัดสินใจอ่ืนได้ 
กรณีที่ 2 ตอบโจทย์ ต้องการให้วิเคราะห์เพ่ิม เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ 

แต่ระดับความลึก และความกว้างของมุมมองอาจยังไม่เพียงพอ เสนอให้มีการวิเคราะห์เพ่ิมเติม 
กรณีที่ 3 ไม่ตอบโจทย์ ต้องการวิเคราะห์เพ่ิม ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถน าไปใช้สนับสนุน

การตัดสินใจได้ จ าเป็นต้องหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
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กรณีที่ 4 ไม่ตอบโจทย์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดท าสารสนเทศใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก
ไมต่อบโจทย์และความต้องการของผู้ใช้ 

2.3 จัดท ารายงานส าหรับน าเสนอ 
น าเทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล อาทิ BI Tools เชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

และน าทฤษฎีสถิติมาจ าลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง  
ไม่ท างานซ้ าซ้อน และรูปแบบการน าเสนอท่ีสื่อความหมาย เข้าใจง่าย ก่อนน าเสนอข้อมูลด้วย Dashboard 

2.4 ก าหนดช่องทางการน าเสนอรายงานสารสนเทศ และการเผยแพร่ 
รายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลตามระดับชั้นความลับของข้อมูล และนโยบายการจัดเก็บ

และเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง ดังนั้น การรายงานสามารถอยู่ในรูปแบบของไฟล์น าเสนอ ระบบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เว็บแอปพลิเคชั่น เว็บเซอร์วิส หรือเป็น Ad-hoc Report เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงานภายใน 
และภายนอกท่ีสนใจ สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในเชิงต่อยอดได้ 

3. สรุปผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
1  3 – 5 วัน - สอบถามความต้องการใช้สารสนเทศ

จากผู้บริหาร 
- ศึกษา บทความวิชาการ ข่าวสาร 
นโยบาย ทีเ่กี่ยวข้องกับการคมนาคม 

- รายการความต้องการสารสนเทศที่  
ครบถ้วน ครอบคลุม ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหาร 

หนส. และ นชค. ศทส. 

2  2 วัน - จัดกลุ่มสารสนเทศตามวัตถปุระสงค/์
โจทย์ที่มีความสอดคล้องกัน 

- รายการความต้องการสารเทศเชิง
วิ เคราะห์ที่ ครบถ้วน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

นชค. นส. ศทส. 

3  30 นาที – 
1 วัน 

- ก า ห น ด ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล พ ร้ อ ม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
เชิงวิเคราะห์ 

- รายการข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
ครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้อง และมี
รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถใช้
ปฏิบัติในเชิงเทคนิคต่อไปได้ 

หนส. และ นชค. ศทส. 

4  2 – 4 ช่ัวโมง - ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้น 
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

นชค. นส. ศทส. 

5  1 - 2 วัน - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็น
เจ้าของข้อมูล 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หนส. และ นชค. นส. ศทส. 

6  3 - 7 วัน - รายงานสถานะข้อมูลพร้อมเสนอ
แนวทางให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 

- รายงานสถานะข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไข
ปัญหาแก้ผู้บริหารได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

หนส. และ นชค. นส. ศทส. 

7  3 – 7 วัน 
 

- น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
ทฤษฎีและวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน 

- วิเคราะห์ข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องตาม
หลักวิธีการ และตอบโจทย์ตามความ
ต้องการสารสนเทศเชิงวิ เคราะห์ของ
ผู้บริหาร 

นชค. และ นวส. นส. ศทส. 

รวบรวม/สรุป 
ความต้องการสารสนเทศ  

วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ 

ก าหนดรายการขอ้มูลที่
เกี่ยวขอ้ง 

ตรวจสอบ 
ความครบถ้วนขอ้มูล 

ไม่มี 

รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ 

มี 

วิเคราะห์ข้อมูล 

ประสานหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวขอ้ง 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ (ต าแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย) 
8  1 - 2 สัปดาห ์ - ประมวลผลและวิเคราะห์และน า

เทคโนโลยีที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
ด้วย Dashboard น าเสนอผู้บริหาร
พิจารณา 

- รายงานน าเสนอสามารถประมวลผล 
และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
รูปแบบที่ชัดเจน สื่อความหมาย และ
เข้าใจง่าย โดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา 

ผทส.  
หนส. และ นชค. นส. ศทส. 

9  3 - 5 วัน - ก าหนดช่องทางรายงานสารสนเทศ 
และเผยแพร่ข้อมูล 

- รายงานน าเสนอต้องเผยแพร่ ตาม
ระดับช้ันความลับ และนโยบายการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล 

นชค. นส. ศทส. 

10  2 วัน - สรุปผลการด าเนินงาน - สรุปผลการด าเนินงาน ต้องประกอบด้วย 
ผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต 

นชค. นส. ศทส. 

จัดท ารายงานน าเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา 

ก าหนดช่องทาง 
การน าเสนอรายงาน 

สรุปผล 
การด าเนินงาน 
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8. ระบบติดตามประเมินผล 
จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการท างาน เพื่อก าหนดแนวทาง 

หรือมาตรฐานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระในกระบวนการต่าง ๆ  ให้เกิดความรวดเร็ว 
โดยจัดท าสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว 1 ครั้ง/ปี 

จัดท าสรุปรายการข้อมูล พร้อมรายละเอียดและสถานะของข้อมูลที่ทาง TDIC มีอยู่ และรายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 
ที่ MOTOC ใช้ส าหรับเป็นสรุปประกอบการวิเคราะห์สารสนเทศดังกล่าว 1 ครั้ง/ปี 
 
9. เอกสารอ้างอิง 

เอกสารทางวิชาการ/บันทึก/หนังสือราชการ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการและภารกิจ ประกอบด้วย 
1) ความคืบหน้าการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
2) แนวทางการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
3) การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม 
4) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ระยะที่ 2 
 

10. แบบฟอร์มที่ใช้ 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการน าเข้า และออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของ MOTOC ประกอบด้วย 
1) แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล 
2) แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC 
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม  

และระบบสถิติคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคืบหน้าการด าเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 





 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

















 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 









 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ระยะท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 2 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
การรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สถานการณ์การให้บริการขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 
ระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2559  

 
 

ในช่วง 11 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 (8 - 18 เมษายน 2559) มีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 20,285,883 คน แบ่งเป็นการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ขสมก. รฟม. รฟฟท. 
และ จท.) จ านวน 14,294,449 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.46 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด การ
เดินทางระหว่างจังหวัด (บขส. รฟท. ทย. และ ทอท.) จ านวน 3,738,223 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.43 ของการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด และการเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) จ านวน 2,253,151 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 11.11 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด 

เมื่อพิจารณาการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 โดย
เปรียบเทียบในช่วงเวลา 11 วันของเทศกาล พบว่า มีการเดินทางลดลงจากเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็นร้อย
ละ 5.23 โดยลดลงการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ จากการเดินทางระหว่างจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 8.78 
และ ร้อยละ 0.09 ตามล าดับ แต่การเดินทางระหว่างประเทศมีอัตราเพ่ิมขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 13.08 ดังนี้  

1. การเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีการให้บริการรถเมล์ (ขสมก.) รถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) รถไฟฟ้า 
Airport Rail Link (ARL) (รฟฟท.) และ เรือ (จท.) เพ่ือสนับสนุนการเดินทางเชื่อมต่อกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัด/ระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว นั้น พบว่า ในช่วง 10 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 
ประชาชนใช้รถไฟฟ้า ARL และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน ของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น 
ร้อยละ 7.57 และ ร้อยละ 6.53 ตามล าดับ แต่ประชาชนใช้บริการเรือ  และ รถเมล์ ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 
12.47 และ ร้อยละ 11.48 ตามล าดับ  

2. การเดินทางระหว่างจังหวัด 
2.1 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน (บขส.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาล

สงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.01 
2.2 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางราง (รฟท.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ

เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.61 
2.3 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางอากาศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชน ใช้บริการเพิ ่มขึ ้นจาก

ช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 6.30 
3. การเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ

เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 13.08 
 

___________________________ 

 
 
 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเช่ือมโยงข้อมูลศูนย์ปฏบิัติการคมนาคม และศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตรี 
 

1. รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) แยกรายเดือน 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ . – 

 

รายงานประจ าเดือน สถานะ รายงานประจ าเดือน สถานะ 
ต.ค. 2558  เม.ย. 2559  
พ.ย. 2558  พ.ค. 2559  
ธ.ค. 2558  มิ.ย. 2559  
ม.ค. 2559  ก.ค. 2559  
ก.พ. 2559  ส.ค. 2559 รอด าเนินการ 
มี.ค. 2559  ก.ย. 2559 รอด าเนินการ 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน รอด าเนินการ 
 

2. ผลการด าเนินงานของโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งภายใต้กรอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ   

สรุปความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคม ตามสถานะการด าเนินงาน
ได้ ดังนี้ .- 

สถานะโครงการ รวม ทางถนน 
(ทางหลวงพิเศษ) 

ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 6 1) สายพัทยา – มาบตา
พุด 
2) สายบางปะอิน – 
นครราชสมีา 
 

1) รถไฟทางคู ่ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น 

1) ท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ง A 
2) SRTO 

1) พัฒนาท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ 2 

ขั้นตอนประกวดราคา 5 1) สายบางใหญ่ – 
กาญจนบุร ี

1) รถไฟทางคู่ ช่วง
ประจวบครีีขันธ์ – ชุมพร 
2) รถไฟฟ้าสายสีชมพ ู
3) รถไฟฟ้าสายเหลือง 
4) รถไฟฟ้าสายสสี้ม 

- - 

เตรียมเสนอ ครม. 6 - 1) สายสีแดงอ่อน 
2) รถไฟทางคู่ นครปฐม-
หัวหิน 
3) รถไฟทางคู่ ลพบรุ ี
4) รถไฟทางคู่ มาบกะเบา 
5) รถไฟทางคู่ หัวหิน 
6) สายสีม่วง 

- - 

สถานะโครงการ รวม ทางถนน ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ 



(ทางหลวงพิเศษ) 
เตรียมเสนอ คกก. PPP 2 - 1) รถไฟความเร็วสูง  

ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน 
2) รถไฟความเร็วสูง  
ช่วงกรุงเทพฯ – ระยอง 

- - 

ศึกษาความเหมาะสม 6 1) สายนครปฐม-ชะอ า 1) รถไฟ ไทย – จนี 
2) รถไฟ ไทย – ญี่ปุ่น 
3) ARL 
4) สายสีเขยีวเข้ม 
สมุทรปราการ 
5) สายสีเขยีวเข้ม คูคต 

- - 

รวม 25 4 18 2 1 
 

 

3. ปฏิบัติการข่าว 

3.1 สรุปรายงานอุบัติเหตุประจ าวัน 

รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบนโครงข่ายคมนาคม ระหว่างวันที่ 14 ส.ค. – 
14 ก.ย. 2559 จ านวน 32 วัน อุบัติเหตุรายใหญ่ทั้งหมด 32 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุทางถนน 27 ครั้ง อุบัติเหตุทางราง 
4 ครั้ง และอุบัติเหตุทางอากาศ 1 ครั้ง 

 

ในช่วงเวลาดังกล่าว อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนท้องถนนมากที่สุดจ านวน 27 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม 147 คน ซึ่งหมายถึงทุก ๆ 28 ชั่วโมงจะมีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต 5 คน 



แสดงพิกัดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางวัน แสดงพิกัดอุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืน 

 

เมื่อจ าแนกตามช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เกิดเหตุเวลากลางวัน (ตั้งแต่ 06:01 – 18:00 น.) มากกว่า
เวลากลางคืน (18:01 – 06:00 น.) 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาพิกัดจุดที่เกิดอุบัติเหตุแยกตามช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน พบว่า บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุใน
ช่วงเวลากลางวัน จะอยู่ตามทางแยกเป็นหลัก แต่อุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนจะอยู่บนถนนทางยาวเป็นหลัก 

เมื่อจ าแนกยานพานะที่เป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เป็น รถส่วนบุคคล (รวมรถจักรยานยนต์) เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งมากท่ีสุด และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่รถขนส่งผู้โดยสาร (รวมรถเอกชน) มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด 

 



 

3.2  ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ 
ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ประจ าเดือน ก.ย 2559 มีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ . – 
1) รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพ่ือด าเนินงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว 

(เหนือ) ได้แก่ 
- ด้านหน้าห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ 
- บริเวณธนาคารทหารไทย ส านักงานใหญ่ 
- ปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53 
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ 
- แยกลาดพร้าว ถึง ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว 

2) ทล. ด าเนินการก่อสร้างสะพานเบลี่ย์ เชื่อมทางบนทางหลวงหมายเลข 210 จังหวัด
หนองบัวล าภู 

3) ทล. แจ้งปิดการจราจร เพ่ือด าเนินการบูรณะซ่อมแซมทางหลวง ดังนี้ .- 
- ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม 
- ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 

 

3.4  ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าว 
ชี้แจ้งข้อเท็จจริงข่าวประจ าเดือน ก.ค. 2559 มีทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ . - 
1) รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซ้ ารอยสายสีม่วงเพราะหายไป 1 สถานี  
2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณี รถโดยปรับอากาศสาย 

23 วิ่งระหว่างส าโรง- เทเวศร์ (ทางด่วน) ชนท้ายรถสองแถว 
3) รฟท. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเพลิงไหม้รถ JR - West ที่โรงงานมักกะสัน 
4) รฟท. ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปรม.15) ขึ้นขบวนพิเศษฟรี  

3.5  Infographic 
หน่วยงานในสังกัด คค. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Infographic เพ่ือชี้แจ้งข้อเท็จจริง ประกาศ 

ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินการ ทั้งหมด 2 เรื่อง จ าแนกตามหน่วยงานได้ ดังนี้ . – 

หน่วยงานในสังกัด คค จ านวน Infographic 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 1 
กรมทางหลวง (ทล.) 1 

รวม 2 



 

สรุปสถานการณ์น้ าท่วมบนโครงข่ายคมนาคมทางถนน 

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 กันยายน 2559 

ข้อมูลณวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น. 

   หน่วย : สายทาง 

ถนนในความรับผิดชอบ 
สถานการณ์  

น้ าท่วมปัจจุบัน 
น้ าท่วมสะสม 

การสัญจร 

ผ่านได ้ ผ่านไม่ได้ 
กรมทางหลวง 5 247 252 0 

กรมทางหลวงชนบท 1 35 34 2 

รวม 6 282 286 2 
ตารางแสดงรายละเอียดสายทางไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ 

ล าดับ
สายทาง 

หมายเลข ชื่อสายทาง/เส้นทางเลี่ยง จังหวัด วันที่รายงาน การด าเนินงาน 

พย. 4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1128 (กม.ที่ 
13+675) - สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชด าริบ้านสันติสุข 

พะเยา 13/09/2559 ดิน Slide  
ปิดทับเส้นทาง อยู่ระหว่างน าเครื่องจักรเข้า
ด าเนินการ 

นพ. 4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2346 (กม.ที่ 
12+270) - บ้านดอนมะจ่าง 

นครพนม 12/09/2559  เนื่องจากสายทางอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มประกอบกับ 
มีน้ าจากแม่น้ าอูนเอ่อล้นท าให้บริเวณสายทาง
ดังกล่าว  มีน้ าท่วมสูงขึ้นเป็น 400 ซม. ทั้งนี้ 
หน่วยงานได้ติดตั้งป้ายแนะน าให้ประชาชน 
หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้ว 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม และระบบสถิติคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 

รายชื่อผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือผู้จัดท า 
 
 

นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 




