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หนา 1 

สวนที่ ๑ นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 
การจัดทำรางแผนยุทธศาสตรดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (พ.ศ. 2566-

2570) ครั้งนี้ ไดมีการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยนำเขา เพื่อประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
องคกรที่อาจจะมีผลกระทบตอการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ดังน้ี 
 

๑.๑ ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. 2561-2580) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๖๕) ซึ่งจะตองนำไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการ
สรางสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร มีสาระสำคัญ 
ดังน้ี 

1) ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยู ใน
ปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชภาครัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

2) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก  

(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอื่นๆ นำมาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับ
บริบทของเศรษฐกิจของสังคมโลกสมัยใหม 

(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติตางๆ ทั้ง
โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทัล และการ
ปรับสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม รวมทั้ง
ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคตบนพ้ืนฐานของการตอยอดและปรับปจจุบัน พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ให
ประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและการลงทุน
ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
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3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ
เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี คนเกง และมีคุณภาพ โดยมีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดาน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม
และผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกตอง มีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ
ภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มี
ทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหม และอื่นๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนาที ่ให
ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น มารวม
ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทำเพื่อสวนรวม การกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชนแกครอบครัว 
ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปน
ธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาหมายการ
พัฒนาที ่สำคัญเพื ่อนำไปสู การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนในทุกมิติทั ้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางบูรณาการ ใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขา
มามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
รวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสำคัญกับการสรางสมดุลทั้ง 
๓ ดาน อันจะนำไปสูความย่ังยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการพัฒนาที่
สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดย
ภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่ในการ
กำกับหรือการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน
สวนรวม มีความทันสมัยและพรอมที ่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี ่ยนแปลงของโลกอยู ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัลเขามา
ประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงถึง
กันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
สะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถ และสรางจิตสำนึกในการปฏิเสธ ไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จำเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และ
นำไปสู การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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ทั้งน้ี ยุทธศาสตรชาติที่เกี่ยวของกับกรมทางหลวง มีทั้งสิ้น ๔ ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตร

ที่ ๔ ยุทธศาสตรที่ ๕ และยุทธศาสตรที่ ๖ ดังน้ี 
(๑) ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๓ ประเด็น 

ไดแก  
1) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต : อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส ใชตำแหนง

ที่ต้ังทางภูมิศาสตรของประเทศไทยในการสงเสริมการคมนาคม ขนสง และโลจิสติกส ใหเปนฐาน
การผลิตของภูมิภาคเพ่ือการสงออกสูตลาดโลก และศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาค ลดตนทุน
ทางดานโลจิสติกสและเพิ่มมูลคาจากการเปนศูนยกลางทางภูมิศาสตร สงเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการที่เกี ่ยวของ และไดรับมาตรฐานสากลและสรางความรวมมือในการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมระหวางประเทศ 

2) สรางความหลากหลายดานการทองเที ่ยว : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ระบบขนสง ระบบดิจิทัลเพื่อการติดตอสื่อสาร ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือ
ตอการเติบโตของการทองเที่ยวที่มีคุณภาพอยางทั่วถึงและยั่งยืน ผานการเชื่อมโยงโครงสราง
พื้นฐานและโลจิสติกสจากเมืองหลักสูเมืองรอง และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวไทยกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค   

3) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก : เชื่อมโยงโครงขายคมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชีย
ตะวันออกถึงเอเชียใตอยางไรรอยตอ โดยมีไทยเปนจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหเปน
ระเบียงเศรษฐกิจแหงเอเชีย เพื ่อเปนศูนยกลางการคมนาคม การขนสง การกระจายสินคา 
การคาการลงทุน และการทองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเช่ือมโยงกับกลุมเศรษฐกิจในระดับ
ภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงขายคมนาคมและโครงสรางพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศ เพื่อรองรับการขนสงและโลจิสติกสตลอดหวงโซอุปทานของภูมิภาค รวมทั้งมีมาตรการ
สนับสนุนใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที ่มีการใชเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม และมีมูลคาเพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความย่ังยืน 
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(๒) ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มี ๑ ประเด็น คือ 
1) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี : กระจายโครงสราง

พ้ืนฐานดานเทคโนโลยี คมนาคม และการสื่อสาร 
(๓) ยุทธศาสตรที่ ๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก 
1) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว : การสรางและพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

พักผอนหยอนใจและการเรียนรูทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบทเพื่อใหประชาชนได
ประโยชนและรูสึกใกลชิดธรรมชาติ เกิดความรูสึกหวงแหน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษและไดรับ
ความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ 

2) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล : มุงเนนการใหความสำคัญกับการสราง
การเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคูไปกับการดูแลฐานทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝงทั้งหมด 

3) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ : มุงเนนการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก และสรางสังคมคารบอนต่ำ ปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบและการ
สรางขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหาย
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี ่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พรอมทั้ง
สนับสนุนการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 

4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง : มีขอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใชพื้นที่ตาม
ศักยภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยเนนการพัฒนา “เมืองนาอยู ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหความสำคัญกับการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 
พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศ พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยางย่ังยืน 

5) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ : มุงสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคดานสิ ่งแวดลอมของคนไทย พัฒนาเครื ่องมือและกลไกเพื ่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
พัฒนาระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาและลดความขัดแยง พัฒนา และดำเนิน
โครงการยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

(๔) ยุทธศาสตรที ่ ๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก 

1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการอยางสะดวก รวดเร็ว 
โปรงใส : หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่มีระบบการบริหาร
จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน 

2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาใน
ทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ : การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลอง
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เชื่อมโยงและเปนกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร
งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็นเชิง
ภารกิจและเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญรวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร ภารกิจ และพื้นที่ เพื ่อนำไปสู การกำหนดประเด็นการ
พัฒนาการจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเน่ือง 

3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ : พรอมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจที่สำคัญและ
การกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือใหชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง 

4) ภาครัฐมีความทันสมัย : ทันการเปลี่ยนแปลงและมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 
มุงมั่น และเปนมืออาชีพ : ในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติโดยภาครัฐมี
กำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถ
สนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกง
ทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหมๆ 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป
ขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ทุกภาคสวนรวมตอตานการทุจริต 
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
ระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของ
บุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอ
การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้ง สงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีตางๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูลแจง
เบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่นๆ โดย
ไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 

7) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตางๆ และมีเทาที่จำเปน : กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับมีเทาที ่จำเปน ทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุงใชกฎหมายเปน
เครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การ
แกไขปญหาและอุปสรรคที่นำไปสูความเหลื่อมล้ำดานตางๆ เอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ 

8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค : มีความเปน
กลาง นาเชื ่อถือ โปรงใส ตรวจสอบได กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมมีความกลาหาญทางจริยธรรม เปนมืออาชีพ มีความเปนธรรม
และไมเลือกปฏิบัติ ประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยสะดวก มุงใหเกิดการสราง
มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมเทียบเทาระดับสากล ตามหลักนิติธรรม 
โปรงใส ลดความเหลื่อมล้ำและสรางโอกาสในการเขาถึงความยุติธรรม สรางความสมดุลระหวาง
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สิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชนสาธารณะ การอำนวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพ 
และเปนไปอยางเสมอภาคหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมมีความรวมมือที่ดี บูรณาการและ
เช่ือมโยงการทำงานระหวางกัน 

 

๑.๒ นโยบายรฐับาลภายใตการบริหารราชการแผนดินของรฐับาลป ๒๕๕๗ 

 ตามที่นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๕๗ โดยไดกำหนดนโยบายไว ๑๑ ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๗๗ มาตรา ๑๙ ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารราชการแผนดิน ดำเนินการใหมีการปฏิรูป
ดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของประชาชนในชาติ ดังน้ี  
 นโยบายที่ ๑  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
 นโยบายที่ ๒  การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ 
 นโยบายที่ ๓  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
 นโยบายที่ ๔  การศึกษาและการเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 นโยบายที่ ๕  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
 นโยบายที่ ๖  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 นโยบายที่ ๗  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
 นโยบายที่ ๘  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
         และนวัตกรรม 
 นโยบายที่ ๙  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช 
         ประโยชนอยางย่ังยืน 
 นโยบายที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม 
          การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 นโยบายที่ ๑๑ การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

 จากการวิเคราะหพบวา ในสวนที่มีความเกี่ยวของกับเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
คือ นโยบายที่ ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ หัวขอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
และคมนาคมอันเปนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการขนสง
ทางถนน เพ่ือพัฒนาโครงขายทางหลวงมาตรฐานสูง รองรับการเดินทางและขนสงสินคาระหวางเมือง 
 นอกจากนี้ รัฐบาลไดแถลงนโยบายตอสภานิติบัญญัติแหงชาติในดานนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ในหัวขอการสงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง ซึ่งจะ
ทำใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ครอบคลุมการผลิตและการคา
ผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑฮารดแวร ผลิตภัณฑซอฟตแวร อุปกรณ สื่อสารดิจิทัล อุปกรณโทรคมนาคม
ดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาค
สื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคา อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค 
ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสำคัญของประเทศชาติใน
เรื่องน้ี และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องน้ีอยางจริงจัง 
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๑.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 256๐-25๗๙) 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยในอนาคตมุงเนนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
พฤติกรรมการเดินทางของผูคนและรูปแบบในการทำธุรกิจ และความตองการในการเดินทางอันเปนผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคมากขึ้น และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสง สามารถตอบสนองผูใชบริการ มีความทันสมัย และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตตลอดจน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังน้ัน ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงจึงตองคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของ ๓ 
ประการ ดังน้ี 

 

 
 

๑. การขนสงที่ปลอดภัยและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green and Safe Transport) 
1) สงเสริมการคมนาคมขนสงที่ปลอดภัยในทุกรูปแบบการขนสง โดยมุงเนนการจัดใหมีโครงสราง

พื้นฐานที่ปลอดภัยไดมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายจราจรและขนสง เชน การกำกับดูแล
ผูประกอบการขนสงในทุกรูปแบบใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว การปลูกฝงวินัย
จราจรโดยเฉพาะการใชรถใชถนนซึ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การบริหารจัดการโดย
นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการการคมนาคม
ขนสงใหมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หนวยงานที่ใหบริการดานคมนาคมขนสงยังตองบริหาร
จัดการบุคลากรเพื่อใหปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเหน่ือย
ลาของผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ (เชน นักบิน ผูควบคุมจราจรทางอากาศ พนักงานขับรถ หรือเรือ
โดยสารสาธารณะ เปนตน) ซึ่งอาจนำไปสูผลกระทบตอความปลอดภัยได 

2) สงเสริมการคมนาคมขนสงที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม สนับสนุนการคมนาคมขนสงที ่ไมใช
เครื่องยนต เชน การใชจักรยาน การเดิน เปนตน การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะหรือขนสง
มวลชนในเมืองหลัก ภูมิภาค เพื่อเปนทางเลือกสำหรับประชาชนในการเดินทาง โดยเฉพาะการ
ขนสงทางน้ำและทางราง ซึ่งเปนรูปแบบการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งอำนวย
ความสะดวกดานการขนสงทางถนน เพื ่อสงเสริมการลดใชรถยนตสวนบุคคล เชน จุดจอด
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รถจักรยาน จุดจอดแลวจร (Park and Ride) ทางเดินเทาที ่สะดวกและปลอดภัย เปนตน 
นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนมาใชพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก และ
เทคโนโลยีดานการขนสงที ่เปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม เชน รถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 
(Electric Vehicles) การตรวจสภาพรถยนตและรถจักรยานยนตที่เขมงวด การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการบิน การใชสนามบิน และการบริหารจราจรทางอากาศ เปนตน 

๒. การขนสงที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงและโลจิสติกสโดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคมขนสงใหเช่ือมโยง

ฐานการผลิต แหลงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประตูการคาและสถานที่ทองเที่ยวที่สำคัญ 
เชื่อมตอระหวางรูปแบบการขนสงตางๆ และเชื่อมโยงระหวางเมืองหลักในภูมิภาค มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนโลจิสติกส ลดปญหาคอขวด และสงเสริมการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบ โดยใหการขนสงทางรางและทางน้ำเปนรูปแบบการขนสงหลัก และมีการขนสงทาง
ถนนเปนระบบสนับสนุน (Feeder Systems) และพัฒนาความสามารถในการรองรับ (Capacity) 
และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ เชน การขนสงทางรถไฟ ทาอากาศยาน และทาเรือ เปนตน 

2) การใชระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) และเทคโนโลยีในการ
ยกระดับการใหบริการขนสงและบริหารจัดการระบบคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน 
การรายงานสภาพการจราจรแบบทันที (Real time) การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การควบคุม
ความเร็วในการขับขี่ ระบบการคิดคาบริการอิเล็กทรอนิกส ระบบทางหลวงอัจฉริยะ เปนตน และ
การแลกเปลี่ยนขอมูลการจราจรโดยไมตองผานศูนยขอมูลการจราจรอื่นๆ รวมทั้งการใช GPS 
ควบคุมการขับขี่รถโดยสารสาธารณะและรถขนสงสินคา 

๓. ระบบคมนาคมขนสงที่เขาถึงไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม (Inclusive Transport) 
การยกระดับการขนสงใหสามารถรองรับผูใชงานไดทุกกลุม (Universal Design/Transport for all) ทั้ง

กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็ก เพ่ือใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการขนสงไดอยางสะดวก (Accessibility) 
มีคาโดยสารที่เหมาะสม (Affordability) และมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยเริ ่มตั้งแตการออกแบบและพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและการใหบริการ ซึ่งมีสวนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย เปดโอกาสในการเดินทางใหประชาชน
ทุกกลุมสามารถเขารวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใชบริการระบบขนสงสาธารณะและขนสงมวลชนได
อยางทั่วถึงและเทาเทียม ซึ่งตองมีการพัฒนาทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการ รวมทั้ง การพิจารณา
มาตรการสนับสนุนคาโดยสาร (Subsidy) แกนักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูมีรายไดนอยหรือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม เปนตน 

 

ทั้งน้ี แนวคิดในการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวขางตนจะตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการนำเครื่องมือดานนวัตกรรม (Innovation) และการ
บริหารจัดการ (Management) ที่มีประสิทธิภาพ มาใชเปนเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคม
ขนสงและการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการศึกษา วิเคราะหโครงการ การ
ออกแบบ การกอสราง การใชงานโครงสรางพื้นฐาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้ง การมีระบบบริหารจัดการ
ที่ดีในการลงทุนโครงการตางๆ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสงในอนาคต  
 

กระทรวงคมนาคมไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560-2579) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยในระยะยาว และใหหนวยงานที่
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เกี่ยวของขับเคลื่อนไปในทิศทางและมุงสูเปาหมายเดียวกัน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนการกาวสูการ
เปนประเทศไทย 4.0 ที่มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศในระยะยาว เกิดการบูรณาการ
แผนงานโครงการรวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวไดสำเร็จ โดยประกอบดวย ยุทธศาสตร 5 ดาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนสง (Integrated Transport Systems) 
ยุทธศาสตรที่ 2 การบริการของภาคคมนาคมขนสง (Transport Services) 
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองคกร  

          (Regulations and Institution) 
ยุทธศาสตรที่ 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
ยุทธศาสตรที่ 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  
           (Technology and Innovation) 

 

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ไว 11 ประการ 
ดังน้ี 

1) การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหมีความสอดคลองกับนโยบาย  
2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง ใหความสำคัญระบบการขนสงทางรางและทางน้ำเพื่อให

เปนระบบการขนสงหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพในเขตเมือง  
3) การพัฒนาระบบขนสงโดยคำนึงถึงการขนสงที่ประหยัดพลังงาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสงเสริม

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยในสวนของมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนอาจเปนการ
แกไขปญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหปลอดภัย เปนตน 

4) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช เชน ระบบตั๋วรวม ระบบนำทาง (GPS Application) ITS 
ในการใหบริการขนสงสาธารณะ 

5) การสรางมาตรฐานและบริการดานการขนสง (Standard/Services) เชน ปฏิรูประบบรถโดยสาร
ประจำทาง Universal Design เพ่ือคนทุกกลุม 

6) การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงควบคูไปกับการพัฒนาเมือง (Land Use Planning and Transport 
Development)  

7) การเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมขนสงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ใหเชื่อมตอหรือ
เขาถึงแหลงอุตสาหกรรม เกษตร ทองเที่ยว และประตูการคาที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยง
กับประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือนบาน 

8) การบริหารจัดการดานการขนสงและจราจร เชน การบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด การสนับสนุน
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการใหบริการขนสง การปรับปรุงโครงสรางองคกร เชน การ
ปรับปรุงโครงสราง/กลไก/ความรวมมือในการบริหารจัดการหวงอากาศของชาติเชิงบูรณาการ เพ่ือ
เปนแนวทางในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

9) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสที่รวมถึงความตองการบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร  

10) การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการกำกับดูแล (Regulations) 
11) การบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน (Quality and Standard) รวมถึงการนำนวัตกรรม 

(Innovation) มาใช 
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๑.๔ (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศใหสามารถบรรลุผลตามเปาหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไวในยุทธศาสตรชาติ โดยมุงหวังให
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566–2570) ทำหนาที่เปนกลไกในการช้ีประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงตอการ
พัฒนาประเทศในระยะ 5 ป และเพื่อผลักดันใหประเทศสามารถกาวขามความทาทายตางๆ เพื่อขับเคลื่อนสูความ
เจริญเติบโตที่ทุกภาคสวนไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน โดย (ราง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกำหนดทิศทาง
และเปาหมายของการพัฒนาบนพ้ืนฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ไดแก 

1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ตอยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี ควบคู
กับการใชเงื ่อนไข 2 ประการเพื่อกำกับการกาหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในสวนตางๆ ไดแก 
เงื่อนไขความรู โดยการใชองคความรูทางวิชาการที่รอบดาน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน
ของประชาชนและความเปนธรรมในทุกมิติของสังคม 

2. แนวคิด Resilience ซึ ่งเปนแนวคิดที ่ม ุ งเนนการลดความเปราะบางตอความเปลี ่ยนแปลง อัน
ประกอบดวยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ไดแก  

(๑) การพรอมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการภายใตสภาวะวิกฤติ ให
สามารถยืนหยัดและตานทานความยากลำบาก รวมถึงฟนคืนกลับสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว 

(๒) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาใหสอดรับกับ
ความเปลี่ยนแปลง พรอมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอยางเทาทันเพื่อแสวงหาประโยชนจาก
สิ่งที่เกิดขึ้น 

(๓) การเปลี ่ยนแปลงเพื่อพรอมเติบโตอยางยั ่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี ่ยนแปลงเชิง
โครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 

3. เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของแนวคิด “ไมทิ้งใครไวขางหลัง” 
โดยมุงเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนทุกกลุม ทั้งในมิติของการมีปจจัยที่จำเปนสำหรับการ
ดำรงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดลอมที่ดี การมีปจจัยสนับสนุนใหมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งทาง
รางกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใชศักยภาพของตนในการสรางความเปนอยูที่ดี รวมถึงการมุงสงตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ดีไปยังคนรุนตอไป 

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 6 รูปแบบควบคูกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเว ียน (Circular Economy) เศรษฐกิจส ี เข ียว (Green Economy) 
เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligent Economy) เศรษฐกิจรวมใชประโยชน (Sharing Economy) เศรษฐกิจผู
สูงวัย (Silver Economy) โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศอันประกอบดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใชประโยชนจากองคความรู
ทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อผลักดันใหประเทศมีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งไดอยางทั่วถึง 
 

นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและขอจำกัดของการพัฒนาประเทศที่
สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งจะ
สงผลใหบริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
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การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือพลิกโฉม

ประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั ่งยืน” ซึ ่งหมายถึงการสรางการเปลี่ยนแปลงที่
ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุน
ใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มที่สูงและคำนึงถึงความ
ย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมายหลัก ๕ ประการ ประกอบดวย 

1. การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน
ของภาคการผลิตและบริการสำคัญใหสูงขึ้น และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและ
สังคมยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยกับ
หวงโซมูลคาของภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศที่สงเสริมการคาการ
ลงทุนและนวัตกรรม 

2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก
ยุคใหม ทั้งทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
เตรียมพรอมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอื้อตอการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาหลักประกันและความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความมั่นคงในชีวิต 

3. การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได ความมั่งคั่ง 
และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมี
โอกาสในการเลื่อนช้ันทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง
และ   เทาเทียม 

4. การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภคใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษ
สำคัญดวยวิธีการที่ย่ังยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก เพื ่อมุ งสู ความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ ่งแรกของ
ศตวรรษน้ี 

5. การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต
บริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและกลไกทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบ
การบริหารงานของภาครัฐใหสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

 

ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนา ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือ
ตองการจะ ‘ขจัด’ เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีลาดับความสำคัญสูงตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคม
กาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน”จำนวน 13 ประการ แบงเปน ๔ มิติ ดังน้ี 
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มิติ หมุดหมายการพัฒนา 
มิติภาคการผลิตและ
บริการเปาหมาย 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่

สำคัญของภูมภิาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะทีส่ำคัญของโลก 

มิติโอกาสและความ
เสมอภาคทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

หมุดหมายที่ 7  ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแขงขันได  

หมุดหมายที่ 8  ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  
หมุดหมายที่ 9  ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครอง

ทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  
มิติความย่ังยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายที่ 10  ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ  
หมุดหมายที่ 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
มิติปจจัยผลักดันการ
พลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ 12  ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเน่ืองตอบโจทยการ
พัฒนาแหงอนาคต  

หมุดหมายที่ 13  ไทยมีภาครัฐทีท่ันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  
 
 โดยมีความความเช่ือมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก ดังภาพ 
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ทั้งน้ี แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่จะนำมาเปนทิศทางและกรอบแนวทางในการวางแผนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการดำเนินงานของกรมทางหลวง มีรายละเอียดดังน้ี 
 

หมุดหมายการพัฒนา กลยุทธ กลยุทธยอย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเปน
ประเทศชั้นนำดานสินคา
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลคาสูง 

ก ล ย ุ ท ธ  ท ี ่  7  ก า ร พ ั ฒ น า
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ฟารมและกิจกรรมหลังการเก็บ
เกี ่ยว เพื ่อลดตนทุนและเพ่ิม
มูลคาผลผลิตของเกษตรกร 

กลยุทธยอยที่ 7.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
สิ่งอำนวยความสะดวกในการรวบรวมและขนสง
สินคาเกษตร เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตตลอดหวงโซ
อุปทานสินคาเกษตร 
 

หมุดหมายที่ 5 ไทยเปน
ประตูการคาการลงทุน
และยุทธศาสตรทาง 
โลจิสติกส ท ี ่สำคัญของ
ภูมิภาค 

กลยุทธที่ 1 การสรางจุดยืนของ
ไทยภายใตบริบทโลกใหม 

กลยุทธยอยที ่ 1.3 พัฒนาความสัมพันธทาง
การคาและการลงทุน โดยผลักดันและเพิ่มเติม 
กรอบความรวมมือขอตกลงเขตการคาเสรีที่
สำคัญ รวมถึงจัดตั้งและผลักดันความรวมมือเขต
พัฒนาพิเศษระหวางไทย ลาว และจีน เพื่อสราง
ประโยชน ทางเศรษฐก ิจและส ังคมจากการ
เชื ่อมโยงระบบโลจิสติกสที ่จุดเชื ่อมตอบริเวณ
จังหวัดหนองคายและเชียงราย 

 กลยุทธที ่ 2 พัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อเปนประตูการคาการ
ลงทุนและฐานเศรษฐกิจสำคัญ
ของภูมิภาค 

กลยุทธยอยที่ 2.1 ลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนพื้นที่ที ่มีศักยภาพและเขตพัฒนา
พิเศษทั้งในปจจุบันและอนาคต เชน โครงสราง
พื้นฐานดานการคมนาคมขนสง บริการขนสงและ
เครือขายโลจิสติกส ตามเสนทางสำคัญและการ
เช่ือมโยงสูประเทศเพ่ือนบาน 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 พัฒนาระบบคมนาคมและ  
โลจิสติกสใหเช ื ่อมโยงไร รอยตอตั ้งแตระดับ
ภูมิภาค อนุภูมิภาค และชายแดน ใหเปนการ
ขนส งต อเน ื ่องหลายร ูปแบบ (Multimodal 
Transportation)  

  กลยุทธยอยที่ 2.3 ใหความสำคัญกับการขนสง
ระบบรางอยางตอเนื่อง เพื่อลดตนทุนโลจิสติกส 
โดยเฉพาะสนับสนุนจุดเชื่อมระหวางไทย สปป 
ลาว และจีน ที่จังหวัดหนองคายและเชียงราย  
ทั้งระบบรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู และทาเรือ
บ ก  ร ว ม ถ ึ ง ส น ั บ ส น ุ น พ ื ้ น ท ี ่ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ภายในประเทศใหสามารถเข าส ู สาธารณรัฐ
ประชาชนจ ีนและ กล ุ มประเทศ CLMV ได
โดยสะดวก 
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หมุดหมายการพัฒนา กลยุทธ กลยุทธยอย 
  กลยุทธยอยที่ 2.4 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ

ขนสงทางลำน้ำ โดยให ความสำค ัญก ับการ
เดินเรือในแมน้ำสายสำคัญ เชน แมน้ำเจาพระยา 
แมน้ำนาน และแมน้ำปาสัก ใหมีความสะดวก 
ทันสมัย มีมาตรฐาน ความปลอดภัย โดยเฉพาะ
การเดินเรือในแมน้ำเจาพระยาสูทาเรือแหลมฉบัง 

  กลยุทธยอยที่ 2.5 เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานโลจิสติกสและการคาการลงทุน ทั้งโครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐานดาน
การบริหารจัดการ อาทิ การพัฒนาระบบ การ
พัฒนาซอฟแวรเชื ่อมโยงการขนสงทุกรูปแบบ 
และการพัฒนาหรือผอนคลายกฎระเบียบที่
เก ี ่ยวข องอย างครอบคล ุมในกล ุ มประเทศ 
CLMVT สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาค
อาเซียน โดยเปดโอกาสใหผู ประกอบการดาน
การคาและการลงทุน และผู ประกอบการการ
ใหบริการขนสง มีบทบาทในการใหบริการมากขึ้น 
รวมทั้งสามารถเขาถึงและเชื่อมโยงกับระบบได
โดยสะดวก 

  กลยุทธยอยที่ 2.6 สนับสนุนใหมีแผนการลงทุน
พัฒนาศูนยบริการโลจิสติกส โดยการพัฒนาให
เปนระบบเดียวกันและสอดคลองกันทั่วประเทศ 
และสามารถเชื ่อมตอกับกลุมประเทศ CLMVT 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และภูมิภาคอาเซียน 

  กลยุทธยอยที่ 2.7 สนับสนุนใหภาคเอกชนมี 
สวนรวมในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่จำเปนและอาจจะมีขอจำกัด
ทางการเง ินของภาคร ัฐ โดยการดำเน ินการ
จะตองมีความโปรงใส ตรวจสอบได และมีการ
ประเมินประสิทธิภาพและความสำเร็จที่ชัดเจน 

 กลยุทธที ่ 3 ผลักดันการลงทุน
เพื่อปรับโครงสรางอุตสาหกรรม
เปาหมายสูไทยแลนด 4.0 

กลยุทธยอยที่ 3.2 ปรับโครงสรางภาค 
อุตสาหกรรม ภาคบริการ และโลจิสติกส ใหนำ
แนวทาง BCG มาใชเปนมาตรฐาน โดยสนับสนุน
ใหมีการลงทุนดานการใชพลังงานสะอาด การนำ
ปจจัยการผลิตมาใชแบบหมุนเวียน และการลด
ปริมาณคารบอนไดออกไซดในทุกโครงการ 
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หมุดหมายการพัฒนา กลยุทธ กลยุทธยอย 
  กลยุทธยอยที่ 3.3 สรางระบบดิจิทัลที่เอื ้อตอ

การคาการลงทุน โดยพัฒนาแพลตฟอรมการคา
แหงชาติเพื่อสงเสริมการคาในรูปแบบธุรกิจกับ
ธุรกิจดวยกัน พัฒนาระบบการเงินของไทยสูการ
ใหบริการธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล เพื่อเอื้อตอ
การลงท ุน และปร ับปร ุง แก ไข และพัฒนา
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการ
สงเสริมการคาที ่ เป นธรรมและอำนวยความ
สะดวกการค าการลงท ุน รวมถ ึงเร งพ ัฒนา
กฎหมายดานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและการ
คุมครองขอมูลสวนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

หม ุดหมายท ี ่  8 ไทยมี
พื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่
นาอยู ปลอดภัย เติบโตได
อยางยั่งยืน 

กลย ุทธ ท ี ่  3 การสร างความ
พรอมดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
โลจิสติกส  และดิจ ิท ัลรองรับ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักและเมือง 

กลยุทธยอยที ่ 3.1 พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส และระบบดิจิทัลอยางตอเนื่อง 
เพียงพอ และไดมาตรฐาน เพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนที่
และเม ือง สามารถรองร ับการขยายตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความตองการของ
ประชาชน โดยพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดาน
คมนาคมและโลจิสติกส 

 กลยุทธที่ 4 การเสริมสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจัดการ
พ้ืนที่และเมือง 

กลยุทธยอยที ่ 4.1 เสริมสรางสมรรถนะของ
ทองถิ ่นทุกระดับ ใหมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการพ้ืนที่และเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
สงเสริมการวางแผนพัฒนาพื ้นที ่และเมืองใน
อนาคตใหนาอยูอยางยั่งยืน 

หมุดหมายที ่ 12 ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง  
มุ งเรียนรู อยางตอเนื ่อง 
ตอบโจทยการพัฒนา แหง
อนาคต 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนากำลังคน
สมรรถนะสูง 

กลยุทธยอยที่ 2.1 พัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง 
สอดคลองกับความตองการของภาคการผลิต
เปาหมาย และสามารถสรางงานอนาคต โดย
สงเสริมใหทุกภาคสวนบูรณาการและเชื่อมโยง
ความรวมมือดานการศึกษาฝกอบรม และรวม
จัดการเรียนรู 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 เพิ่มกำลังคนที่มีคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาภาคการผลิตเปาหมาย โดยสรางกลไก
ระดับชาติเพ่ือรวบรวมกาลังคนที่มีสมรรถนะสูง 

 กลยุทธท ี ่  3 การสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 

กลยุทธยอยที่ 3.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ
เรียนรูตลอดชีวิต โดยสงเสริมใหภาคสวนตางๆ 
สรางและพัฒนาแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
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หมุดหมายการพัฒนา กลยุทธ กลยุทธยอย 
หมุดหมายที่ 13  
ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภาพ  
และตอบโจทยประชาชน 

กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ในการใหบริการภาครัฐที ่ตอบ
โจทย สะดวก และประหยัด 

กลยุทธยอยที่ 1.2 ทบทวนกระบวนการทำงาน
ของภาครัฐควบคูกับพัฒนาการบริการภาครัฐ ใน
รูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ 

 กลยุทธที่ 2 การปรับเปลี่ยนการ
บริหารจัดการและโครงสรางของ
ภาครัฐใหยืดหยุน เช่ือมโยง  
เปดกวาง และมีประสิทธิภาพ
เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงที่
เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยที่ 2.1 ทบทวนบทบาทภาครัฐและ
กระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยปรับบทบาทและภารกิจใหมใหรองรับ 
แนวทางการพัฒนาประเทศและสถานการณใน
อนาคต สงเสริมการกระจายอำนาจการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื ่องโครงสราง
ภาครัฐ อัตรากำลัง งบประมาณ การจัดซื้อ 
จัดจางใหเกิดความยืดหยุน คลองตัว 

  กลยุทธยอยที่ 2.2 สรางความโปรงใสและ 
ธรรมาภิบาลภาครัฐ โดยเปดเผยขอมูลผาน
เทคโนโลยีตางๆ ใหประชาชนสามารถเขาถึง
ขอมูลและมีสวนรวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง 
ความคิดเห็น และตรวจสอบการดำเนินงานของ
หนวยงานรัฐผ านชองทางการติดตอสื ่อสาร
ระหวางกันที่หลากหลาย มีการบูรณาการ  
การบร ิหารจ ัดการและนำไปประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐในการแกปญหา
และการพัฒนารวมกัน เพ่ือลดการทุจริตคอรัปช่ัน 

 กลยุทธท ี ่  3 การปรับเปลี ่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัลที ่ใช
ขอมูลในการบริหารจัดการเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

กลยุทธยอยที ่ 3.1 ปรับเปลี ่ยนขอมูลภาครัฐ
ทั้งหมดใหเปนดิจิทัล โดยจัดทำขอมูลสำหรับการ
บริหารจัดการทรัพยากรของประเทศทั้งในดาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และขอมูลอื่นของ
หนวยงานภาคร ัฐท ั ้งหมดให เป นด ิจ ิท ัลท ี ่มี
มาตรฐาน ถูกตอง ปลอดภัย พรอมใชงาน 

  กลยุทธยอยที ่ 3.2 ปรับเปลี ่ยนกระบวนการ
ทำงานภาคร ั ฐ เป  นด ิ จ ิ ท ั ล  โดยออกแบบ
กระบวนการทำงานใหม ยกเลิกการใชเอกสาร
และขั้นตอนการทางานที่หมดความจำเปนหรือมี
ความจำเป นน อย นำเทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล มา
ประยุกตใชตลอดกระบวนการทำงาน ตั้งแตการ
วางแผน การปฏ ิบ ัต ิ งาน และการต ิดตาม
ประเมินผล 
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หมุดหมายการพัฒนา กลยุทธ กลยุทธยอย 
 กลยุทธ ท ี ่  4 การสร างระบบ

บริหารภาคร ัฐท ี ่ส งเสร ิมการ
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร 
ให ม ีท ักษะท ี ่จำเป น ในการ
ใหบร ิการภาครัฐดิจ ิท ัล และ
ปร ับปร ุ งกฎหมาย ระเบ ียบ 
มาตรการภาครัฐใหเอื ้อตอการ
พัฒนาประเทศ 

กลย ุทธ ย อยท ี ่  4.1 ปร ับระบบการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อดึงดูดและรักษาผูมี
ศักยภาพ มาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยให
ความสำคัญกับการเชื่อมโยงแผนกลยุทธองคกร
และกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถ
ดำเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติไดอยาง
แทจริง 

 

๑.๕ นโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) 

ภายใตพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกำหนดวา “เพื่อใหการ
พัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสวนรวม ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามขอเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ การประกาศใชและการแกไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ใหทำเปนประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเปนแผนแมบทหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ 

การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ น้ีได
ดำเนินการโดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใชประโยชนสูงสุดจาก
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเขาถึงของคนทุกกลุม การวางแผนจากขอมูลความพรอมของประเทศและ
การรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยไดกำหนดวิสัยทัศน 
เปาหมาย และภูมิทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอไปน้ี 
 

1. วิสัยทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
วิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องในระยะ

ยาวอยางยั่งยืน ใหสอดคลองกับการจัดทำยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แตเพื่อใหนโยบายและแผนระดับชาติฯ สามารถ
รองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงไดกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศนดิจิทัลออกเปน ๔ ระยะ เพื่อนำไปสู
ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที ่กำหนดวิสัยทัศน คือ ปฏิรูปประเทศไทยสู ดิจิทัลไทยแลนด (Digital 
Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพใน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
 

2. เปาหมายการพฒันา 
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นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนดเปาหมายการพัฒนาใน
ระยะ ๑๐ ป ดังน้ี 

เปาหมายที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

• ประเทศไทยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสรางสรรคธุรกิจแนวใหมให
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

• อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้นตลอดจนเปนที่รูจัก
และยอมรับในประชาคมโลก 

• เศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางศักยภาพในการทำธุรกิจ และสรางโอกาสในการเขาสูตลาดโลก 
 

เปาหมายที่ ๒ สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการผานสื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

• ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
ดิจิทัลอยางเทาเทียม 

• คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น จากการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะโดยเฉพาะ
บริการพ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต ผานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

เปาหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะ
ที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

• ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก 
ความรู ความเขาใจ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (Digital 
Literacy) 

• ประเทศไทยมีกำลังคนดานดิจิทัลที่มีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล
และกำลังคนในประเทศมีความรอบรูและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการปฏิบัติและ
สรางสรรคผลงาน 

 

เปาหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช
ประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

• กระบวนทัศนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลงดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

 
3. ภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
(Digital Thailand) เพื่อใชเปนกรอบในการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจ การผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตาม นโยบายของรัฐบาล โดย
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แผนการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม มุ งเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั ่งยืน สอดคลองกับการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาหรือภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital 
Landscape) ออกเปน 4 ระยะ ดังภาพ 

 
อางอิง : นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) หนา ๑๖ 

 
ระยะที่ ๑ (๑ ป ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะเขาถึงชุมชน ๑๐,๐๐๐ 

แหง และมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังหมูบานทั่วประเทศ พรอมทั้งเตรียมการลงทุนเพื่อใหประเทศไทยมี
โครงขายโทรคมนาคมความเร็วสูง เช่ือมตอกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคอยางเพียงพอทั้งทางภาคพ้ืนดินและภาคพ้ืนน้ำ 

มิติดานเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจดวยการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลใหลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึงการสงเสริมใหกลุม
ธุรกิจที่เดิมยังไมไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักใหเขามาสูระบบเศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนฐาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 

มิติดานสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ ่งผู ที ่อยู ในชนบทและผู ดอยโอกาสสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได โดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพหรือพื้นที่ผานชองทาง
บริการดิจิทัลที่หลากหลาย และมีการสรางความตระหนัก เพื่อใหประชาชนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยาง
สรางสรรคและรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะในทองถิ่นทุกพื้นที่มีการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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มิติดานภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปนระบบมีการใช
เอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มบูรณาการ
ขอมูลและทรัพยากรรวมกัน นำไปสูการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Connected Government) และมีชุดขอมูลและ
ระบบบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform) ที่มีมาตรฐานสามารถเขาถึงแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง 
และใชงานรวมกันได 

มิติดานทุนมนุษย กำลังคนในประเทศไดรับการเสริมสรางทักษะดานดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากลและเปนที่
ยอมรับในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ครอบคลุมทั้งบุคลากรที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Specialist) และกำลังคนทั่วไปที่สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ (Digital 
Competent Workforce) 

มิติดานความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใชบังคับ ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางเชิงสถาบัน การ
จัดต้ังหนวยงานที่ทำหนาที่ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

 

ระยะที่ ๒ (๕ ป) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยมีโครงขายความเร็วสูงแบบใชสายและแบบไรสาย เขาถึงทุกหมูบาน 
และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลในภูมิภาค ที่มีศูนย
ขอมูลที่ไดมาตรฐานกระจายอยูทุกภูมิภาค และมีศูนยขอมูลของผูใหบริการขอมูลรายใหญที่สำคัญตั้งอยูในประเทศ 
นอกจากนี้การแพรภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนจะตองเปลี่ยนผานจากระบบแอนะล็อกมาเปนระบบ
ดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ โดยมีโครงขายแพรสัญญาณภาพและกระจายเสียงระบบดิจิทัลที่ครอบคลุมพื้นที่บริการได
อยางทั่วถึง 

มิติดานเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตดวยการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล (Data Driven) และเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
ของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหมีความทันสมัยและพัฒนาไปสูการทำธุรกิจดวยระบบอัตโนมัติ 
นอกจากนี ้ธ ุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation Driven Entrepreneur หรือ Technology Startup) มี
บทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ 

มิติดานสังคม ประชาชนเขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผานทางสื่อ
ดิจิทัล และนำดิจิทัลมาใชเพื่อการพัฒนาในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรู และการใชดิจิทัลเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาครู หลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง มีสื ่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีเนื ้อหาเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบาน มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการชวยสงเสริมดูแลสุขภาพสำหรับผูคนทัง้ในเมือง
และในชนบทที่หางไกลหรือขาดแคลนแพทย 

มิติดานภาครัฐ เกิดการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงานโดยสมบูรณ ผูบริหาร
ภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ และใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพื่อประกอบการวางแผน
และการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันสถานการณ พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือ
ผูใชบริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ผาน Single Window เพิ่มขึ้น 
ภาครัฐสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล บริการ รวมทั้งนวัตกรรมของการบริการ และ
ระบบการบริหารจัดการของภาครัฐการบริหารจัดการ และการบริการตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง และให
ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผานทางอิเล็กทรอนิกส (Connected Governance) ไดอยางสะดวก
ทันตอสถานการณ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนตัว
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ของขอมูลและสามารถตรวจสอบได และนำไปสูการดำเนินงานที่มีความโปรงใส (Transparency) และนาเชื่อถือ 
(Accountability) 

มิติดานทุนมนุษย ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสรางกำลังคนทางดานดิจิทัล เพ่ือเรงสรางและพัฒนากำลังคน
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่รูปแบบการจางงานและวัฒนธรรมการ
ทำงานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่ไรพรมแดนและเอื้อใหธุรกิจจากทั่วโลกสามารถ
ทำงานผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก นำมาซึ่งการสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจใหม ซึ่งประเทศไทยจะมี
ผูเช่ียวชาญตางประเทศดานดิจิทัลเขามาทำงานในประเทศมากขึ้น 

มิติดานความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุงกฎระเบียบ
และกระบวนการทำงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ ทำใหการทำ e-Business ในประเทศไทยมีความสะดวก รวดเร็ว ลด
ตนทุน และนาเชื่อถือ การเคลื่อนยายสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยระบบ e-Logistics ดานระบบการชำระเงินมี
วิวัฒนาการใหมๆ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
นาเชื ่อถือ มีการเชื ่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลแบบทันที กฎหมายที่สนับสนุนและจำเปนตอนโยบาย Digital 
Economy จะมีการบังคับใชอยางครบถวน 

 

ระยะที่ ๓ (๑๐ ป) Full Transformation ประเทศไทยกาวสูการเปน “ดิจิทัลไทยแลนด” ที่ขับเคลื่อน
และใชประโยชนจากนวัตกรรมดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ 

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแลว 
และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชนเดียวกับถนนไฟฟา ประปา ดวย
โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบใชสายที่เขาถึงทุกบาน และรองรับการหลอมรวม (Convergence) มีบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่สามารถเขาถึงไดในทุกสถานที่ ทุกเวลา สำหรับผูใชหรือทุกสรรพสิ่งที่ตองการเชื่อมตอ 
โครงขายโทรคมนาคมหลักจะมีเสนทางเชื่อมตอกับตางประเทศดวยเทคโนโลยีที่หลากหลายรองรับปริมาณความ
ตองการใชงานที่เพิ่มขึ้นอยางไมจำกัด ระยะทางและความเร็วจะไมไดเปนอุปสรรคในการเชื่อมโยงโครงขายระหวาง
ประเทศ ขอมูลของผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะถูกเก็บไวที่ศูนยขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่สามารถเขาถึงและ
โยกยายไดตลอดเวลา โดยไมขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและผูใหบริการระบบการแพรภาพและกระจายเสียงแบบดิจิทัลจะถูก
หลอมรวม โดยสงผานสื่อหลายรูปแบบดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

มิติดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานเขาสูการเปนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
รองรับการเขาสูอุตสาหกรรมในยุคที่ ๔ (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศต้ังแตขนาดใหญไปจนถึงขนาด
เล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสูการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ขณะเดียวกันกลุมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ของไทยสามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลเขามาขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation Driven Enterprises: 
IDE) จนสามารถเขาไปมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศได 

มิติดานสังคม ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถเขาถึง
บริการตางๆ ของภาครัฐไดทุกที่ ทุกเวลา ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและแปลงขอมูล องคความรู
ของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปใช
ประโยชนไดโดยงาย สะดวก และสรางสรรค พรอมกับสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการอนุรักษและ
เผยแพร สรางจุดยืนของประเทศไทย นำความรู ภูมิปญญาทองถิ่น มาจัดเก็บและตอยอดสรางมูลคาเพิ่มในระยะยาว 
ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรูเทาทันขอมูลขาวสาร อานออกเขียนไดทางดิจิทัลมีทักษะการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสวนรวมในการกำหนดออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศ 
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มิติดานภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการทำงานเปนระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ เชื่อมโยงการทำงานและขอมูล
ระหวางภาครัฐจนเสมือนเปนองคกรเดียว (One Government) และเช่ือมโยงประชาชนในการเขาถึงขอมูลและมีสวน
รวมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยภาครัฐจะแปรสภาพเปนผูจัด
ใหมีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม ไปสูรูปแบบการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ (Automated 
Public Services) ตามหลักการออกแบบที ่ เป นสากล (Universal Design) ผานระบบดิจ ิท ัลที ่สอดคลองกับ
สถานการณ และความตองการของผูรับบริการแตละบุคคล โดยผูใชงานไมตองรองขอตอภาครัฐ การกำหนดนโยบาย
และการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการมีสวนรวมของประชาชน 

มิติดานทุนมนุษย การปรับเปลี่ยนโครงสรางกำลังคนทางดานดิจิทัลเปนงานตอเนื่องระยะยาวที่จะเห็นผล
ในชวง ๑๐-๒๐ ป หากมีการเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสรางงานที่มีคุณคาสูง ดวยการ
พัฒนาทักษะของกำลังคนทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (Advanced Digital Skill) เพื ่อใหสามารถผลิต
กำลังคนทางดานดิจิทัลที่เพียงพอ สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในระยะนี้ทักษะและ
วิชาชีพที่มุงตอบสนองการทำงานรูปแบบใหมจะเปนที่ตองการมากขึ้น โดยเฉพาะกำลังคนที่เกี่ยวของกับการสราง
เครือขายของการประยุกตใชระบบอัตโนมัติและอุปกรณอัจฉริยะ ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศของการทำงานรูปแบบ
ใหมที่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Workplace Ecology) เปนแกนกลางสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุงเนน
การสรางคุณคาใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไมยึดติดกับสถานที่และเวลา (Mobility Workplace) มีการใช
ประโยชนรวมกันในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงการแบงปน (Sharing Economy) รวมถึงมีกำลังคนรุน
ใหมที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงและเปนทักษะเฉพาะดานที่ผสมผสานองคความรู อันเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว (๑๐ ป) ประเทศ
ไทยมีกฎหมาย/ระเบียบที่ไมเปนอุปสรรคตอการคา การทำธุรกรรมดิจิทัล และตองมีการทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ 
กติกาอยางตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนใหประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจโลกอยางแทจริง 

 

ระยะที่ ๔ (๑๐-๒๐ ป) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู ในกลุ มประเทศที ่พัฒนาแลว
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงยากที่จะ
คาดการณภาพอนาคตได แตอาจกลาวไดวาในระยะ ๑๐ ปตอจากน้ี เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมใชสิ่งแปลกใหมในสังคม
เพราะการแพรกระจายและการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุม ทำใหประชาชนคุนเคยและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ทำใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเสมือนปจจัยที่หาในการใชชีวิตประจำวันการดำเนินกิจกรรม
ทุกประเภท ดังนั้น ประชาชนอาจไมไดสังเกตหรือรูสึกถึงการมีอยูของเทคโนโลยีดิจิทัลแตหากขาดเทคโนโลยีดิจิทัล 
การดำเนินงานตางๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง 

มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื ่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนดานการคา การผลิต การลงทุน หรือการจางงาน ทำใหประเทศไทยกาวขามกับดักรายได
ปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแลวอยางไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลอาจ
สงผลตอการนำหุนยนตและระบบอัจฉริยะมาทดแทนกำลังคนในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการบริการ
เปนจำนวนมาก 

มิติดานสังคม ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากศูนยกลางไปยังชนบทเปนการพัฒนาความ
เจริญจากชนบทเขาสูศูนยกลาง ควบคูไปกับการสรางใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่เจริญ
แลว โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาแทนที่ และการใชงานจะถูกพัฒนาใหเปนบริการที่ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำไดทุกที่ ทุกเวลา ดวยอุปกรณอัจฉริยะที่
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หลากหลาย การใชบริการโครงขายดิจิทัลเพื่อติดตอสื่อสารกับผูที่อยูหางไกลกัน สามารถทำไดเสมือนกับเปนการ
สื่อสารแบบใกลตัว ขอมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บในศูนยขอมูลหรือแหลงเก็บขอมูลที่กระจายอยูทั่วบนเครือขาย 
เปรียบเสมือนกับขอมูลที่จัดเก็บมีอยูทุกที่และสามารถเขาถึงไดแบบทันทีเมื่อตองการ 

มิติดานภาครัฐ การทำงานของภาครัฐที่หลอมรวมกันเสมือนเปนองคกรเดียวที่ทำงานดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางชาญฉลาด รวดเร็ว โปรงใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยภาครัฐจะไมเปนผูสรางบริการสาธารณะ
อีกตอไป แตแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยภาคเอกชนและประชาชน 
เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ที่ประชาชนทุก
คนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา โดยบทบาทของภาครัฐในอนาคตเปนเพียง
ผูอำนวยความสะดวก ผูกำกับดูแลบริหารจัดการการใหบริการระหวางกันใหเกิดความเปนธรรม ประชาชนสามารถมี
สวนรวมในการปกครองและบริหารบานเมืองโดยสมบูรณ นอกจากน้ี จากความสำเร็จในการกาวเขาสูการเปน One 
Government ทำใหประเทศไทยเปนผูนำดานรัฐบาลดิจิทัลทั้งการบริหารจัดการภาครัฐและบริการประชาชนใน
ภูมิภาคอาเซียน 

มิติดานทุนมนุษย ดวยการเตรียมความพรอมในการสรางกำลังคนและการจางงานรูปแบบใหมๆ ในระยะกอน
หนา ประเทศไทยจะมีความพรอมและเปนหนึ่งในศูนยกลางดานกำลังคนดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันดวย
การเคลื ่อนยายบุคลากรที ่เปนไปอยางงายดายมากขึ ้น กำลังคนดานดิจิทัลที ่ทำงานในประเทศไทยจะมีความ
หลากหลาย โดยมีผูเช่ียวชาญและกำลังคนจากตางประเทศดานดิจิทัลเขามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น ผูเช่ียวชาญ
ดานดิจิทัลของประเทศไทยทำงานใหกับบริษัทที่ต้ังอยูตางประเทศมากขึ้น 

มิติดานความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยเปนประเทศ
ตนแบบที่มีการพัฒนา ทบทวนกฎระเบียบ กติกาดานดิจิทัลอยางตอเน่ืองจริงจังในภูมิภาคอาเซียน 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัลของ
ประเทศไทย ๔ ระยะ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๖ ยุทธศาสตร ที่สงเสริมซึ่งกันและกันมีการกำหนด
เปาหมาย เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินความกาวหนาไดอยางชัดเจน และมีแผนงานเพื่อดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร ดังน้ี 

1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมทั่วประเทศ: เขาถึง พรอมใช จายได 
2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ ่มศักยภาพสรางธุรกิจ     

เพ่ิมมูลคา 
3) สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล: สรางการมีสวนรวม การใชประโยชนอยางทั่วถึงและ     

เทาเทียม 
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล: โปรงใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหน่ึง

เดียว 
5) พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สรางคน สรางงาน สรางความเขมแข็ง

จากภายใน 
6) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุนมีความมั่นคง

ปลอดภัย 
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อางอิง : นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) หนา ๒๔ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปนดิจิทัลไทยแลนด 

เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่สำคัญประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม และ

การแพรภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่และสามารถใหบริการได
อยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศการคาและพาณิชย การ
บริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 
และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๑ น้ี จะสรางใหเกิดโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำไดทุกที่ ทุกเวลา อยางมีคุณภาพดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่
รองรับความตองการ และราคาคาบริการที่ตองจายจะตองไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการดิจิทัลอีกตอไป ใน
อนาคตโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับ ถนน ไฟฟา 
ประปา ที่สามารถรองรับการเช่ือมตอกับทุกสรรพสิ่ง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๑ 
1) โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงทุกหมูบาน 

     1.๑ ทุกหมูบานมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึง 
     ๑.๒ รอยละ ๙๐ ของผูใชในเขตเทศบาลเมืองทุกจังหวัดและพื้นที่เศรษฐกิจ สามารถเขาถึง
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมต่ำกวา ๑๐๐ Mbps 
     ๑.๓ รอยละ ๙๕ ของโรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล องคการบริหารสวนทองถิ่น
และศูนยการเรียนรูไอซีทีชุมชน/ศูนยดิจิทัลชุมชน มีบริการอินเทอรเน็ตเขาถึงดวยความเร็วไมต่ำกวา 
๓๐ Mbps 
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     ๑.๔ มีบริการอินเทอรเน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (Mobile Broadband) ที่สามารถเขาถึงและ
พรอมใชแกประชาชน โดยครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมูบาน ชุมชน และสถานที่ทองเที่ยว 

2) คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไมเกินรอยละ ๒ ของรายไดมวลรวมประชาชาติตอหัว 
3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 

     ๓.๑ มีจุดเชื ่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลจราจรอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (IXP) ที่เปน
ศูนยกลางของ ASEAN ตอนเหนือ 
     ๓.๒ มีผูใหบริการขอมูล (Content Provider) ระดับโลกมาลงทุนต้ังศูนยขอมูล 

4) โครงขายแพรสัญญาณภาพโทรทัศนและกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๔.๑ มีโครงขายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๔.๒ มีระบบวิทยุดิจิทัลใหบริการ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ 
ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำเปนตองเรง
สรางระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ 
ที่จะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของประเทศไทยอยางย่ังยืนในอนาคต 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๒ น้ี เปนการเร งส งเสริมเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Digital Economy 
Acceleration) โดยมุงเนนการสรางระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคูกับการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจและกระตุนใหภาคเอกชน
เกิดความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเปนที่จะตองเรียนรูและปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจดวยการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม (Startup) ใน
ดานเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยเช่ือมโยงทองถิ่นกับตลาดโลกสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาชุมชน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๒ 
1) ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

     ๑.๑ สัดสวนมูลคาการผลิตสินคาและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
๕๐ ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
     ๑.๒ ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) สัดสวนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเขาถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถแขงขันไดทั ้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเพิ่มสัดสวนของธุรกิจ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชนในการขายสินคาออนไลนเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๐ 

3) ธุรกิจ SMEs สามารถใชนวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยอันดับของ
ประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใชนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีภายใต Global 
Competitiveness Index อยูในอันดับที่ ๓๐ 

4) สัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลตอ GDP เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
5) ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูนำอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 

     ๕.๑ มูลคาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด ๑ ใน ๓ อันดับตนของภูมิภาค (Top 3 
Digital Industry Leader) 
     ๕.๒ เพ่ิมมูลคาการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
บริการตางๆ ของภาครัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูลองคความรูของประเทศทั้งระดับประเทศ
และระดับทองถิ่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปใชประโยชนไดโดยงายและสะดวก โดย
ประชาชนมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๓ น้ี เปนการสรางสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุงหวังที่จะลดความ
เหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเขาไมถึงโครงสรางพื้นฐาน การขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลที ่ยังมีราคาแพงเกินไป และให
ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รูเทาทันขอมูล และมีความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางสรางสรรค โดยสุดทาย เมื่อโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลพรอม และพลเมอืงดิจิทัลพรอมแลว เทคโนโลยีดิจิทัลจะเปน
เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมผานบริการดิจิทัลตางๆ 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๓ 
1. ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอาศัยในพื้นที่หางไกล ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถเขาถึงและ

ใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๑.๑ ศูนยดิจิทัลชุมชนมีบริการอุปกรณเช่ือมตอ และ Free WiFi ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ 
     ๑.๒ สัดสวนของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่อายุเกิน ๕๐ ป เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
     ๑.๓ ประชาชนทุกกลุม (โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ทั้งดานพ้ืนที่และขอจำกัดดานรางกาย) สามารถ
ใชบริการภาครัฐไดโดยไมมีขอจำกัดดานพ้ืนที่ ดานเวลา และดานภาษา 

2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) 

3. ประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผานระบบดิจิทัล 
     ๓.๑ ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถเขาถึงบริการการเรียนรูระบบเปดสำหรับมหาชน 
(MOOC) ไดตามความตองการ 
     ๓.๒ ประชาชนทุกพื้นที่สามารถเขาถึงบริการดานการใหคำแนะนำดานสุขภาพ และวินิจฉัยโรค
เบ้ืองตน 
     ๓.๓ ประชาชนทุกพื ้นที ่สามารถเขาถึงบริการแบบ One Stop Service ที ่เก ี ่ยวของกับ
ชีวิตประจำวันตลอดทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตายผานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู การเปนรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจน
พัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบดิจิทัล
ที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมี
ขอจำกัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทำงานของภาครัฐเสมือนเปน
องคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน 
เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ประชาชนมีสวน
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รวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปกครอง/การบริหารบานเมืองและเสนอความคิดเห็น
ตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ น้ี เปนการมุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการใหบริการภาครัฐ 
เพื่อใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว อำนวยความ
สะดวกใหผูใชบริการ สรางบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ผานระบบเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติ การเปดเผยขอมูลของภาครัฐที่ไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลและความมั่นคง
ของชาติ ผานการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอยางมีมาตรฐาน ใหความสำคัญกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอรและขอมูล รวมไปถึงการสรางแพลตฟอรมการใหบริการภาครัฐ เพื่อใหภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนำ
ขอมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมบริการ และสรางรายไดใหกับระบบเศรษฐกิจตอไป 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๔ 
1) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ 

     ๑.๑ ลดการใชสำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service) 
     ๑.๒ ม ีระบบอำนวยความสะดวกผู ประกอบการในการดำเน ินธ ุรก ิจ (Doing Business 
Platform) โดยมีการจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในชวงเริ่มตน 

2) ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใส และการมีสวนรวม
ของประชาชน 
     ๒.๑ อันดับการประเมินดัชนี Corruption Perception Index ของไทยดีขึ้น ๑๐ อันดับ 
     ๒.๒ ดัชนี e-Participation ใน UN e-Government Index มีอันดับดีขึ้น ๑๐ อันดับ 

3) มีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บและบริหารฐานขอมูลที่บูรณาการ ไมซ้ำซอน สามารถ
รองรับการเช่ือมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน และใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๑ มีกฎหมาย e-Government ที่มีหลักการครอบคลุมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตรรัฐบาล
ดิจิทัล กำหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ การปกปองขอมูล ดูแลความมั่นคง
ปลอดภัยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน 
     ๓.๒ มีบริการโครงสรางพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/Data 
Center) ผานบริการเครือขายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
กลางเพ่ือสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทำงานใหมีความสามารถในการสรางสรรค

และใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากร
ภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยดีิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถ
และความเช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพ่ือสรางใหเกิดการจางงานที่มีคุณคาสูงรองรับการพัฒนาประเทศในยุค
เศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ น้ี มุงเนนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนทั้งกลุมคนทำงานที่จะเปนกำลังสำคัญในการสรางผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบ
เศรษฐกิจ และกลุมคนที่เปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล อยางไรก็ตามการเตรียมความพรอมใหประชาชนทั่วไปก็เปนอีก
เรื่องที่สำคัญอยางทัดเทียมกัน 
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เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๕ 
1) บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน 

หรือมีความสำคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 
2) เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจใหม จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ 

งาน 
3) บุคลากรผูทำงานทุกสาขามีความรูและทักษะดานดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและกติกา ที่มี

ประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคลองกับหลักเกณฑสากลที่เปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ ตลอดจนการสรางความมั่นคงปลอดภัย การสรางความเช่ือมั่น และการคุมครองสิทธิใหแกผูใชงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในทุกภาคสวน เพื่อกอใหเกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวของตางๆ พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการเพ่ือรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ ๖ น้ี มุงเนนการสรางความมั่นคงปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหกับผูประกอบการ ผูทำงาน และผูใชบริการ ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานที่ชวยขับเคลื่อนประเทศสูยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล และเปนบทบาทหนาที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกใหกับทุกภาคสวน โดยภารกิจสำคัญ
ย่ิงยวดของยุทธศาสตรน้ี จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุมครองความเปนสวนตัวและขอมูลสวนบุคคล 
(Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๖ 
1) ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการทำธุรกรรมออนไลนอยางเต็มรูปแบบ โดยมีผู ใช

อินเทอรเน็ตที่ทำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องและมูลคา e-Commerce เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๔ 
ตอป 

2) มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยผลักดัน 
Data Protection Law และปรับแกไข Computer Crime Law ใหบังคับใชได 

3) มีมาตรฐานขอมูลที่เปนสากล เพ่ือรองรับการเช่ือมโยงและใชประโยชนในการทำธุรกรรม 
     ๓.๑ ภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจภายในและระหวางประเทศไดสะดวก รวดเร็ว และตนทุนทำธุรกรรม
ผานสื่อดิจิทัลลดลง 
     ๓.๒ กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่สั้นลงตามเกณฑของกลุมผูนำในดัชนี Ease of 
Doing Business 
     ๓.๓ มีมาตรฐานดานขอมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยนและ
เช่ือมโยงขอมูลภายในหนวยงานภาครัฐ และระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
     ๓.๔ อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทย ดีขึ ้นไม
นอยกวา ๕ อันดับ 
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๑.๖ แผนพฒันาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560-2564) 

กระทรวงคมนาคมไดมีการกำหนดยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัลตามหลักการสถาปตยกรรมองคกร เพื่อให
กระทรวงคมนาคมมั่นใจวายุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล มีความครอบคลุมสามารถผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหเปนสวน
หน่ึงของระบบคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการสงมอบคุณคาทางเศรษฐกิจและสังคมตามเปาประสงค ชวยพัฒนาระบบงาน
คมนาคมในระดับตางๆ ไปจนถึงการสรางนวัตกรรมแบบกาวกระโดดสามารถนำไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยืน โดยมี
สาระสำคัญ ดังน้ี 

 

• วิสัยทัศนของยุทธศาสตรดิจิทัล กระทรวงคมนาคม 
“ยกระดับคมนาคมของไทย สูยุคคมนาคมดิจิทัล” 

 

มุงสรางสรรค พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจการคมนาคม ใหสามารถสรางคุณคา
เพิ่มอยางกาวกระโดด ทั้งในดานการเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการเติบโตแบบมีสวนรวม และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอยางย่ังยืน 
 

• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล 
1) พัฒนาเศรษฐกิจ : คมนาคมดิจิทัลสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ใหพรอมเปนสวนหนึ่งของหวงโซมูลคาของโลก (Global Value Chain) และเปน
ศูนยกลางการขนสงคมนาคมของภูมิภาครองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาสรางนวัตกรรมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม ทั้งดานโครงสรางพ้ืนฐานคมนาคม ระบบ
ขนสง รวมทั ้งสรางดิจิทัลแพลตฟอรมสำหรับอุตสาหกรรมคมนาคมที่จัดเปนกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

2) พัฒนาสังคม : คมนาคมดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงสู
ความเปนเมือง มีนวัตกรรมทางดิจิทัลที่ชวยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางความเทาเทียมในการ
เขาถึงบริการ และยกระดับความปลอดภัยบุคลากร ผูประกอบการ มีความรูและทักษะที่เหมาะสม
ตอการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมดวยการเติบโตแบบมีสวนรวม 

3) พัฒนาอยางมั่นคง ยั่งยืน : คมนาคมดิจิทัลชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประหยัด
พลังงาน พัฒนาการบริการและบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส บูรณาการ 
สามารถนำขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลมาปฏิรูป กระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการ 

 

• ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตรคมนาคมดิจิทัล ประกอบไปดวย ยุทธศาสตร ๕ ดาน ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนา Digital Logistics มุงสูการเปน Smart Corridor ของภูมิภาคและสนับสนุน
เศรษฐกิจระดับชุมชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เพิ่มความสะดวกในการขนสง ทั้งในดานการวางแผนขนสง การแลกเปลี่ยนขอมูลสินคา การติดตาม

สถานะสินคา และการเปลี่ยนภาคการขนสง 
2) เพ่ิมการเปลี่ยนภาคการขนสง 
3) ลดการขนสงเที่ยวเปลา 
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4) ลดการสูญเสียจากความคับคั่งของการจราจรที่ Gateway 
5) ลดปญหาคอขวด ณ ทางแยกสำคัญ 
6) ลดการใชพลังงานและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จากโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคม 
8) ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ดวยการกำกับ ควบคุมแบบ Real-Time 
9) เพิ่มพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย โดยนำขอมูลจากการขับขี่ไปใชในการพัฒนาผูขับขี่ และการ

พิจารณาตออายุใบอนุญาตฯ 
10) สามารถคนหายานพาหนะ บุคคล ที่มีความเสี่ยงตอความมั่นคง 
11) มีรายงานสถานการณคมนาคมและขนสงเชิงวิเคราะหและพยากรณ 

 

กลยุทธ 
1) พัฒนา Smart Goods และ Smart Logistics Service  
2) พัฒนา Smart Vehicle และ Smart Driver สำหรับการขนสง 
3) พัฒนา Smart Gateway เพื่อรองรับการขนสงแบบ Digital Logistics และเพิ่มประสิทธิภาพการ

เปลี่ยนภาคการขนสง 
4) พัฒนา Smart Infrastructure เพ่ือรองรับการขนสงแบบ Digital Logistics 
5) พัฒนา Intelligent Traffic Management เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการขนสง 
6) พัฒนา Smart Transport เพ่ืออำนวยความปลอดภัยและความมั่นคงในการขนสง 
7) พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสง 
8) พัฒนาปจจัยสนับสนุน (Soft Infrastructure) สำหรับ Digital Logistics 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนา Smart Mobility มุงสูการเปนตนแบบ Smart City ควบคูกับการสนับสนุน 
Inclusive Transport 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เพิ่มความสะดวกในการวางแผนการเดินทางและเขาถึงทางเลือกในการเดินทางรูปแบบตางๆ ดวย

ความเทาเทียม 
2) ลกคาใชจายในการเดินทาง 
3) ลดการสูญเสียจากความคับคั่งของการจราจรที่ Station 
4) ลดปญหาคอขวด ณ ทางแยกสำคัญ 
5) เพ่ิมความสามารถในการควบคุมและบริหารเวลาการเดินทาง 
6) ลดการใชพลังงานและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
7) ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จากโครงสรางพ้ืนฐานทางคมนาคม 
8) ลดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ดวยการกำกับ ควบคุมแบบ Real-Time 
9) เพิ่มพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัย โดยนำขอมูลจากการขับขี่ไปใชในการพัฒนาผูขับขี่ และการ

พิจารณาตออายุใบอนุญาตฯ 
10) สามารถคนหายานพาหนะ บุคคล ที่มีความเสี่ยงตอความมั่นคง 
11) มีรายงานสถานการณคมนาคมและขนสงเชิงวิเคราะหและพยากรณ 

 

กลยุทธ 
1) พัฒนา Smart Journey และ Smart Mass Transport Service 
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2) พัฒนา Smart Vehicle และ Smart Driver สำหรับสนับสนุน การเดินทาง 
3) พัฒนา Smart Station เพ่ือรองรับการเดินทางแบบ Smart Mobility 
4) พัฒนา Smart Infrastructure เพ่ือรองรับการเดินทาง แบบ Smart Mobility 
5) พัฒนา Intelligent Traffic Management เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการเดินทาง 
6) พัฒนา Smart Transport เพ่ืออำนวยความปลอดภัยและความมั่นคงในการเดินทาง 
7) พัฒนาระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทาง 
8) พัฒนาปจจัยสนับสนุน (Soft Infrastructure) สำหรับ Smart Mobility 

 

ยุทธศาสตรที ่ ๓ สราง Digital Transport Ecosystem เพื ่อพัฒนาประชาชนและผูประกอบการคา
คมนาคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) มี Platform ที่สนับสนุนการพัฒนาประชาชนและภาคธุรกิจใหใชงาน ระบบคมนาคมขนสงไดอยาง

ปลอดภัย ตลอดจนมีขีดความสามารถทาง การแขงขันที่เพิ่มขึ้น เทาทันการเปลี่ยนแปลง มีโอกาส
และความสะดวกในการประกอบธุรกิจที่สอดคลองตามกฎหมาย 

2) มี Platform ที่สนับสนุนการสรางผลงานวิจัยพัฒนาดาน Transport Technology และการสงเสริม 
Transport Tech Startup ที่สามารถสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม 

 

กลยุทธ 
1) พัฒนา Digital Lifelong Learning Platform ดานคมนาคมขนสง 
2) สงเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) Digital Transport Technology 
3) สงเสริม Transport Tech Start up 
4) พัฒนา Digital Marketplace สำหรับอุตสาหกรรมคมนาคมขนสง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณาการและเพิ่มคุณคาขอมูลคมนาคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1) มีขอมูลจากระบบคมนาคมและขนสงที่สามารถสรางคุณคาทางเศรษฐกิจ สังคม 
 

กลยุทธ 
1) จัดทำแผนแมบท Digital Transport Data Roadmap 
2) เปดเผยขอมูล (Open Data) 
3) พัฒนามาตรฐาน (Standard) และการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Cyber Security) 
4) NMTIC และ Big Data Analytics 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕ สราง Digital Government Platform เพื่อยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการ 
และบุคลากร 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชน และภาคสวนตางๆ 
2) การกำหนดนโยบายรวมทั้งกฎระเบียบ มาตรฐานมีความเหมาะสม เทาเทียม เปนธรรมมีการติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
3) การบริการมีประสิทธิภาพ บูรณาการ เปนไปตามแนวทาง One Transport และสอดคลองวิถีชีวิต 

วงจรธุรกิจ 
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4) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ บูรณาการ โปรงใส 
5) บุคลากรของคมนาคม มีศักยภาพเทาทันยุคคมนาคมดิจิทัล 

 
กลยุทธ 

1) สราง Public Participation & Engagement ดวย Data Analytics และ Social Network 
2) เพ่ิมศักยภาพ D-Service และ Back Office สู Government Service Platform 
3) พัฒนา Digital Learning Platform สำหรับผูบริหาร ขาราชการ และบุคลากรคมนาคม 

 

๑.๗ พระราชบญัญตัิการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ประกอบดวยนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีดังน้ี 

1) การดำเนินการและการพัฒนาใหการใชเทคโนโลยีดิจิทัลกอใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยวิธีการอยางหน่ึง
อยางใดที่ทำใหสามารถใชรวมกันหรือเชื่อมโยงกันไดหรือวิธีอื่นใดที่เปนการประหยัด ทรัพยากรของชาติ
และเกิดความสะดวกตอผูที่เกี่ยวของ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณประจำป 

2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งตองครอบคลุม
โครงขายการติดตอสื่อสาร แพรเสียง แพรภาพในทุกรูปแบบไมวาจะอยูในภาคพื้นดิน พื้นน้ำ ในอากาศ 
หรืออวกาศ และเปาหมายในการใชคลื่นความถี่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม 
และประโยชนของประชาชน 

3) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบการใหบริการหรือแอพพลิเคชั ่นสำหรับประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

4) การสงเสริมใหเกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑในการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสอดคลองกัน เพื่อใหการ
ทำงานระหวางระบบสามารถทำงานเชื่อมโยงกันไดอยางมีความมั่นคงปลอดภัยอยูในสภาพพรอมใชงาน 
รวมทั้ง ทำใหระบบหรือการใหบริการมีความนาเชื ่อถือและแนวทางการสงเสริมใหเกิดการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และมีหลักประกันการ
เขาถึงและใชประโยชนของประชาชนอยางเทาเทียม ทั่วถึง และเปนธรรม โดยไมเลือกปฏิบัติ 

5) การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสรางหรือเผยแพรเน้ือหาผานทางสื่อที่กอใหเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

6) การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนใหเกิดความพรอมและความรูดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานของรัฐและเอกชน ใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชน
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งสรางความตระหนักและรูเทาทันสื่อและสารสนเทศอื่น สงเสริมและ
สนับสนุนใหลดความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงบริการที่จำเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

7) การพัฒนาคลังขอมูลและฐานขอมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู รวมทั้งการสงเสริม เพื่อใหมีระบบ
ที่เปนศูนยแหงการเรียนรูและใหบริการขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย ซึ่งเอื ้อตอการนำไปใช
ประโยชนในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 
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๑.๘ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ประเทศไทยแลนด ๔.๐” 

 เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จึงจำเปนที่ประเทศไทยจะตองเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย “ประเทศไทย
แลนด ๔.๐” ที่จะนำพาประเทศใหหลุดพนจาก ๓ กับดักที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ทั้งกับดักรายไดปาน
กลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไมสมดุลในการพัฒนา เพราะถาผานทั้ง ๓ กับดักนี้ไปได จากที่เคยเปน 
“ประเทศกำลังพัฒนา” ประเทศไทยก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเปน “ประเทศพัฒนาแลว” เทียบเทาประเทศอื่นๆ ใน
แผนที่โลกไดอยางสมภาคภูมิ ตามยุทธศาสตรชาติที่จะนำพาประเทศไปสูอนาคตที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย
มุงเนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจมาสูระบบเศรษฐกิจที่เนนการสรางมูลคา Value-based economy) 
ผานการปรับเปลี่ยนใน ๔ มิติ ดังน้ี 

• มิติที่ ๑ ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ (Economic Wealth) คือ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ โดยมุง
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคามาสูภาคบริการมากขึ้น ปจจัยเหลาน้ีจะนำไปสูความสั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• มิติที่ ๒ ความอยูดีมีสุขของผูคนในสังคม (Social Well-beings) ความเหลื่อมล้ำเปนปญหาที่ฝงรากลึกใน
สังคมไทยและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศชาติ จึงเปนโจทยสำคัญที่ทุกภาคสวนจะตองชวยกันลด
ระดับความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งสงเสริมใหเกษตรกรใชเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อสรางรายไดใหเพิ่มมากขึ้น 
ยกระดับธุรกิจ SME และวิสาหกิจชุมชนดวยเทคโนโลยีนวัตกรรม สรางระบบสวัสดิการสังคมภายใน ๒๐ ป 

• มิติที่ ๓ การยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย (Human Wisdom) การพัฒนาทุนมนุษยจำเปนตอง
คำนึงพึงการพัฒนามาตรฐานของเด็กไทย ยกระดับคุณภาพของแรงงานใหสอดคลองกับตลาดแรงงานและทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ 

• มิติที่ ๔ การรักษสิ่งแวดลอม (Environmental Wellness) การพัฒนาเศรษฐกิจควรควบคูไปกับการสราง
สังคมที่นาอยู ดังน้ัน เรื่องสิ่งแวดลอมจึงเปนเรื่องสำคัญไมแพตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน ลดการ
ปลอยมลพิษ รูจักอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีพื้นที่ทาง
เกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน มีระบบการจัดการขยะอยางย่ังยืนและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

 
จากรูปแสดงใหเห็นวา ประเทศไทย 4.0 จะตองเปลี่ยนผานทั้งระบบใน 4 องคประกอบสำคัญ คือ (1) 

เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิมในปจจุบัน (Traditional Farming) ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตองร่ำรวยขึ้นและเปนเกษตรกรแบบเปนผูประกอบการ 
(Entrepreneur) (2) เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา
ไปสูการเปน Smart Enterprises และ Start ups ที่มีศักยภาพสูง (3) เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการ
สรางมูลคาคอนขางต่ำไปสู High Value Services และ (4) เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสูแรงงานที่มีความรู ความ
เช่ียวชาญ และทักษะสูง 
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 ภารกิจที่ทาทาย ๕ ดาน ที่จะตองปรับเปลี่ยน ไดแก 
๑. การเตรียมคนไทยใหพรอมกาวสู “ประเทศพัฒนา” เปนการพัฒนาคนและสงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ซึ่ง

เปาหมายสำคัญคือการชวยใหหลุดพนจากความเหลื่อมล้ำ และสรางสังคมที่มีความมั่นคงในทุกมิติ 
๒. การพัฒนาคลัสเตอรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแหงอนาคต ภายใตเปาหมายหลักของการปรับเปลี่ยนเชิง

โครงสราง เพ่ือเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงพาเทคโนโลยีจากภายนอกเปนสวนใหญ มาสูระบบเศรษฐกิจที่
เนนการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองในระดับที่เหมาะสม เปนการสงเสริมอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนดวยความรู 
เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค ประกอบดวย การตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิม (The First S-Curves) ซึ่ง
มีฐานที่แข็งแรงเปนทุนเดิมระดับหนึ่ง แตยังจำเปนตองตอยอดในเชิงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รังสรรค
นวัตกรรม หรือสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มและมีศักยภาพที่จะแขงขันใน
ระดับโลกได โดยมี ๑๐ อุตสาหกรรมแหงอนาคต ดังน้ี  

1) อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive) 
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics) 
3) อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดีและการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 

Wellness Tourism)  
4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture & Biotechnology) 
5) อุตสาหกรรมอาหารแหงอนาคต (Food for the Future) 
6) อุตสาหกรรมหุนยนตเพ่ือการอุตสาหกรรม (Robotics) 
7) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation & Logistics) 
8) อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels & Biochemicals) 
9) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
10) อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร (Medical Hub) 

ภายใต ๑๐ อุตสาหกรรมแหงอนาคตไทยนำมาสู ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ประกอบดวย กลุมอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) กลุมสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness and Bio-Med) กลุมเครื่องมืออุปกรณอัจฉริยะ 
หุนยนต และเทคโนโลยีเมคาทรอนิกส (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) กลุมดิจิทัล Internet 
of Things ปญญาประด ิษฐ   และเทคโนโลย ีสมองกลฝ งต ัว (Digital, Internet of Things, Artificial 
Intelligence & Embedded Technology) และกลุมเศรษฐกิจสรางสรรค วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลคา
สูง (Creative, Culture & High Value Services)  

๓. การสงเสริมผู ประกอบการและธุรกิจใหมที ่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมหรือสตารทอัพ  เปนการสงเสริม
ผูประกอบการใหสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดมาสูการสรางมูลคาและการขับเคลื่อนนวัตกรรมได ประกอบดวย 
การเปลี่ยนเกษตรกรใหเปน Smart Farmers  การติดนวัตกรรมใหธุรกิจ SMEs ปูพื้นฐานโรงงาน ๔.๐  การ
เปลี่ยนธุรกิจบริการแบบด้ังเดิมเปน High Value Service และการสงเสริมพัฒนาสตารทอัพ 

๔. การเสริมความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ เปนการสงเสริมการจางงาน การลงทุนในภูมิภาค และ
การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางเทาเทียม รวมทั้ง สรางโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
ระบบตลาดของประเทศใหแข็งแกรง และเขาถึงไดต้ังแตระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ 

๕. การบูรณาการอาเซียน เช่ือมประเทศไทยสูประชาคมโลก เปนการมองหาจุดยืนของประเทศไทยบนเวทีระดับ
โลก เปลี่ยนจากระบบตลาดเดียว (One Country, One Market) มาเปนระบบการตลาดที่เหมือนกันทั่วโลก 
(One World, One Market)  
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๑.๙ กฎหมาย มติคณะรฐัมนตรี คำสัง่ ระเบียบ และขอกำหนดท่ีเก่ียวของกับดิจิทัลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร 

กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง ระเบียบ และขอกำหนดที่เกี่ยวของกับดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบดวย  

• พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่เกี่ยวของมีดังน้ี 
๑. การรับรองสถานะทางกฎหมายของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ในมาตรา 7 กลาววา “หามมิใหปฏิเสธความ

มีผลผูกพันและการบังคับใชทางกฎหมายของขอความใด เพียงเพราะเหตุที่ขอความนั้นอยูในรูปของ
ขอมูลอิเล็กทรอนิกส” ซึ่งจะเห็นไดวาบทบัญญัติน้ีเปนหลักการพ้ืนฐานที่มิใหมีการเลือกปฏิบัติระหวาง
สิ่งที่จัดทาขึ้นในรูปของหนังสือ หลักฐานเปนหนังสือ หรือตนฉบับ (Original) กับสิ่งที่จัดทาขึ้นในรูป
ของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

๒. การทำเปนหนังสือ มาตรา 8 บัญญัติไววา “ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา 9 ในกรณีที่กฎหมาย
กำหนดใหการใดตองทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง ถาไดมีการจัดทำ
ขอความขึ้นเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที ่สามารถเขาถึงและนำกลับมาใชไดโดยความหมายไม
เปลี่ยนแปลง ใหถือวาขอความนั้นไดทำเปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ หรือมีเอกสารมาแสดง
แลว” กลาวไดวา มาตรา 8 นั ้นเปนการบัญญัติ เพื ่อขยายหลักการรับรองสถานะของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสในมาตรา 7 ในกรณีที่กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบัญญัติใหตองทา
เปนหนังสือ มีหลักฐานเปนหนังสือ ใหสามารถทาในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสได แตทั้งนี้ตองอยู
ภายใตเง่ือนไขวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันตองนากลับมาใชใหมได โดยที่ความหมายไมเปลี่ยนแปลง 

๓. การลงลายมือชื่อ หลักการนี้ปรากฏอยูในมาตรา 9 สรุปไดวา ในกรณีที่บุคคลลงลายมือชื่อในหนังสือ 
ใหถือวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ันมีการลงลายมือช่ือแลว ถาบุคคลน้ันใชวิธีการที่สามารถระบุตัวเจาของ
ลายมือชื่อได และสามารถจะแสดงไดวาเจาของลายมือชื่อนั้นรับรองขอความในขอมูลอิเล็กทรอนิกส
วาเปนของตน โดยวิธีดังกลาวจะตองเปนวิธีการที่เชื่อถือไดโดยเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการสราง 
หรือสงขอมูลอิเล็กทรอนิกสโดยคำนึงถึงพฤติการณแวดลอมหรือขอตกลงของคูกรณี 

๔. ตนฉบับ หลักการนี้ปรากฏอยูในมาตรา 10 กลาวไดวา ในกรณีที่กฎหมายกำหนดใหนำเสนอหรือเก็บ
รักษาขอความหรือเอกสารที่เปนตนฉบับ หากไดนำเสนอหรือเก็บรักษาในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน
โดยวิธีการที่เชื ่อถือไดในการรักษาความถูกตองของขอความนั้น ตั ้งแต การสรางขอความจนถึง
ขอความที่เสร็จสมบูรณ และสามารถแสดงขอความนั้นในภายหลังได ก็ใหถือวาไดมีการนำเสนอ
ขอความหรือเก็บรักษาเปนเอกสารตนฉบับตามกฎหมายแลว 

๕. การรับฟงพยานหลักฐานและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน ปรากฏอยูในมาตรา 11 ในมาตรานี้เปนการ
หามปฏิเสธการรับฟงพยานหลักฐานในกระบวนพิจารณาดวยเหตุที่ขอมูลนั้นอยูในรูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกส แตทั้งนี้ในเรื่องของการรับฟงพยานหลักฐานเปนดุลยพินิจของศาลที่จะรับฟงหรือไมก็
ได กฎหมายจึงตองกาหนดหลักเกณฑในการช่ังน้ำหนักพยานหลักฐานไว โดยใหพิจารณาถึงความ
นาเชื่อถือของลักษณะหรือวิธีการที่ใชสรางการเก็บรักษาหรือการสื่อสารขอมูลอิเล็กทรอนิกส ลักษณะ
หรือวิธีการในการระบุตัวผูสง รวมถึงพฤติการณที่เกี่ยวของทั้งปวง 

๖. การเก็บรักษาเอกสารหรือขอความ อยูในมาตรา 12 โดยหลักการนี้ใหความสำคัญวา ขอความหรือ
ขอมูลที่อยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นตองตรงกับเนื้อหาของขอความหรือขอมูล ของเอกสาร
กอนที่จะมีการจัดเก็บใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสน้ัน 
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ในมาตรา 13 ถึงมาตรา 24 อันไดแก หลักการวาดวยเรื ่องการทำคำเสนอหรือคำสนองในรูปขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เจาของขอมูลอิเล็กทรอนิกส วิธีการสงและรับขอมูลอิเล็กทรอนิกส การตอบแจงการรับขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เวลาและสถานที่ซึ่งถือวาไดมีการสงหรือรับขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนบทบัญญัติซึ่งคูกรณีสามารถ
ตกลงเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืนได 

นอกจากนั้นยังมีการบัญญัติหลักการเรื่องวิธีการแบบปลอดภัย ในมาตรา 25 ซึ่งบัญญัติขึ้นเพื่อใหกฎหมายมี
ความยืดหยุนในการปรับใชกับเทคโนโลยีตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แตกฎหมายไมไดบัญญัติ
รายละเอียดถึงวิธีการที่จะถือวาเปนวิธีการที่เชื่อถือได จึงเปนหนาที่ของผูใชเทคโนโลยีที่จะตองพิจารณาวาวิธีการใดที่
จะถือวาเปนวิธีการที่ปลอดภัย รวมทั้งผูใชยังตองมีหนาที่ในการพิสูจนดวยวา เพราะเหตุใดวิธีการดังกลาวจึงเปน
วิธีการที่นาเช่ือถือตามกฎหมาย 
 

• พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2560 

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ในสวนที่
เกี่ยวของ มีดังน้ี 

 

มาตรา 5 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ
น้ันมิไดมีไวสำหรับตน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 6 ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื ่นจัดทำขึ้นเปนการเฉพาะ ถานำ
มาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป 
หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 7 ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกันการเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการ
น้ันมิไดมีไวสำหรับตน ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 8 ผ ู  ใดกระทำดวยประการใดโดยม ิชอบดวยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอนิกส  เพ ื ่อด ักร ับไว ซึ่ ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอ่ืนที่อยูระหวางการสงในระบบคอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรน้ันมิไดมีไวเพ่ือประโยชน
สาธารณะหรือเพื่อใหบุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 9 ผู ใดทำใหเสียหาย ทำลาย แกไข เปลี ่ยนแปลง หรือเพิ ่มเติมไมวาทั ้งหมดหรือบางสวน ซึ่ง
ขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นโดยมิชอบ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ 

มาตรา 10 ผูใดกระทำดวยประการใดโดยมิชอบ เพื่อใหการทำงานของระบบคอมพิวเตอรของผูอื่นถูกระงับ 
ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไมสามารถทำงานตามปกติได ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 11 ผูใดสงขอมูลคอมพิวเตอรหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกสแกบุคคลอื่นโดยปกปดหรือปลอมแปลง
แหลงที่มาของการสงขอมูลดังกลาว อันเปนการรบกวนการใชระบบคอมพิวเตอรของบุคคลอื่นโดยปกติสุข ตองระวาง
โทษปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

มาตรา 12 ถาการกระทำความผิดตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
1) กอใหเกิดความเสียหายแกประชาชน ไมวาความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นในทันทีหรือในภายหลังและไม

วาจะเกิดขึ้นพรอมกันหรือไม ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๑๐ ป และปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
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2) เปนการกระทำโดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายตอขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจของประเทศ หรือการบริการสาธารณะ หรือเปนการกระทำตอขอมูลคอมพิวเตอรหรือ
ระบบคอมพิวเตอรที่มีไวเพื่อประโยชนสาธารณะ ตองระวางโทษจำคุกตั้งแต ๓-๕ ป และปรับตั้งแต 
๖๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐ บาท ถาการกระทำความผิดตาม 2) เปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตอง
ระวางโทษจำคุกต้ังแต ๑๐-๒๐ ป 

มาตรา 14 ผูใดกระทำความผิดที่ระบุไววา ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  

1) นำเขาส ู ระบบคอมพิวเตอรซ ึ ่งข อมูลคอมพิวเตอรปลอมไมว าท ั ้งหมดหรือบางสวน หรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชน 

2) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ โดยประการที่นาจะเกิดความเสียหาย
ตอความมัน่คงของประเทศ หรือกอใหเกิดความต่ืนตระหนกแกประชาชน 

3) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ อันเปนความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแหง
ราชอาณาจักร หรือความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 

4) นำเขาสูระบบคอมพิวเตอรซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและขอมูลคอมพิวเตอรน้ัน
ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงได 

5) เผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูลคอมพิวเตอรตามขอ ๑-๔ 
มาตรา 16 ผูใดนำเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอร ที่ปรากฏเปน

ภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใด ที่จะทำใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย ตองระวางโทษจำคุกไม
เกิน ๓ ป หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

• พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 2549 
สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ. 

2549 มีดังน้ี  
1) ใหหนวยงานรัฐตองจัดใหมีระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

ในมาตรา 3 ไดกำหนดใหการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีระบบเอกสาร
ที่ทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส โดยมีลักษณะดังตอไปน้ี 

๑. เอกสารที่ทำในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสนั้นตองอยูในรูปแบบที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงหรือ
อางอิงเพ่ือใชในภายหลังและยังคงความครบถวนของขอความในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

๒. ตองกำหนดระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการยื่นเอกสารที่ทำในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดย
ปกติใหยึดถือวันเวลาของการปฏิบัติงานหนวยงานของรัฐนั้นเปนหลัก และอาจกำหนดระยะเวลาใน
การดำเนินการพิจารณาของหนวยงานของรัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวยก็ได เวนแตจะมี
กฎหมายในเรื่องน้ันกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 

๓. ตองกำหนดวิธีการที่ทำใหสามารถระบุตัวเจาของลายมือชื่อ ประเภท ลักษณะหรือรูปแบบของ
ลายมือชื ่ออิเล็กทรอนิกส และสามารถแสดงไดวาเจาของลายมือชื ่อรับรองขอความในขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

๔. ตองกำหนดวิธีการแจงการตอบรับดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือดวยวิธีการอื่นใดเพื่อเปน
หลักฐานวาไดมีการดำเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไปยังอีกฝายหน่ึงแลว 
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2) ใหมีระบบเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในการพิจารณาคดีทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
รัฐ 
ตามบทบัญญัติในมาตรา 4 นอกจากที่บัญญัติไวในมาตรา 3 ในกรณีที่หนวยงานของรัฐจัดทำกระบวนการ

พิจารณาทางปกครองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ระบบเอกสารที่ทำในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตองมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี เวนแตจะมีกฎหมายในเรื่องน้ันกำหนดไวเปนอยางอ่ืน 

๑. มีวิธีการสื่อสารกับผูยื่นคำขอในกรณีที่เอกสารมีขอบกพรองหรือมีขอความที่ผิดหลง อันเห็นไดชัดวา
เกิดจากความไมรูหรือความเลินเลอของผูยื่นคำขอ หรือการขอขอเท็จจริงเพิ่มเติม รวมทั้งมีวิธีการ
แจงสิทธิและหนาที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามความจำเปนแกกรณี ในกรณีที่กฎหมาย
กำหนดใหตองแจงใหคูกรณีทราบ 

๒. ในกรณีมีความจำเปนตามลักษณะเฉพาะของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐใดหนวยงานของรัฐ
นั้นอาจกำหนดเงื่อนไขวา คูกรณียินยอมตกลงและยอมรับการดำเนินการพิจารณาทางปกครองของ
หนวยงานของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

3) ใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ในมาตรา 5 ไดกำหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการดำเนินการใดๆ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ หรือโดย
หนวยงานของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยและเชื่อถือได ซึ่งแนวนโยบายและแนวปฏิบัติอยางนอยตองประกอบดวย
เน้ือหา ดังน้ี 

๑. การเขาถึงหรือควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
๒. การจัดใหมีระบบสารสนเทศและระบบสำรองของสารสนเทศ ซึ่งอยูในสภาพพรอมใชงานและจัดทำ

แผนเตรียมพรอมกรณีฉุกเฉินในกรณีที่ไมสามารถดำเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อให
สามารถใชงานสารสนเทศไดตามปกติอยางตอเน่ือง 

๓. การตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ 
4) ใหหนวยงานภาครัฐจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 

ในมาตรา 6 ในกรณีที่มีการรวบรวม จัดเก็บ ใชหรือเผยแพรขอมูล หรือขอเท็จจริงที่ทำใหสามารถระบุตัว
บุคคล ไมวาโดยตรงหรือโดยออม ใหหนวยงานของรัฐจัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ดวย 

5) ใหหนวยงานของรัฐจัดทำประกาศ นโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
ในมาตรา 7 แนวนโยบายและแนวปฏิบัติตามมาตรา 5 และมาตรา 6 ใหหนวยงานของรัฐจัดทาเปนประกาศ 

และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหนวยงานที ่คณะกรรมการมอบหมาย จึงมีผลใชบังคับได 
หนวยงานของรัฐตองปฏิบัติตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไดแสดงไว และใหจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 

6) ใหคณะกรรมการจัดทำตัวอยางเบ้ืองตน สำหรับการดำเนินการของหนวยงานของรัฐ 
ใหคณะกรรมการหรือหนวยงานที่คณะกรรมการมอบหมายจัดทำแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติหรือการอ่ืนอัน

เกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ไวเปนตัวอยางเบื้องตน สำหรับการดำเนินการของหนวยงานของรัฐใน
การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ และหากหนวยงานของรัฐแหงใดมีการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางเปนการ
เฉพาะแลว หนวยงานของรัฐแหงน้ันอาจเพ่ิมเติมรายละเอียดการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่แตกตางน้ันไดโดยออกเปน
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ระเบียบ ทั้งนี้ โดยใหคำนึงถึงความถูกตองครบถวน ความนาเชื่อถือ สภาพความพรอมใชงาน และความมั่นคง
ปลอดภัยของระบบและขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

7) การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีไมมีขอยกเวน 
ในมาตรา 9 การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐตามหลักเกณฑและวิธีการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ไมมี

ผลเปนการยกเวนกฎหมายหรือหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไวเพื่อการอนุญาต อนุมัติ การให
ความเห็นชอบ หรือการวินิจฉัย 
 

• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐ พ.ศ. 2553 

ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ไดมีการกำหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีการดำเนินการใดๆ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสกับหนวยงานของรัฐ และมีระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศและเชื่อถือได 
ตลอดจนมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล มีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน
เปนลายลักษณอักษร 

2) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงาน 
3) ขอปฏิบัติในดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยตองมีขอปฏิบัติ ดังน้ี 

- มีขอกำหนดการเขาถึงและควบคุมการใชงานสารสนเทศ 
- มีขอกำหนดการใชงานตามภารกิจเพ่ือควบคุมการเขาถึงสารสนเทศ 
- ใหมีการบริหารจัดการการเขาถึงของผูใชงาน เพื่อควบคุมการเขาถึงระบบสารสนเทศเฉพาะผูที่

ไดรับอนุญาตแลว และผานการฝกอบรม หลักสูตรการสรางความตระหนักเรื่องความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ เพ่ือปองกันการเขาถึงจากผูซึ่งไมไดรับอนุญาต 

- ใหมีการกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูใชงาน เพื่อปองกันการเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาต 
การเปดเผย การลวงรู หรือการลักลอบทำสำเนาขอมูลสารสนเทศ และการลักขโมยอุปกรณ
ประมวลผลสารสนเทศ 

- ใหมีการควบคุมการเขาถึงเครือขาย เพื่อปองกันการเขาถึงบริการทางเครือขายโดยไมไดรับ
อนุญาต 

- ใหมีการควบคุมการเขาถึงระบบปฏิบัติการ เพื่อปองกันการเขาถึงระบบปฏิบัติการโดยไมไดรับ
อนุญาต 

- ใหมีการควบคุมการเขาถึงโปรแกรมประยุกตหรือแอพพลิเคช่ันและสารสนเทศ 
- หนวยงานของรัฐที่มีระบบสารสนเทศตองจัดทำระบบสำรอง 
- หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงดานสารสนเทศ 
- หนวยงานของรัฐตองกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจน กรณีระบบคอมพิวเตอรหรือขอมูล

สารสนเทศเกิดความเสียหายหรืออันตรายใดๆ แกองคกรหรือผูหน่ึงผูใด 
- หนวยงานของรัฐสามารถเลือกใชขอปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่

ตางไปจากประกาศฉบับนี้ได หากแสดงใหเห็นวา ขอปฏิบัติที่เลือกใชมีความเหมาะสมกวาหรือ
เทียบเทา 
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• ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดทาหรือแปลง
เอกสารและขอความใหอยูในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553 

คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส จึงไดจัดทำประกาศเรื่อง “หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทำหรือ
แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2553” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเช่ือถือ และมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับการทำธุรกรรม โดยวิธีการทั่วไปที่
เคยปฏิบัติอยูเดิม มีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1) ใหมีการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหมีกระบวนการใน
การจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความอยางนอย ดังน้ี 

- กระบวนการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

- กระบวนการตรวจสอบและรับรองวาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่จัดทำหรือแปลงนั้นมีความหมาย
เหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

- กระบวนการบันทึกหลักฐานการดำเนินงานการจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูใน
รูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

- กระบวนการบันทึกเมตาดาตาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสที่เปนขอความบรรยายสาระสำคัญของ
เอกสารและขอความ ซึ่งตองครอบคลุมใหสามารถสืบคนเอกสารและขอความน้ันไดถูกตอง 

2) การจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหมีผูรับผิดชอบดำเนินงานใน
การจัดทำหรือแปลงในเรื่องของวิธีการดังกลาวอยางนอย ดังน้ี 

- จัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
- ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากการจัดทำหรือ

แปลงเอกสารและขอความใหอยูในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสวา ขอมูลอิเล็กทรอนิกสมี
ความหมายหรือรูปแบบเหมือนกับเอกสารและขอความเดิม 

- ตรวจสอบกระบวนการจ ัดทำหร ือแปลงเอกสารและขอความใหอย ู  ในร ูปของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเปนไปตามที่กำหนดไว 

- ตรวจสอบและรับรองความถูกตองและครบถวนของเมตาดาตา 
3) การจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหมีการกำหนดมาตรการ

เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนวิธีการที่เช่ือถือได อยางนอยตอง
ครอบคลุมหัวขอตอไปน้ี 

- การระบุตัวตน (Identification) 
- การยืนยันตัวตน (Authentication) 
- อนุญาตเฉพาะผูมีสิทธิเขาถึง (Authorization) 
- ความรับผิดชอบตอผลของการกระทำ (Accountability) 

4) การจัดทำหรือแปลงเอกสารและขอความใหอยู ในร ูปของขอมูลอิเล ็กทรอนิกสน ั ้น ใหข อมูล
อิเล็กทรอนิกสมีความละเอียดและความชัดเจนของเอกสารและขอความเดิม 

5) ใหผูจัดทำหรือแปลงมีหนาที่รักษาและดำรงสภาพของระบบการจัดทำหรือแปลงเอกสารไวใหสมบูรณ 
เพื่อใหมีการกำกับดูแลหรือการตรวจสอบไดตลอดเวลา จากคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือหนวยงานอื่นที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสมอบหมายหรือหนวยงานที่กำหนดไวเปน
อยางอ่ืน 
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๑.๑๐ แผนยทุธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีองคประกอบสำคัญ ดังน้ี 
 

• วิสัยทัศนกระทรวงคมนาคม  
  “พัฒนาระบบขนสงอยางบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวนและขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศอยางย่ังยืน” โดยกำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จและคาเปาหมายสำหรับวิสัยทัศนไว 4 ตัวช้ีวัด โดย
แบงการประเมินเปน 2 มิติ ดังน้ี 

1) มิติการประเมินจากภายนอก : โดยใชการอางอิงคะแนนคุณภาพโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงของ
ประเทศไทยในดัชนีความสามารถการแขงขัน ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF) เพ่ือ
สะทอนความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม 

2) มิติการประเมินจากภายใน : ใชวัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรทั้ง 4 ขอ ให
เปนไปตามเปาประสงค ซึ่งสงผลใหตัวช้ีวัดวิสัยทัศน ไดแก  

(๑) สัดสวนการใชบริการระบบขนสงสาธารณะในประเทศไทย  
(๒) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
(๓) สัดสวนตนทุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๔) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบรรลุคาเปาหมาย 

 

• พันธกิจกระทรวงคมนาคม  
1) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางบูรณาการใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบการจัดการการจราจรใหเพียงพอกับความตองการ

ทั้งปจจุบันและอนาคต 
3) กำกับ ดูแลอยางมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลง 
4) ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการการขนสงใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 
5) สงเสริม สนับสนุนเพื่อสรางคานิยมที่เหมาะสมของผูใชระบบขนสง และพัฒนาขีดความสามารถใน

การประกอบการ 
6) บริหารและพัฒนาองคกรอยางตอเน่ืองสูความเปนเลิศ 

 

• คานิยมกระทรวงคมนาคม “i-GETT” 
(๑) Inclusive   บริการทั่วถึง 
(๒) Green   ใสใจสิ่งแวดลอม 
(๓) Efficient  มีประสิทธิภาพ 
(๔) Technology  รูจักใชเทคโนโลยี 
(๕) Transparent  มีความโปรงใส 

 

• ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคมฯ ประกอบไปดวย ยุทธศาสตร ๔ ดาน ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ ๑ “ทั่วถึงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม” เปนการพัฒนาระบบขนสงขั้นพื้นฐานใหเชื่อมโยง 

ทั่วถึง และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีเปาประสงค ๓ ขอ คือ 
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1) เพ่ือมีโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงที่มีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน  
2) มีการพัฒนาบริการขนสงขั้นพ้ืนฐานที่มีความครอบคลุมและเขาถึงได 
3) มีการพัฒนาระบบขนสงที่สามารถลดการใชพลังงานที่ไมสะอาด เพิ่มสัดสวนการพึ่งพิงพลังงาน

ทางเลือกและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๑ จำนวน ๕ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๑.๑ ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสรางพื้นฐานการขนสงใหมีคุณภาพและเปนไปตาม
มาตรฐาน : เพื ่อพัฒนาระบบบริหารจัดการซอมบำรุงหรือปรับปรุงโครงขายทางหลวงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสงเสริมใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการบำรุงทางหลวง เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและแบงเบาภาระของหนวยงาน 

• กลยุทธ ๑.๒ พัฒนาการบริการขนสงสาธารณะขั้นพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเขาถึงได : เพ่ือ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการขนสงใหเช่ือมโยง ครอบคลุม และเขาถึงได 

• กลยุทธ ๑.๓ เพิ่มความคลองตัว และการเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการขนสง : เพิ่มความคลองตัว
และขีดความสามารถในการรองรับปริมาณความตองการของการเดินทางในอนาคต และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเช่ือมตอระหวางรูปแบบการขนสง 

• กลยุทธ ๑.๔ พัฒนาระบบขนสงเพื่อรองรับผูสูงอายุ ผูพิการ และบริการเชิงสังคม : มีการพัฒนา
ระบบขนสงที่สามารถรองรัยการบริการผูสูงอายุ ผูพิการมากขึ้น และมีบริการเชิงสังคมที่เพียงพอ
และไดรับการสนับสนุนที่เหมาะสม 

• กลยุทธ ๑.๕ สงเสริมและพัฒนาระบบขนสงที่ลดการใชพลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาดและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม : สงเสริมการลดการใชพลังงานสิ้นเปลืองในภาคการขนสง (Avoid) สงเสริมให
เกิดการเปลี่ยนมาใชระบบขนสงที่สะอาด (Shift) สนับสนุนการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
ระบบขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากย่ิงขึ้น (Improve) 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ “ปลอดภัยและมั่นคง” เปนการยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนสง มี
เปาประสงค ๓ ขอ คือ 

1) มีมาตรฐานและระบบกำกับดูแลเรื่องความปลอดภัยของการขนสง 
2) ผูใชระบบขนสงมีวัฒนธรรมดานความปลอดภัย 
3) มีมาตรฐานและระบบกำกับดูแลเรื่องความมั่นคงของการขนสง  

 โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๒ จำนวน ๔ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลดานความปลอดภัยของการขนสง : 
มีการกำหนดมาตรฐานดานความปลอดภัยของผูขับขี่ยานพาหนะ ความปลอดภัยของโครงสราง
พ้ืนฐาน และความปลอดภัยของยานพาหนะ 

• กลยุทธ ๒.๒ สงเสริมวัฒนธรรมดานความปลอดภัยของผูใชระบบขนสง : มีการใชความรูดานความ
ปลอดภัยแกผ ู  ใช ระบบขนสง และกระบวนการออกใบอนุญาตผู ควบคุมยานพาหนะที ่มี
ประสิทธิภาพ 

• กลยุทธ ๒.๓ ปรับปรุงดานความปลอดภัยของโครงสรางพื้นฐานการขนสง : มีการปรับปรุงความ
ปลอดภัยของโครงสรางพ้ืนฐานการขนสง 

• กลยุทธ ๒.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลดานความมั่นคงของการขนสง : มี
มาตรการความปลอดภัยของระบบขนสงจากภัยธรรมชาติและภัยกอการราย ระบบตอบสนองและ
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จัดการอุบัติการณเมื่อเกิดเหตุเพื่อบรรเทาผลกระทบ และมีแผนฟนฟูของระบบขนสงภายหลังเกิด
เหตุใหกลับคืนสูภาวะปกติ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” เปนการพัฒนาระบบขนสงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีเปาประสงค ๔ ขอ คือ 

1) มีระบบขนสงที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุกการขนสงที่ต่ำ 
2) มีระบบขนสงที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคสวนที่สำคัญของประเทศตามนโยบายของ

รัฐบาล 
3) ผูประกอบการในระบบขนสงมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันและคุณภาพในการ

ดำเนินงานอยางตอเน่ือง 
4) องคกรของหนวยงานภาครัฐมีขีดความสามารถในการกำกับดูแลเศรษฐกิจ 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๓ จำนวน ๓ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๓.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ : มี
โครงสรางพื้นฐานที่ไดรับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในภาคสวนที่สำคัญ ไดแก การ
ทองเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 

• กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาการเช่ือมโยงระหวางประเทศและภูมิภาคดวยระบบขนสงและโลจิสติกส : การ
เพิ่มขึ้นของเสนทางที่ใหบริการขนสงระหวางประเทศ และปริมาณการใหบริการขนสงระหวาง
ประเทศ 

• กลยุทธ ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำกับและดูแลดานเศรษฐกิจ : มีระบบการกำกับและดูแล
ดานเศรษฐกิจที่ชัดเจนและสอดคลองกับบริบท มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบกำกับและดูแลดาน
เศรษฐกิจที่สอดคลองกับขอคนพบ การเพิ่มขึ้นของระดับการแขงขันในตลาดการขนสง ราคา/
ตนทุนในระบบการขนสงลดลง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ “ปจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร” เปนการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสู
ความสำเร็จ มีเปาประสงค ๔ ขอ คือ 

1) มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ และมีระบบกฎหมายที่สนับสนุนการ
พัฒนาอยางเปนรูปธรรม รวมถึงมีการพัฒนาองคกรภาครัฐอยางตอเน่ือง 

2) มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารและการบริการในระบบขนสง 
3) บุคลากรมีองคความรูและสามารถสรางนวัตกรรมแกหนวยงาน 
4) หนวยงานมีความโปรงใส และสรางความเช่ือมั่นใหกับสาธารณะ 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๔ จำนวน ๖ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองกับบริบท
ที่เปลี่ยนไป : มีระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับที่สอดคลองกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหประสบผลสำเร็จ 

• กลยุทธ ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองคกรภาครัฐอยางตอเนื่อง : องคกรภาครัฐไดรับการ
พัฒนาตามแผนงานอยางตอเน่ือง และสามารถสรางประสิทธิผลไดตามเปาหมายของหนวยงาน 

• กลยุทธ ๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางบูรณาการ : มีระบบ
การบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางบูรณาการที่ไดรับการพัฒนา และสามารถ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหประสบผลสำเร็จ 
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• กลยุทธ ๔.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลดานการขนสง : มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลดานการขนสงที่มี
คุณภาพตรงตามความตองการของผูใชงาน และไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

• กลยุทธ ๔.๕ พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมดานการขนสง : ทรัพยากรบุคคลดาน
การขนสงไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจ งานวิจัยและ
นวัตกรรมดานการขนสงไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูใชงาน 

• กลยุทธ ๔.๖ สงเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปรงใส : หนวยงานดานการขนสงมี
ความนาเช่ือถือจากสาธารณะ 

 

๑.๑๑ แผนยทุธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีองคประกอบสำคัญ ดังน้ี 
 

• วิสัยทัศนกรมทางหลวง  
  “ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ” โดยวิสัยทัศนของ

กรมทางหลวงแฝงไปดวยมิติการดำเนินงานดานงานทางใน ๔ มิติ ไดแก 
1) มิติของระบบทางหลวงที่สะดวก : มีระบบทางหลวงที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทันสมัย สูการสราง

ความสะดวกสบายมรมิติตางๆ เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการ
เสริมสรางความมั่นคงของประเทศ โดยมีมิติความสะดวกสบายของกรมทางหลวง ดังน้ี 

- ระบบทางหลวงที่เขาถึง (Accessibility) ไดงายและสะดวกโดยประชาชนและผูใชทาง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ 

- ระบบทางหลวงที่คลองตัว (Mobility) อยางสมดุลทั้งระบบ เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการ
เดินทางขนสง ซึ่งมีระยะเวลาการเดินทางที่เช่ือถือได 

- ระบบทางหลวงที่มีระดับการใหบริการ (Serviceability) อยูในสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา 
เพ่ือใหสามารถใชงานระบบทางหลวงไดเต็มศักยภาพ 

- ระบบทางหลวงที ่ม ีการใช เทคโนโลยีและเทคโนโลยีด ิจ ิท ัล (Technology and Digital 
Technology) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใหบริการแกผูใชทาง ประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสีย  

- ระบบทางหลวงที ่มีความสวยงาม สอดรับกับวัฒนธรรมในพื ้นที ่ เปนมิตรกับสังคม และ
สิ่งแวดลอม (Sustainability) เพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของผูใชบริการ และประชาชน  

2) มิติของระบบทางหลวงที่ปลอดภัย : การมีระบบทางหลวงที่ปลอดภัย (Safety) ที่ดีตอผูใชบริการ 
ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย อันเปนไปตามมาตรฐานที่ทันสมัย ทั้งในเชิงโครงสรางทางกายภาพ
ของระบบทางหลวง อุปกรณที่ติดตั้งบนระบบทางหลวง การอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการสราง
จิตสำนึกและคานิยมดานความปลอดภัย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผูใชทาง และลดการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ  

3) มิติของระบบทางหลวงที่เชื่อมโยง : การมีระบบทางหลวงที่เชื่อมโยง (Connectivity) กับมิติความ
ตองการของประเทศในดานตางๆ ไดแก 
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- การเชื่อมโยงกับการคมนาคมรูปแบบอื่นๆ ทั้งรถไฟ เรือ เครื่องบิน จักรยาน รวมถึงระบบขนสง
มวลชน 

- การเช่ือมโยงกับทางหลวงตางๆ ใหเกิดเปนโครงขายที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของ
ระบบทางหลวงทั้งในดานการเช่ือมตอและการเขาถึงพ้ืนที่ 

- การเชื ่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรและนโยบายกระทรวงคมนาคม รวมถึงการบูรณาการกับ
หนวยงานตางๆ ภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือสนับสนุนการสรางระบบการเดินทางขนสง
ที่ย่ังยืนของประเทศและภูมิภาค 

- การเชื่อมโยงกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
ของหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนแผนและนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคม 

4) มิติของการพัฒนาระบบบริหารองคกร : กรมทางหลวงจะสามารถทำใหระบบทางหลวงมีความ
สะดวก ปลอดภัย และเกิดการเชื่อมโยงไดก็ตอเมื่อกรมทางหลวงใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบ
บริหารองคกรที่ตอเนื่องและครอบคลุมทุกมิติ เชน การพัฒนาแผนงานโครงการและการดำเนินงาน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ตามบทบาทพันธกิจ การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม การปรับปรุงมาตรฐานและ
ขอกำหนด การพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ประชาสัมพันธ การวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม การตอยอดองคความรูและประสบการณ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารเครื่องจักร การจัดการระบบพัสดุ การ
บริหารงบประมาณ การพัฒนากฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ การคำนึงถึงสวนรวม การมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม การคงไวซึ่งธรรมาภิบาล การยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
ความโปรงใส 

 

• พันธกิจกรมทางหลวง  
1) พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ใหเกิดความเชื ่อมตอ (Connectivity) การเขาถึง 

(Accessibility) และความคลองตัว (Mobility) ที ่สมบูรณ เพื ่อการขับเคลื ่อนประเทศทั ้งดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

2) ควบคุมดูแลระดับการใหบริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวงใหได
ตามมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพการใหบริการที่ดี 

3) พัฒนาระบบบริหารองคกร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

• คานิยมกระทรวงคมนาคม  
“H I G H W A Y S” 

“สรางสรรคผงงาน ผสานเทคโนโลยี ดวยความรูที่เหมาะสม ซื่อสัตย ปฏิบัติงานอยางรูรอบ  
รับผิดชอบตอพันธกิจ เกาะติดการใหบริการ ประสานพลงัเปนหน่ึงเดียว” 

 

1) High performance  สรางสรรคผลงาน 
2) Intelligent technology ผสานเทคโนโลยี 
3) Good knowledge  ดวยความรูที่เหมาะสม 
4) Honesty   ซื่อสัตย 
5) Work smart   ปฏิบัติงานอยางรูรอบ 
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6) Accountability  รับผิดชอบตอพันธกิจ 
7) Year-round commitment เกาะติดการใหบริการ 
8) Synergy   ประสานพลังเปนหน่ึงเดียว 

 

• วัฒนธรรม  
“D O H” 

   

1) Deliver Good Service to People : มุงใหเกิดการใหบริการที่ดีแกประชาชน 
2) Obligate Governance and Sustainability : ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความย่ังยืน 
3) Hold Accountability for Interests of National and People : คงไวซึ ่งความรับผิดชอบใน

ผลประโยชนของชาติและประชาชน 
 

• เปาหมายของการใหบริการ 
1) การพัฒนาระบบทางหลวงใหเชื ่อมตอ เขาถึง และคลองตัว เพื ่อระบบการเดินทางขนสงและ 

โลจิสติกสที่สมดุลและสมบูรณ 
2) การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการใหบริการของระบบทางหลวงที่รสดเร็ว ครอบคลุม และทันตอ

สถานการณ 
3) การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิคของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
4) การพัฒนาระบบบริการจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลอยางตอเนื่อง เพื่อเชื่อมโยงความสมดุล

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม บรพ้ืนฐานแหงความพอเพียง 
 

• ยุทธศาสตรกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
ยุทธศาสตรกรมทางหลวงฯ ประกอบไปดวย ยุทธศาสตร ๔ ดาน ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาระบบทางหลวง : การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมตอ (Connectivity) การ
เขาถึง (Accessibility) และคลองตัว (Mobility) อยางมีคุณภาพและตรงตามความตองการ มีเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร ๔ ขอ คือ 

1) มีระบบทางหลวงที่ตอบสนองความตองการของผูใชทาง การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาประเทศดวยการพัฒนาโครงขายของระบบทางหลวงที่เขาถึงและเช่ือมตอไดอยางสมบูรณ 

2) มีระบบทางหลวงที่คลองตัวเพื่อสนับสนุนการเดินทางขนสง และระบบโลจิสติกสดวยการติดตาม
และแกไขสมรรถนะของระบบทางหลวงอยางตอเน่ือง 

3) มีการสงเสริมการพัฒนาระบบทางหลวงที่ยั่งยืน ดวยการสรางความเขาใจและผสานความรวมมือ
กับทองถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชน ในขั้นตอยการพัฒนาโครงการ 

4) มีการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบทางหลวงที ่ตอเนื ่อง ดวยการวิจัย 
นวัตกรรม มาตรฐาน ขอกำหนด เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยอยางบูรณาการและ
พอเพียง 
 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๑ จำนวน ๖ กลยุทธ ไดแก 
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• กลยุทธ ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพื ่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น 
ประเทศ และภูมิภาค : เพื่อพัฒนาโครงขายทางหลวงแผนดินที่เขาถึงและเชื่อมโยงไดอยางสะดวก 
พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองที่เชื่อมโยงสูทุกภูมิภาค และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและ
ที่พักริมทางของระบบทางหลวงใหเปนไปตามมาตรฐาน 

• กลยุทธ ๑.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การทองเที่ยว 
การคาชายแดน และความมั่นคง : เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงที่เขาถึงและเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยว ดานและการคาชายแดน และความมั่นคงของ
ชาติ 

• กลยุทธ ๑.๓ เพิ่มความคลองตัวบนระบบทางหลวง และพัฒนาการเชื่อมตอกับการเดินทางขนสง
ตอเนื่องหลายรูปแบบ : เพื่อพัฒนาและแกไขสมรรถนะของโครงขายระบบทางหลวงใหเกิดความ
คลองตัวและรวดเร็วในการเดินทางและขนสง พัฒนาประสิทธิภาพในการเช่ือมตอระหวางโครงขาย
ทางหลวงกับการเดินทางขนสงรูปแบบอ่ืนๆ และสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานในการเดินทางและ
ขนสงทางถนนไดอยางคุมคา 

• กลยุทธ ๑.๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรวมลงทุนกับภาคเอกชน การสำรวจการออกแบบ 
การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม : เพ่ือสงเสริมการใหเอกชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนาและจัดการระบบทางหลวงผานความรวมมือรูปแบบตางๆ พัฒนาประสิทธิภาพ
การออกแบบโครงสรางและภูมิทัศนของระบบทางหลวงที่สอดรับกับความตองการ สภาพแวดลอม 
และวัฒนธรรมทองถิ ่น พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานดานกรรมสิทธิ ์ที ่ดินใหสอดรับกับ
แผนพัฒนาโครงการ และดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางความเขาใจและลดผลกระทบ 

• กลยุทธ ๑.๕ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานและขอกำหนดดานงานทาง ทั้งในดานการออกแบบ 
กอสราง ควบคุม บำรุงรักษา ความปลอดภัย และใหบริการ : เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แกไข มาตรฐาน 
ขอกำหนด ทั้งในดานการออกแบบ กอสราง ควบคุม บำรุงรักษา อำนวยความปลอดภัย และการ
ใหบริการ ใหมีความทันสมัยและรองรับความทาทายในอนาคต 

• กลยุทธ ๑.๖ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การสราง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการพัฒนาระบบทางหลวง : เพ่ือ
สรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการพัฒนาระบบทางหลวงอยางบูรณาการและสามารถ
ปฏิบัติไดจริง พัฒนานวัตกรรมดานการพัฒนาระบบทางหลวงดวยตนเอง พัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยีดานการพัฒนาระบบทางหลวง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสำหรับการพัฒนาระบบทางหลวง ยกระดับ
และเตรียมความพรอมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการพัฒนาระบบทางหลวงรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ระดับการใหบริการ : การรักษาระดับการใหบริการ (Serviceability) ของระบบทางหลวง

ใหเปนไปตามมาตรฐานอยางตอเน่ือง มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๔ ขอ คือ 
1) มีระบบทางหลวงที่รักษาระดับการใหบริการที่ดี ดวยการบำรุงรักษาระบบทางหลวงใหเปนไปตาม

มาตรฐานอยางตอเน่ือง 
2) มีการอำนวยความสะดวกแกผูใชบริการอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก

ตามมาตรฐาน และการพัฒนารูปแบบการใหบริการที่ทันสมัย 
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3) มีการสงเสริมการรักษาระดับการใหบริการ ภูมิทัศน ไหลทาง ทางเทา ของระบบทางหลวงที่ยั่งยืน 
ดวยการสรางความรวมมือจากทองถิ่น ภาคประชาชน และภาคเอกชน 

4) มีการพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาระดับการใหบริการที ่ตอเนื ่อง ดวยการวิจัย นวัตกรรม 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยอยางบูรณาการและพอเพียง 

 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๒ จำนวน ๖ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๒.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง : เพื่อบำรุงรักษาผิวทาง
ของระบบทางหลวงใหมีความเรียบสม่ำเสมอตามมาตรฐาน และซอมแซมระบบทางหลวงให
ปราศจากหลุมบอ 

• กลยุทธ ๒.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการแกไขปญหาภัยพิบัติบนระบบทางหลวง : เพื่อฟนฟู
ทางหลวงที่เสียหายจากภัยพิบัติไดอยางรวดเร็ว พัฒนาระบบระบายน้ำ ระบบปองกัน การกัดเซาะ 
แกไขปญหาทางหลวงที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติอยางยั่งยืน 

• กลยุทธ ๒.๓ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานควบคุมน้ำหนักพาหนะสำหรับ
ระบบโลจิสติกสและการขนสง : เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพใหบริการของสถานีตรวจสอบน้ำหนักใหมี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเปนมาตรฐานสากุล พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
ตรวจสอบและการควบคุมน้ำหนักยาพาหนะใหทันสมัยและเปนมาตรฐานสากล และตรวจจับ
ยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกวาที่กำหนด 

• กลยุทธ ๒.๔ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ : เพื่ออำนวยความสะดวกแกผูใชทางและ
ประชาชนในดานการจราจรและระหวางการเดินทาง เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกผูใชบริการ
บนระบบทางหลวง และเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการสำหรับการขออนุญาต 

• กลยุทธ ๒.๕ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลรักษาภูมิทัศน ไหลทาง และทางเทา รวมถึงการ
มีสวนรวมของทองถิ่นและภาคประชาชน : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาภูมิทัศน ไหลทาง 
และทางเทา สรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวังและสังเกตการณความผิดปกติตางๆ บน
ระบบทางหลวง และสรางเครือขายชวยรักษทางหลวงเพื่อสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปน
เจาของทางหลวงรวมกัน 

• กลยุทธ ๒.๖ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยและพัฒนา การสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยี การ
สรางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการบำรุงรักษาและการ
ใหบริการอื่นๆ บนระบบทางหลวง : เพื่อสรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูดานการบำรุงรักษา
และการใหบริการอื่นๆ บนระบบทางหลวงอยางบูรณาการและสามารถปฏิบัติไดจริง พัฒนา
นวัตกรรมดานการบำรุงรักษาและการใหบริการอื่นๆ บนระบบทางหลวงดวยตนเอง พัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยีในดานการบำรุงรักษาและการใหบริการอื่นๆ บนระบบทาง
หลวง ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสำหรับการบำรุงรักษาและการ
ใหบริการอื่นๆ บนระบบทางหลวง ยกระดับและเตรียมความพรอมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัล
สำหรับการบำรุงรักษาและการใหบริการอ่ืนๆ บนระบบทางหลวง 

 
ยุทธศาสตรที่ ๓ ความปลอดภัย : การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอยางบูรณาการ 

มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๔ ขอ คือ 
1) มีระบบทางหลวงที่ปลอดภัยดวยการแกไขควบคุมตามมาตรฐานที่ดีและตอเน่ือง 
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2) มีความปลอดภัยบนระบบทางหลวงที่ทันสมัย ดวยการพัฒนาระบบจราจร ระบบควบคุม และ
ระบบดัชนีประเมินความปลอดภัยอยางตอเน่ือง 

3) มีการสงเสริมความปลอดภัยบนระบบทางหลวงที่ยั่งยืน ดวยการสงเสริมคานิยมและความเขาใจ
ดานความปลอดภัยกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางบูรณาการ 

4) มีการพัฒนาประสิทธิภาพความปลอดภัยบนระบบทางหลวงที่ตอเนื่อง ดวยการวิจัยนวัตกรรม 
เทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิทัล ที่ทันสมัยอยางบูรณาการและพอเพียง 

 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๓ จำนวน ๖ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๓.๑ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง : เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดสำหรับประเมินความปลอดภัยดานกายภาพ
ของระบบทางหลวง ปองกันและปรับปรุงปจจัยที่อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุบนระบบทางหลวง ติดต้ัง
อุปกรณความปลอดภัยตามหลักเกณฑมาตรฐาน 

• กลยุทธ ๓.๒ พัฒนาและปรับปรุงการลดอุบัติเหตุ เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบน
ระบบทางหลวง : เพื่อติดตามและวิเคราะหจุดเสี่ยงบนทางระบบทางหลวง แกไขปญหาจุดเสี่ยง
และเพ่ิมประสิทธิภาพการอำนวยความปลอดภัย 

• กลยุทธ ๓.๓ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลการใชและการดำเนินการใดๆ ในเขต
ทางไหลทาง และทางเทา รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินทางหลวงอื่นๆ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการและกฎระเบียบในการควบคุมดูแลการใชและการดำเนินการใดๆ ในเขตทาง ไหลทาง 
และทางเทา เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการและกฎระเบียบในการใชประโยชนทรัพยสินทางหลวง 
และสงเสริมการบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับการดำเนินการใดๆ ในเขต
ทาง ไหลทาง และทางเทา 

• กลยุทธ ๓.๔ พัฒนาและสงเสริมการประชาสัมพันธและการศึกษาดานกฎระเบียบ คานิยม วินัย 
ดานความปลอดภัยบนระบบทางหลวง : เพื่อประชาสัมพันธความรูดานความปลอดภัยบนระบบ
ทางหลวงที่เขาถึงและตรงจุด สนับสนุนการบูรณาการความปลอดภัยบนระบบทางหลวงทั้งในดาน
กฎระเบียบ วินัย คานิยม การศึกษา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

• กลยุทธ ๓.๕ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจราจรและระบบควบคุมติดตามที่เกี่ยวของ : 
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมติดตามระบบจราจรบนระบบทางหลวง พัฒนาและ
บำรุงปายและสัญลักษณบนระบบทางหลวงใหพรอมใชงาน พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมติดตามยานพาหนะบนระบบทางหลวง 

• กลยุทธ ๓.๖ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม การสรางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการผสานเทคโนโลยีดิจิทัล ดานการอำนวยความปลอดภัยบนระบบทางหลวง : 
เพ่ือสรางงานวิจัยและพัฒนาองคความรูดานความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอยางบูรณาการและ
สามารถปฏิบัติไดจริง พัฒนานวัตกรรมดานความปลอดภัยระบบทางหลวงดวยตนเอง พัฒนาและ
เพิ ่มประสิทธิภาพการใชงานเทคโนโลยีดานความปลอดภัยบนระบบทางหลวง และระบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารสำหรับการอำนวยความปลอดภัยบนระบบทาง
หลวง ยกระดับและเตรียมความพรอมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการอำนวยความ
ปลอดภัยบนระบบทางหลวง 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ ระบบบริหารจัดการ : การพัฒนาสงเสริมระบบบริหารจัดการองคกร (Organization 
Management) อยางมีธรรมาภิบาลและย่ังยืน มีเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ๔ ขอ คือ 

1) มีความรับผิดชอบตอพันธกิจดวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรผานแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
อยางบูรณาการ 

2) เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร การ
ประชาสัมพันธ การจัดการสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีดิจิทัล 

3) เปนองคกรที่ยั่งยืน ดวยการพัฒนาบุคลากร งานวิจัย นวัตกรรม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และ
แนวทางดำเนินงาน 

4) มีความรับผิดชอบตอผลประโยชนสาธารณะ ดวยการดำเนินงานและการจัดการขอเรียกรองบน
พ้ืนฐานของความซื่อสัตยและธรรมาภิบาล 

 

โดยกำหนดกลยุทธในยุทธศาสตรที่ ๔ จำนวน ๖ กลยุทธ ไดแก 

• กลยุทธ ๔.๑ พัฒนาและสงเสริมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร รวมถึงการพัฒนาแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรม : เพื่อพัฒนาแผนงาน นโยบาย และแผนปฏิบัติการดานงานทาง บรพื้นฐาน
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยางบูรณาการ สงเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรกรมทางหลวงอยาง
บูรณาการระหวางหนวยงานภายในและภายนอก และเพื่อติดตามคาเปาหมายของการดำเนินงาน
ตามแผนงานสูการสรางประสิทธิผลไดตามเปาหมาย 

• กลยุทธ ๔.๒ พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ และ
การดำเนินงานขององคกร : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางถูกตอง 
คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยกระดับระบบพัสดุใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนแนวทาง
เดียวกัน และอยู ในระดับแนวหนา บริหารจัดการเครื ่องจักรและอุปกรณการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธเชิงรุกใหรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ถึง
กลุมเปาหมาย และตอเนื่อง และพัฒนาระบบดำเนินการและการจัดการอาคารสถานที่อยางมี
ประสิทธิภาพ  

• กลยุทธ ๔.๓ พัฒนาและสงเสริมการเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
องคกร : เพื ่อพัฒนา สนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของหนวยงานภายในกรมทางหลวงทั่วประเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงและเขาถึงขอมูลได
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและเตรียมความพรอมโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลใหแกองคกร และเตรียมความพรอมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลใหแกบุคลากรของกรมทาง
หลวง 

• กลยุทธ ๔.๔ พัฒนาและสงเสริมการพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล รวมกับการตอยอดองค
ความรูและประสบการณทำงาน : เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจและตาม
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมที่ทันสมัย ครอบคลุม และตรงตาม
ความตองการ สงเสริมการตอยอดและถายทอดองคความรู และประสบการณการทำงานของ
บุคลากรกรมทางหลวง และสนับสนุนบุคลากรของกรมทางหลวงใหเปนบุคลากรมืออาชีพที่มี
ความสุข 
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• กลยุทธ ๔.๕ พัฒนาและสงเสริมการวิจัยพัฒนา การสรางนวัตกรรม รวมถึงการปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางดำเนินงานใหทันตอบริบทของสังคมโลก : เพ่ือสงเสริมงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่สามารถนำมาใชประโยชนในภาคปฏิบัติจริง ปรับปรุงและแกไขกฎหมาย ระเบียบ และ
ขอบังคับ ใหเกิดความชัดเจนและทันตอเหตุการณ พัฒนาและปรับปรุงแนวทางดำเนินงานใหเกิด
ความทันสมัย และสนับสนุนใหเกิดการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก
อยางบูรณาการ 

• กลยุทธ ๔.๖ พัฒนาและสงเสริมการจัดการขอรองเรียน การจัดการสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมกับ
ทองถิ่น และระบบบริหารจัดการ บนพื้นฐานของระบบธรรมาภิบาล : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขอรองเรียนจากผูใชทาง ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย สงเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการผลกระทบจากระบบทางหลวงที่มีตอประชาชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
ประเมินและพัฒนาการใชงบประมาณ การดำเนินงาน และระบบบริหารจัดการของหนวยงาน
ภายในกรมทางหลวง ที่สอดคลองกับระบบธรรมาภิบาลและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๑๒ แผนยทุธศาสตรพฒันาบุคลากรดิจทัิลของกระทรวงคมนาคม ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

แผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ มีสาระสำคัญ 
ดังน้ี 

 

• วิสัยทัศนยุทธศาสตร  
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมพรอมขับเคลื่อนคมนาคมดิจิทัล 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรดิจิทัลฯ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ไดแก 

1. ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยกระดับศกัยภาพบุคลากรใหพรอมในการกาวเขาสูการเปนคมนาคมดิจิทัล 
(Literacy & Development) 

2. ยุทธศาสตรที่ ๒ : พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรใหเปนบุคลากรคมนาคมดิจิทัล เพ่ือสรางและใช
ดิจิทัลใหเกิดนวัตกรรมอยางมีคุณคา (Utilization & Management)  

3. ยุทธศาสตรที่ ๓ : ปลูกฝงวัฒนธรรมดิจิทัล และจริยธรรมการใชดิจิทัลในองคกร (Culture & 
Mindset) 

4. ยุทธศาสตรที่ ๔ : ประเมินผลศักยภาพบุคลากรในการสรางคมนาคมดิจิทัล (Evaluation)  
ทั้งน้ี ภาพรวมของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔ ดังภาพ 
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๑.๑๓ แผนยทุธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
(ฉบบัทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๔) 

แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2561- 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564) มีองคประกอบสำคัญ ดังน้ี 

 

• วิสัยทัศน  
    “เปนองคกรที่เปนเลิศดานการบริการเครื่องจักรกลอยางย่ังยืน” 
 

• พันธกิจ 
1) จัดหา ใหเชา บำรุงรักษา และจำหนายเครื่องจักรกล 
2) บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอยางมีประสิทธิภาพ 
3) สนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง 

 

• คานิยม  
       “SAAP” 
 

1) Service  การใหบริการที่ดี/เปนเลิศ  
คือ มีความเปนเลิศในดานการบริการเครื่องจักรกลอยางย่ังยืน 

2) Agility   ความคลองตัวและปรับตัวตามสถานการณไดดี  
คือ เงินทุนหมนุเวียนมีระบบการบริหารจัดการอยางคลองตัว  
ปรับตัวไดทั้งตามสถานการณปกติและสถานการณวิกฤต 
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3) Accountability ความรับผิดชอบ  

คือ การมีบทบาทและปฏิบัติหนาที่ อันเปนไปตามกรอบพันธกิจ 
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

4) Professional  ความเช่ียวชาญในงาน มุงมัน่ ทุมเท  
คือ การดำเนินงานดวยความเปนมืออาชีพเช่ียวชาญในงาน 
บริการเครื่องจักรกลและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  
บูรณาการและทำงานเปนทีม 

 

• เปาประสงค 
1) มีเครื่องจักรกลที่มีศักยภาพ เพียงพอ สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
2) มีการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนตามหลักการบริหารกิจการที่ดี 
3) พรอมสนับสนุนการเช่ือมตอระบบขนสง โครงขายทางหลวงและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 

 

• ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ  และวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงฯ ประกอบไปดวย ยุทธศาสตร ๔ 

ดาน ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดาน
ประสิทธิผลตามพันธกิจ 

S๑.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกลเพ่ือสนองความตองการ
ของผูเชาใชงาน 

1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
เครื่องจักรกลใหมีความ
เหมาะสมเปนไปตามความ
ตองการของผูเชาใช 

 S๑.๒ มีการบรหิารสินทรัพยของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งในการจัดซื้อ 
ใหเชา บำรุงรักษา และจำหนาย
อยางมีประสิทธิภาพ 

1) บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
ใหเกิดความคุมคา 

2) บริหารจัดการพนักงานขับ 
(mobile operator) 

 S๑.๓ บริหารจดัการตนทุนการ
ดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1) เพ่ือใหมีตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 

2) บริหารเครื่องจักรกลไดอยางมี
ประสิทธิภาพและคุมคาตอการ
ลงทุน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการ
บริการใหเชาและบำรุง
เครื่องจักรกล 

S๒.๑ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการของศูนยบริการอยาง
ตอเน่ือง 

1) สรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการลูกคาอยางตอเน่ือง 

2) รักษาระดับการใหบริการ
เปนไปตามมาตรฐาน 

 S๒.๒ เพ่ิมศักยภาพลูกคาในการให
เครื่องจักรกลผานกิจกรรมและการ
ฝกอบรมดานการพัฒนาศักยภาพ
การใชเครื่องจักรกล 

1) การสรางความรวมมือและการ
สรางความสัมพันธของผูมีสวน
ไดสวนเสีย 

 S๒.๓ สรางความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางเงินทุนหมุนเวียนฯ 
และผูมสีวนไดสวนเสีย 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดาน
กระบวนการบริหาร
เครื่องจักรกลและเงินทุน
หมุนเวียน 

S๓.๑ นำระบบเทคโนโลยีมาใชเพ่ือ
การบริหารจัดการเครื่องจักรกลใน
งานซอมและบำรุงรักษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1) เพ่ิมขีดความสามารถในงาน
บำรุงรักษาเครื่องจักรกล 

2) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีมาใชใน
ระบบบริหารจัดการงานซอม
บำรุง 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการ
พัฒนาบุคลากรและพัฒนา
องคกร 

S๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศของ
เงินทุนหมุนเวียนใหมีความทนัสมัย 
เหมาะสมกับการใชงาน 

1) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดานการจัดการเงินทุน
หมุนเวียนฯ ทีม่ีคุณภาพตรง
ตามความตองการของผูใชงาน
และไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง 

 S๔.๒ มีการบรหิารทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) ทรัพยากรบุคคลไดรับการ
พัฒนาใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

 S๔.๓ บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนรับรู
และเขาใจยุทธศาสตรเงินทุน
หมุนเวียนและคานิยมองคกร 

1) บุคลากรรูและเขาใจแผน
ยุทธศาสตร เงินทุนหมุนเวียนฯ 

2) สงเสริมคานิยมองคกร 
 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 56 

๑.๑๔ แผนยทุธศาสตรการบริหารทรพัยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2560-2565 

แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียน
คาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ.2561- 2565 ในยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคกร 
กลยุทธขอที่  S๔.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับการใชงาน 

S๔.๒ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 
S๔.๓ บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนรับรูและเขาใจยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนและคานิยมองคกร 

 

โดยกำหนดยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ แผนงาน/โครงการ ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงกลยุทธ แผนงาน/โครงการ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ การศึกษา
ความเปนไปไดในการพัฒนา
และปรับปรุงเทคโนโลยี 

1. ม ี โครงสร  างอ ัตรากำล ั งที่
เหมาะสม สอดคลองกับพันธ
กิจของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

- โครงการปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากำลังของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
เดิม 

 2. มีระบบเทคโนโลยีสารมนเทศ
ด  า น ก า ร จ ั ด ก า ร เ ง ิ น ทุ น
หมุนเวียนที่มีคุณภาพตรงตาม
ความตองการของผ ู  ใช และ
ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

- โครงการเสริมสรางพัฒนาทักษะ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
บ ุคลากรที ่ปฏ ิบ ัต ิงานเง ินทุน
หมุนเวียนฯ ป 2564 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา
สมรรถนะความรูความ
เช่ียวชาญของบุคลากร 

1. ทร ัพยากรบ ุคคลได ร ับการ
พัฒนาใหมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ 

- โครงการพัฒนาสมรรถนะความรู
ความเช่ียวชาญของบุคลากร 

 2. มีการสื่อสารและเขาถึงขอมูล
ข  า วส า รด  านกา รบร ิ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการพ ัฒนาช องทางการ
ส ื ่อสารและการเข าถ ึงข อมูล
ข  า ว ส า ร ด  า น ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล 

 3. มีระบบการจัดการฐานขอมูล
ทรัพยากรบุคคล 

- โ ค ร ง ก า ร ป ร ั บ ป ร ุ ง ร ะ บ บ
ฐานขอมูลทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การจัดการ
ความรูของเงินทุนหมุนเวียน 

1. ม ีระบบจ ัดการความร ู และ
สงเสริมใหเกิดบรรยากาศของ
การเรียนรู 

- โครงการการจัดการความรู ของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่โปรงใสและ
เปนธรรม 

1. สงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากร 

- โครงการจ ัดก ิจกรรมส งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

2. มีระบบจัดการขอร องเร ียน 
ร องท ุกข ด  านการบร ิหาร
ทรัพยากรบุคคล 

- โครงการจัดการขอรองเรียนรอง
ทุกขดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

ยุทธศาสตรที่ ๕ การ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตในการ
ทำงาน 

1. มีสภาพแวดลอมการทำงานที่
สนับสนุนตอคุณภาพชีวิตใน
การทำงาน 

- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทำงาน 
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๑.๑๕ แผนยทุธศาสตรดจิิทัลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

เพื ่อใหบรรลุคานิยมหลักและประเด็นยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดทำแผนแมบทดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงไดจัดทำใหมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อสราง
ศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนองตอบแก
ผูใชบริการ ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรดานเทคโนโลยีดิจิทัลไว 5 ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
วัตถุประสงค  

พัฒนา สงเสรมิ เพ่ิมศักยภาพบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหมีขีดสมรรถนะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเหมาะสมกับตำแหนง และสามารถนำความรูมาประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำงาน 

 

เปาหมาย 
1) บุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ใชความรู ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและใน

กิจกรรมตางๆ 
2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื ่องและใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 
3) พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ใหมีความรูความสามารถในการใช

งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 
โครงการ 

1) โครงการเสริมสราง พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรที ่ปฏิบัติงาน เงินทุน
หมุนเวียนฯ (ดำเนินการแลวเสร็จ) 

2) โครงการติดตามผลการฝกอบรมบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนที ่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ป 2565 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒  พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการใหบริการเพื่อใหผูใหเชา และผูใชบริการไดรับความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ 

 
วัตถุประสงค 

พัฒนา ปรับปรุงการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย 
 

เปาหมาย 
1) ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวงไดรับความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสาร 
2) ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถแจงขอรองเรียนไดงายขึ้นและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ 
โครงการ 

1) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
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2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธและผลกระทบของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

เปาหมาย 
1) สนับสนุนการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานเพื่อลดตนทุนโดยรวมและลด

ขอจำกัดในเรื่องระยะทาง เวลา สถานที่ และความแตกตางระหวางบุคคล 
2) ผลักดันใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการตัดสินใจอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 

โครงการ 
1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพื่อการบริหารจัดการให

อยูในรูปแบบ ERP บนระบบ cloud computing ป 2565 
 

 
ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนทศที่ใชในการสื่อสาร 
 
วัตถุประสงค 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

เปาหมาย 
1) จัดใหมีชองสัญญาณการสื่อสารขอมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและใหความรวมมือระหวางหนวยงาน

สวนกลางกับสวนภูมิภาคอยางเพียงพอ 
2) จัดใหมีศูนยประสานงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำหนาที่ประสานความรวมมือระหวาง

บุคลากรเงินทุนหมุนเวียนทั่วประเทศ 
 

โครงการ 
1) โครงการจัดทำขอมูลการขายทอดตลาดเครื่องจักรเงินทุนหมุนเวียนฯ บนเว็บไซต 

 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสำรองขอมูลสารสนเทศ 
วัตถุประสงค 

พัฒนาระบบปองกันความเสียหายและระบบสำรองขอมูลสารสนเทศใหผูใชงานมีความเชื่อมั่นใน
ประสิทธิภาพของขอมูลสารสนเทศ 

 

เปาหมาย 
1) มีระบบสำรองขอมูล DR-Site ที่สามารถนำมาใชทดแทนเมื่อเกิดปญหากับระบบขอมูลหลักได 
2) ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยจากการบุกรุกของผูไมประสงคดี 
3) มีระบบยืนยันตัวตนและเก็บ Log file ตาม พรบ. คอมพิวเตอร ป พ.ศ. 2560 

 

โครงการ 
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1) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสำหรับระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

2) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) สำหรับบริหาร
จัดการและปองกันระบบเครือขายสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 

๑.๑๖ ยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 25๖๔-256๕ 

ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 
สิ่งแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล องคกรเอกชน ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรม
ตางๆ ที่แตกตางไปจากเดิม สงผลใหภาครัฐจำเปนตองเตรียมพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางทันทวงที 
(Rapid Change) ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศดานการ
บริหารราชการแผนดิน ไดกำหนดทิศทางที่สำคัญที่ในการพัฒนาระบบราชการ ที่มุงเนนทั้งในดานพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐและการยกระดับการบริการภาครัฐใหมีความรวดเร็ว งายขึ้น ลดคาใชจาย ทันตอเหตุการณ มีความเปนธรรม 
โปรงใส ตรวจสอบได เขาถึงทุกกลุมโดยเนนการใหบริการตามความตองการของประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการนำ
เทคโนโลยีมาปรับใช เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดดียิ่งขึ้น 

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเห็นวา การพัฒนาระบบ
ราชการไทยในอนาคตตองกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปน“ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” ผานการ
พัฒนาระบบราชการเพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพลวัตในบริบทโลก ที่เต็มไปดวยความผัน
ผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) ซึ่ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565) ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบราชการไวใน 3 
ประเด็น ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพื่อประชาชน  
มุงเนนใหภาครัฐมีบริการที่เปนมาตรฐานสากลตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูรับบริการได

อยางทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผานการเชื่อมโยงบริการของทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบ
ฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน 
  

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน รองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

มุงเนนใหภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มีความ
ยืดหยุนคลองตัว และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเขามาชวยจัดทำบริการสาธารณะภาครัฐ มุงเนนการ
ทำงานในลักษณะของเครือขาย 
 

ยุทธศาสตรที ่3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ  
มุงเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาประยุกตใชในการบูรณาการการทำงานและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ 

(Big Data) 
 

 ทั้งนี้ ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2564-2565) ฉบับนี้ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูป การบริหารจัดการ
ภาครัฐ พรอมทั้งไดวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่มีผลกระบทตอการพัฒนาระบบราชการ และ
กำหนดเปาหมายการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ โดยมุงเนนใหภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและฐานขอมูล (Data Driven) และนำนวัตกรรม
มาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ (Innovation Driven) อันจะสงผลใหภาครัฐมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น ประชาชนไดรับการบริการภาครัฐที่ตรงตามความตองการ และประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาครัฐ (Public 
Trust) ตอไป 
 

๑.๑๗ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครฐั พ.ศ. 2563-2565 

การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐเปนหน่ึงในประเด็นการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่สำคัญตาม
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื ่อจูงใจใหผู มีความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ สงเสริม
การเรียนรูอยางตอเนื่อง มุงเนนใหกำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ทันสมัย 
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและยึดมั่นในคุณธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดความสามารถสูง มีความ
รับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ 

โดยที่การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหองคกรภาครัฐสามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศภายใตบริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผลันได ประกอบกับบริบทผันผวนที่เกิดขึ้นใน
ปจจุบัน สงผลใหตองมีการทบทวนหลักการ แนวทาง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
เปลี่ยนกระบวนทัศนของการพัฒนาที่ตองเนนใหบุคลากรภาครัฐเรียนรูและพัฒนาตนเอง การสรางระบบนิเวศที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาที่ยืดหยุนตอเนื่อง พรอมปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในกระบวนการเรียนรูและพัฒนา เพ่ือเรงการเสริมสรางศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
ภาครัฐ  

สำนักงาน ก.พ. ในฐานะหนวยงานที่มีหนาที่ตามมาตรา ๑๓ (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในการจัดทำยุทธศาสตร ประสาน และดำเนินการเกี ่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ขาราชการฝายพลเรือน จึงกำหนด “แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” เพ่ือใหบุคลากรและ
หนวยงานภาครัฐไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมทันตอ
เหตุการณ นำการเปลี ่ยนแปลงดวยการสรางนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนและสวนรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญของแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค  
“แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕” มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบแนวทางให 
๑. บุคลากรภาครัฐใชในการบริหารการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผนการพัฒนาของ

ตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
๒. หนวยงานและผูบริหารภาครัฐใชในการสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐทุกคนมีกรอบความคิดและทักษะที่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปจจุบันและ
อนาคต 
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๓. หนวยงานภาครัฐสรางระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอ้ือใหบุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

หลักการและแนวคดิที่นำมาใชเปนกรอบในการพัฒนา 
๑. แนวคิดการเรียนรูและพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) ที่ใหความสำคัญกับการเรียนรูและ

พัฒนาที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่ไมหยุดนิ่ง ตอบสนองการผสมผสานระหวางการทำงานและการใช
ชีวิตภายใตบริบทความทาทายในศตวรรษที่ ๒๑ และการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเทคโนโลยี  
โดยกำหนดกรอบความคิดและกรอบทักษะที่ผสมผสานทักษะในการทำงานและการใชชีวิต ทักษะดานการ
เรียนรู และสรางนวัตกรรม และทักษะดานขอมูล สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนเครื่องมือใหบุคลากร
ภาครัฐไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมถึงเปนเครื่องมือใหหนวยงานภาครัฐใชในการกำหนดแนวทาง
สงเสริมใหบุคลากรภาครัฐ เกิดการเรียนรูและพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 

๒. การสรางสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในการทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพของบุคลากร ปจจัยแวดลอม
ตางๆ ไมวาจะเปนโครงสรางองคกร โครงสรางอำนาจ โครงสรางกฎหมาย สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสภาพแวดลอมทางจิตวิทยา รวมถึงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  ตองไดรับ
การพัฒนาและปรับปรุง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาที่ไมแยกตัวออกจากระบบ
การบริหารองคกร การปฏิบัติงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม 

๓. รูปแบบการเรียนรูและพัฒนาที่มีเปาหมายและใหความสำคัญกับการสรางประสบการณที่ดีกับการทำงาน
ในหนวยงานราชการ (Employee Experience)  โดยคำนึงถึงตัวบุคลากรเปนศูนยกลาง มีการออกแบบ
การเรียนรูและพัฒนาที่คำนึงถึงความตองการและความจำเปนของแตละบุคคล ภายใตกรอบการปฏิรูป 
ภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการ เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของหนวยงานและอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล
เปนเครื่องมือในการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ 

๔. การพัฒนาที่คำนึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจหลักของภาครัฐ ๔ ดาน ประกอบดวย (๑) ดานการพัฒนา
นโยบาย (๒) ดานการใหบริการและการสรางการมีสวนรวมของประชาชน (๓) ดานการบริหารสัญญาจาง 
และ (๔) ดานการบริหารเครือขาย ภายใตแรงกดดันที่ตองตอบสนองความตองการของประชาชนและ
บริบทความทาทายและการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนาทักษะที่สงเสริมให ๑๑ บุคลากรภาครัฐสามารถ
ปฏิบัติงานภารกิจขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งทักษะที่เกี่ยวของกับภารกิจ (Professional Skills) 
ทักษะเชิงกลยุทธ (Strategic Skills) และทักษะเชิงนวัตกรรม (Innovative Skills) 

๕. การพัฒนาที่สอดคลองกับบทบาทหนาที่และการเติบโตตามเสนทางอาชีพ เพื่อการพัฒนาภาวะผูนำในทุก
ระดับ  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐในการ
เติบโตตามเสนทางอาชีพ โดยจำแนกบุคลากรออกเปน ๕ กลุม ประกอบดวย (๑) บุคลากรแรกบรรจุ  (๒) 
บุคลากรผูมีประสบการณ (๓) บุคลากรที่มีบทบาทเปนหัวหนางาน (๔) บุคลากรที่ดำรงตำแหนงประเภท 
อำนวยการ และ (๕) บุคลากรที่ดำรงตำแหนงประเภทบริหาร 

๖. การเรียนรู และพัฒนาเปนหนาที ่และความรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝาย ไมวาจะเปนบุคลากร 
ผูบังคับบัญชาทุกระดับ  

 
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน และ

ยุทธศาสตรที่สำคัญของประเทศ ดังน้ี 
๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ข (๔) กำหนดการปฏิรูปประเทศ

ดานการบริหารราชการแผนดินในสวนที่เกี ่ยวกับบุคคลภาครัฐ โดยใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
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บริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ 
และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตย 
สุจริต กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตองโดยคิดถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัว มี
ความคิด สรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ 

๒. ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ กำหนดเปาหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือ
ประชาชนและประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ บุคลากรภาครัฐ
เปนคนดีและเกง ยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน หลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น เปนมืออาชีพ และมีการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

๓. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ มุงเนนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหมีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาด 
เหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปญหาความตองการของประชาชนและสนับสนุนใหเปน
ประเทศไทย ๔.๐ และเนนการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะสงู 
มีทักษะการคิดวิเคราะห และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่
สาม ทักษะดานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหบริการประชาชนดวยความรับผิด
รับชอบและความสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอื่นได
อยางเปนรูปธรรม 

๔. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไดกำหนดกลไกระบบ
บริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สราง และรักษาคนดี คนเกงไวในภาครัฐ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับและสายอาชีพมีขีดความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
สอดคลองกับสายอาชีพ ชวงอายุ และพื้นที่ปฏิบัติงาน ผูบริหารทุกระดับในภาครัฐมีภาวะผูนำที่เปน
ตัวอยาง (Leadership by Example) สามารถสรางนวัตกรรมการบริหารไดอยางตอเนื่อง ภาครัฐมีผูนำ
รุนใหมที่มีทักษะ และทัศนคติที่พรอมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ และบุคลากร
ภาครัฐทุกระดับมีภาวะผูนำในการเปลี่ยนแปลง 

๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ไดกำหนด เปาหมายโดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ๑๓ 
โดยใหความสำคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเปนรูปธรรมทั้งดานระบบการ
บริหารงาน และบุคลากรมีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยาง
เปนธรรม และประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวาง
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น 

๖. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐเรงพัฒนา
ตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผูอื ่นอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหมีทักษะดานดิจิทัลในระดับที่สามารถนํา
เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถสรางสรรคนวัตกรรม 
การทำงานหรือการใหบริการภาครัฐที่ทันสมัยและมีการเช่ือมโยงการทำงานและขอมูลขามหนวยงาน และ
การสรางรัฐบาลแบบเปดดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนรูปธรรม เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 
และการพัฒนา ประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
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ประเด็นการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไดกำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินการ

สำหรับบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไว ๓ ประการ ดังน้ี   
๑. ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูและ

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐมีสภาพแวดลอมและระบบการทำงานที่
เอื้อตอการเรียนรูและการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ สำหรับการทำงานและการดำเนินชีวิต
ทามกลางความทาทายในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ 

๒. ประเด็นการพัฒนาที่  ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การทำงานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ ๒๑ และ
การสรางนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตรชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพื่อใหบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จำเปนในการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปภาครัฐ สรางผลลัพธเชิงนวัตกรรมที่เปนประโยชนตอภาครัฐและประชาชน และการผสานการ
ทำงานและการใชชีวิตอยางมีประสิทธิภาพ   

๓. ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ ปลูกฝงบุคลากรภาครัฐใหมีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง การมุงเนนประโยชนสวนรวมและทำงานบนหลักคุณธรรม ประยุกตหลักสากลอยางเหมาะสม และ
ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อใหบุคลากรภาครัฐมี
คุณลักษณะในการเปนผูใฝเรียนรูและพัฒนา ใหความสำคัญกับประโยชนสวนรวม ทำงานดวยความเปน 
ธรรมไมเลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพ่ือ
รวมกันสรางภาครัฐที่ทันสมัย เปนที่พ่ึงของประชาชนและเช่ือถือไววางใจได 

 

ผลลัพธที่คาดหวัง 
การดำเนินการตามแนวทางดังกลาวน้ี มุงหวังที่จะนำบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไปสูการไดรับความ

เชื่อถือไววางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม” ที่ขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยีมีขนาดเล็กและโปรงใส สรางผลผลิตและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตของประชาชน 
โดย 

๑. บุคลากรภาครัฐในอนาคตเปนผูที ่“มองภาพใหญและเขาใจภารกิจขององคกร” โดยเขาใจบริบทแวดลอม
ที่มีผลตอภารกิจงานขององคกรภาครัฐและบทบาทหนาที่ของตนเอง (Big Picture Thinker) “เปนนวัต
กรที ่เนนสรางผลสัมฤทธ์ิ” ที ่มีคุณคาและประโยชนตอสวนรวมและประชาชน (Result oriented 
Innovator) “ยึดมั ่นในมาตรฐานจริยธรรม” และการทำงานเพื ่อประโยชนสวนรวม (Person of 
Integrity) และ “ใหความสำคัญกับการทำงานบูรณาการ” และสรางพันธมิตรกับผูที่มีสวนไดสวนเสียและ 
ประชาชนผูรับบริการ (Professional Collaborator) 

๒. หนวยงานภาครัฐมีระบบนิเวศในการทำงานที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบท สามารถสงเสริมใหบุคลากร
ภาครัฐเกิดการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่องและสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาไดอยางมี
ประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
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๑.๑๘ ยุทธศาสตรการพฒันาคุณภาพชีวติขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554-2556 

 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล มีดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานการทำงาน  
เพื่อใหขาราชการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการสรางสรรคและสงมอบ

ผลงานที่มีคุณภาพแกประชาชน และเปนแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบดวย ๓ กลยุทธ ดังน้ี  

• กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหสวนราชการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงานใหเหมาะสม เสริมสราง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน และอำนวยความสะดวกใหขาราชการทำงานอยางมีประสิทธิภาพ  

• กลยุทธที่ ๒ สงเสริมใหสวนราชการพัฒนาระบบและวิธีการทำงาน เพ่ือใหขาราชการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

• กลยุทธที่ ๓ สงเสริมใหสวนราชการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามหลัก
คุณธรรม เพ่ือสรางขวัญกำลงัใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสวนตัว  
เพ่ือใหขาราชการมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่แข็งแรง มคีวามสุข มคีวามสมดุลระหวางชีวิตการทำงานกับ

ชีวิตสวนตัว ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังน้ี  

• กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหสวนราชการดำเนินการสรางเสริมสุขภาพ เพ่ือใหขาราชการมีสุขภาพที่ดี  

• กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางใหขาราชการมีชีวิตครอบครัวที่อบอุนและเขมแข็ง มีความสมดุลระหวางชีวิตการ
ทำงานกับชีวิตสวนตัว 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานสังคม  
เพ่ือใหขาราชการทุกระดับมีความสัมพันธ และความเขาใจอันดีตอกัน มีความสามัคคี มคีวามรักและความ

ภาคภูมิใจในองคกร ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังน้ี  

• กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหสวนราชการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เหมาะสมกบัลักษณะงานใน แตละสวน
ราชการใหขาราชการมีความเช่ือถือและไววางใจในการทำงานรวมกัน  

• กลยุทธที่ ๒ สงเสริมขาราชการใหมีจิตสาธารณะ มีความรกัและความสามัคคีภายในองคกร 
 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการดานเศรษฐกิจ  
เพ่ือใหขาราชการมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ประกอบดวย ๒ กลยุทธ ดังน้ี  

• กลยุทธที่ ๑ สงเสริมใหสวนราชการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการออมและการบริหารจัดการดาน
การเงินใหแกขาราชการ  

• กลยุทธที่ ๒ จดัสวัสดิการเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพ่ือบรรเทา ความเดือดรอน และ
สรางความสุขใหแกขาราชการ 
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สวนที่ 2 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล 
ของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 

กระบวนการจัดทำแผนยทุธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 
2566 – 2570 

 1.การวิเคราะหความตองการทางยุทธศาสตร 

  1.1 ความตองการดานนโยบาย (Policy Need) 

  1.2 ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียภายใน (Stakeholder Need) 

  1.3 ความตองการตามภารกิจ (Business Need) 

 2.การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร 

  2.1 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) 

  2.2 วิเคราะหจุดแข็ง โอกาส แรงบันดาลใจ ผลลัพธ (SOAR ANALYSIS) 

 3. ศึกษาวิเคราะหผลการดําเนินงานและการทบทวน 

 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ. 2561-2565 

 แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

พ.ศ. 2565  

 แผนยุทธศาสตรดิจิทัลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง พ.ศ. 2565  

 4. วิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงที่

ผานมา วิเคราะหปจจัยนำเขา และการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความคาดหวังจากผูบริหารและพนักงาน

เรื่องจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

 5. วิเคราะหความทาทายชิงกลยุทธ (Strategic Challenge) ความไดเปรียบเชิงกลยุทธ (Strategic 

Advantage) สมรรถนะหลักองคกรทั้งปจจุบันและอนาคต (Core Competency) รวมทั้งเอกสารและปจจัยภายนอก

ที่เกี่ยวของ  

6. วิเคราะห ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ (TOWS Matrix ) 

 7. จัดทำพันธกิจ วิสัยทัศน ยุทธศาสตร  กลยุทธ ตัววัดสำคัญ แผนงานตามโครงการยุทธศาสตร 
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การสัมมนาการเรียนรูและการประชมุเชิงปฏิบตักิาร (Learning & Workshop) รวมกับคณะทำงาน
ท่ีสำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด 

 
ทีมที่ปรึกษาไดมีการจัดการสัมมนาการเรียนรูและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning & Workshop) 

รวมกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด เพื่อนำขอมูลที่ไดมากำหนดทิศทาง และประเมินการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรฯ เงินทุนหมุนเวียนฯ ป พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุน 

หมุนเวียนฯ ป พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรดิจิทัล เงินทุนหมุนเวียนฯ ป พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการ

ประจำป เงินทุนหมุนเวียนฯ การนำแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจำป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 
๑. การสัมมนาใหความรูกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด 

ผานการเรียนรูและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and Workshop) 
วันที่ 31 พ.ค. ๒๕๖๕ และ  
1-2 มิ.ย. ๒๕๖๕  
โรงแรมไมดา ดอนเมือง 

๒. การสัมมนารวมกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด เพ่ือ
จัดทำแผนยุทธศาสตรฯ  

วันที่ 20-22 มิ.ย. ๒๕๖๕  
โรงแรมไมดา ดอนเมือง 

๓. การสัมมนารวมกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด เพ่ือ
ดำเนินการจัดทำโครงการ (Project) ตามแผนยุทธศาสตรฯ 

วันที่ 6-8 ก.ค. ๒๕๖๕   
โรงแรมไมดา ดอนเมือง 

๔. การสัมมนาเพื ่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ 
ผูบริหารสำนักเครื่องกลและสื่อสาร คณะทำงานฯ ตัวแทนของผูมีสวนได
สวนเสียกับเงินทุนหมุนเวียนฯ และเจาหนาที ่ผู เกี ่ยวของ ไดแสดง
ความเห็น ใหขอเสนอแนะ ใหคำแนะนำตอรางขอมูลผลงาน ผานการ
เรียนรูและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and Workshop) 

วันที่ 24-27 ก.ค. ๒๕๖๕  
ณ โรงแรมโกลเดนโกลด  
(เขาใหญ) รีสอรท แอนด สปา  
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
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๑. การสัมมนาใหความรูกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสื่อสารกำหนด ผานการเรียนรูและประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(Learning and Workshop) วันที่ 31 พ.ค. ๒๕๖๕ และ 1-2 มิ.ย. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไมดา ดอนเมือง 
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2. การสัมมนารวมกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสือ่สารกำหนด เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ 
วันที่ 20-22 มิ.ย. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไมดา ดอนเมือง 
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3. การสัมมนารวมกับคณะทำงานที่สำนักเครื่องกลและสือ่สารกำหนด เพ่ือดำเนินการจัดทำโครงการ (Project) ตาม
แผนยุทธศาสตรฯ วันที่ 6-8 ก.ค. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมไมดา ดอนเมือง 
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4. การสัมมนาเพื ่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนฯ ผู บริหารสำนักเครื ่องกลและสื ่อสาร 
คณะทำงานฯ ตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสียกับเงินทุนหมุนเวียนฯ และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดแสดงความเห็น ให
ขอเสนอแนะ ใหคำแนะนำตอรางขอมูลผลงาน ผานการเรียนรูและประชุมเชิงปฏิบัติการ (Learning and Workshop) 
วันที่ 24-27 ก.ค. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเดนโกลด (เขาใหญ) รีสอรท แอนด สปา อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 
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การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวน
ภูมิภาค (สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน)  

การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interviews) ผูบริหารและการสนทนากลุม (Focus Group) ผูที่เกี่ยวของ เปนอีกหน่ึง
กระบวนการเพื่อนำขอมูลที่ไดมากำหนดทิศทาง และประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ เงินทุนหมุนเวียนฯ ป พ.ศ.
2566-2570 ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เงินทุนหมุนเวียนฯ ป พ.ศ.2566-2570 ยุทธศาสตรดิจิทัล 
เงินทุนหมุนเวียนฯ ป พ.ศ.2566-2570 แผนปฏิบัติการประจำป เงินทุนหมุนเวียนฯ การนำแผนยุทธศาสตรและ
แผนปฏิบัติการสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ประจำป โดยทีมที่ปรึกษาไดมีการลงพื้นที่ในสวนภูมิภาค ทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง ศูนย
สรางและบูรณะสะพาน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
สวนภูมิภาค วันที่จัดกิจกรรม 

1. ศูนยสรางทางกาญจนบุร ี วันที่ 8 กันยายน 2565 
2. สำนักงานทางหลวงที ่12 (สพุรรณบุรี)  วันที่ 9 กันยายน 2565 
3. สำนักงานทางหลวงที ่4  จังหวัดตาก  วันที่ 26 กันยายน 2565 
4. ศูนยสรางทางหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ  วันที่ 27 กันยายน 2565 
5. ศูนยสรางทางขอนแกน  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
6. สำนักงานทางหลวงที ่7  จังหวัดขอนแกน  วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
7. ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 2  จังหวัดขอนแกน  วันที่ 11 ตุลาคม 2565 
8. แขวงทางหลวงยะลา สำนักทางหลวงที ่18  วันที่ 17 ตุลาคม 2565 
9. ศูนยสรางทางสงขลา สำนักทางหลวงที ่18  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
10. สำนักงานทางหลวงที ่18 สงขลา  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

 
 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 72 

1. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
ศูนยสรางทางกาญจนบุรี วันที่ 8 กนัยายน 2565 
 

 
 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 73 

2. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
สำนักงานทางหลวงที ่12 (สพุรรณบุรี) วันที่ 9 กนัยายน 2565 
 

 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 74 

3. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
สำนักงานทางหลวงที ่4 จังหวัดตาก วันที่ 26 กันยายน 2565 
 

 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 75 

4. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
ศูนยสรางทางหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ วันที่ 27 กันยายน 2565 
 

 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 76 

5. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
ศูนยสรางทางขอนแกน วันที ่10 ตุลาคม 2565 
 

 
  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 77 

6. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
สำนักงานทางหลวงที่ 7 จังหวัดขอนแกน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 78 

7. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 2 จังหวัดขอนแกน วันที่ 11 ตุลาคม 2565 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 79 

8. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
แขวงทางหลวงยะลา สำนักทางหลวงที่ 18 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 80 

9. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
ศูนยสรางทางสงขลา สำนักทางหลวงที่ 18  วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 81 

10. การสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมุนเวียนฯ ในสวนภูมิภาค ณ 
สำนักงานทางหลวงที ่18 สงขลา วันที่ 19 ตุลาคม 2565 
 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 82 

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกล
ของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 

 

สรุปผลการสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังของผูเชาใชเครื่องจักรกลของเงินทุนหมนุเวียนฯ 
ในสวนภูมิภาค (สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง ศูนยสรางทาง ศูนยสรางและบูรณะสะพาน)  

 
1. ศูนยสรางทางกาญจนบุรี วันที่ 8 กันยายน 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. นโยบาย  การบริหารจัดการเครื่องจักรของสำนักเครื่องกลดีขึ้นมาก ในอนาคตศูนย

สรางทางกาญจนบุรีนาจะเปนหนวยงานของกรมทางหลวงที่เปนผูทดลองใช

เคร ื ่องจ ักรนวัตกรรมใหมๆ ในงานกอสราง เพื ่อจะไดสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรของกรมทางหลวงที่จะเปนผูนำดานนวัตกรรมในการกอสรางทาง 

หากไปเริ่มใชงานที่เขต/แขวง ก็จะเปนการจางเหมาก็จะเปนการกำกับดูแล 

ไมไดเปนผูใชเครื่องจักรกอสรางอยางศูนยสรางทางกาญจนบุรี 

 ตองการเครื่องจักรที่สามารถใชงานไดทันที เมื่อเครื่องจักรเสียก็มีเครื่องจักร

ใหมมาทดแทนเครื่องที่เสียในอัตราคาเชาเทาเดิมและรับเครื่องจักรที่เสีย

กลับไปซอม ไมยึดติดกับเครื่องจักรคันนั้นๆ ไมพยายามซอมเครื่องจักรคันที่

เสียใหกลับมาใชงานได ซึ่งอาจทำใหกระทบตอการดำเนินโครงการกอสรางที่

ลาชาและคาเชาอาจที่เพ่ิมขึ้น ใหมองเครื่องจักรเปนจิ๊กซอวตัวหน่ึง 

 Fund Support จะมีการสนับสนุนเพ่ิมเติมหรือไม เน่ืองจากในศูนยสรางทาง

กาญจนบุรี ยังคงมีเจาหนาที่ปฏิบัติงานบริหารตางๆ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

อยู เชน งานพัสดุ งานบริหาร งานบัญชี เปนตน 

2. การเชาใชเครื่องจักร  คาเชาเครื่องจักรใหมมีแนวโนมลดลงหรือสามารถยืดอายุการใชงานไดหรือไม 

หากประเมินอายุการใชงานเพ่ิมขึ้น อัตราคาเชาจะลดลง 

3. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักร 

 หากมองในมุมของศูนยสรางทางกาญจนบุรี ก็จะพบปญหาเรื่องคาซอมและ

คาเชาที่ไมเพียงพอ แตหากมองในมุมของเงินทุนหมุนเวียนฯ ปญหาก็คือ เก็บ

คาเชาไมไดตามเปาหมายที่ต้ังไว ตางฝายตางไม Happy กับปญหาในมุมมอง

ของตนเอง จึงอยากใหมองกลับโดยภาพรวมวาระบบวิธีการที่ดำเนินอยูวา

นั้นใชวิธีการที่ใชจริงๆ หรือไม จึง เสนอใหมีการชารจเปน % จากยอดคาเชา 

เชน มีงบประมาณคาเชาเครื่องจักรในการสรางถนน 100 ลานบาท อาจ

คำนวณเปนคาซอม 8% (ตัวเลขสมมติ) โดยตัวเลข 8% มาจากการวิเคราะห

สถิติการใชงานในแตละลักษณะงาน เปนตน 



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 83 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

 งบประมาณคาเชาของเขต/แขวง จะอยูที่ 14% แมวาจะใชงานครบหรือไม

ครบก็จะมีงบคาเชาอยูที่ 14% แตกตางจากศูนยฯ ที่ใชระบบ charge to 

work ในตอนทำแผน โดยคิดคาเชาจากลักษณะงาน/ปริมาณงานที่จะทำ แต

เมื ่อคิดคาเชาจริง กลับคิดคาเชาตามคันที ่เชา ซึ ่งสวนทางกัน ทำให

งบประมาณคาเชาไมพอดีกัน 

 งบประมาณคาเชาไมสัมพันธกันกับคาซอม กลาวคือ งบประมาณคาซอมที่ต้ัง

ไว สวนทางกับเครื่องจักรปจจุบัน เครื่องจักรที่ไดมาราคาคอนขางสูง คา

อะไหลก็สูงตาม งบประมาณจึงไมเพียงพอ 

 กรณีที่มีการซอมหนักพรอมๆ กัน คาซอมไมเพียงพอ บางครั้งจำเปนตอง

รบกวนขอความอนุเคราะหทางโครงการชวยเหลือในการซอมใหแทน 

 คาเชา/คาซอม ในโครงการจะมีการคิดคาเชาวาราคาเทาไหร ถาไดเครื่องจักร

เกาก็มีคาเชาในราคาถูกแตตองเพิ่มเติมคาซอมบำรุง พอเครื่องจักรใหมมาคา

เชาก็ไมเพียงพอ ดังน้ัน คาเชาควรสัมพันธกับคาซอมบำรุง 

 อุปกรณที่มีอยู ตัดจำหนายคอนขางเยอะ อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณ

ในการจัดซื้ออุปกรณที่ทันสมัยย่ิงขึ้น 

4. บุคลากร/พนักงานขับ  สิ่งที่ควรพัฒนาไปพรอมกับเครื่องจักร ก็คือ พนักงานขับ ซึ่งสวนใหญที่มียัง

ไมคอยมีประสบการณ สวนที่มีประสบการณก็ใกลเกษียณคอนขางมาก ทำ

ใหขาดชวงเรื่องบุคลากร 

 ความมั่นคงทางวิชาชีพและคาตอบแทนของ พนักงานขับ ไมจูงใจและไม

มั่นคง เมื่อมีงานเอกชนที่รายไดดีกวา ก็มักลาออกไปทำงานเอกชน ทำใหเกิด

ภาวะขาดแคลนพนักงานขับ 

 Career Path ของลูกจางเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 แมวาจะไดเครื่องจักรใหมมา แตเจาหนาที่ที ่มีความชำนาญการเกี่ยวกับ

เครื่องจักร/พนักงานขับก็ทยอยเกษียณอายุ สวนคนใหมยังไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ 

 เครื่องจักรที่เปนเทคโนโลยีสมัยใหม พนักงานขับยังไมมีความเชี่ยวชาญใน

การขับ รวมไปถึงบุคลากรที่เปนชางซอมก็ใกลเกษียณคอนขางมาก ทำใหงาน

ขาดชวง ควรมีแผนรองรับในการรองรับเพ่ือใหงานตอเน่ือง 

 ยุทธศาสตรของศูนยสรางทางกาญจนบุรี คือ OJT ตองมีการฝกทักษะคนกับ

หนางานจริง การฝกอบรมเพียงอยางเดียวไมใชการฝกทักษะที ่ย ั ่งยืน 

จำเปนตองใหมีการลงมือทำกับงานจริง โดยศูนยสรางทางกาญจนบุรีเปน
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สถานที่ในการจัดทำ OJT อาจตองมี Training Center ซักแหงเพื่อฝกการ

ทำงานจริงกับเครื่องจักร 

 แนวคิดในการทำงานของบุคลากร ตองสราง mindset ในการทำงาน เชน 

ตองทำงานใหดี รักษาทรัพยากรในการทำงานใหดี 

 ระบบดี แตอยากอบรม ต้ังแตทำงานมา ยังไมเคยอบรมเรื่องระบบเลย 

 บุคลากรงานเงินทุนฯ หากมีคนที่ไดรับบรรจุเปนพนักงานขาราชการ ยังไมมี

คนมารับชวงงานตอ 

 

2. สำนักทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุร)ี วันที่ 9 กันยายน 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  เครื่องจักรยังไมพบปญหามากนั้น สวนใหญจะเปนปญหากับเครื่องใชอื่นๆ 

มากกวา เชน เครื่องตัดหญา เนื่องจากมีขอจำกัดเรื่อง spec ไมไดตามที่

ตองการ แตไดในราคาที่ถูกกวาจึงจำเปนตองรับ 

 อยากไดเครื ่องจักรบางชนิด เชน ชุดตัดตนไม เครื ่องทำความสะอาด 

เครื่องดูดโคลน ซึ่งจะมีใชในเมืองใหญๆ เพราะจำเปนกวา แตสำหรับเมือง

เล็ก อาจจำเปนบาง การใชงานอาจไมถี่มาก ตองดูความคุมคาดวย 

 รถบรรทุกเครื่องจักรหรือรถขนยาย เปนรถสนับสนุน ไมมีคาเชา แตปจจุบัน

รถขนยายที่มีคอนขางเกา และไมเพียงพอ เนื่องจากเครื่องจักรมีขนาดใหญ

ไมสามารถจะขับไปยังปลายทางไดดวยเครื่องจักรเอง จำเปนตองใชรถขน

ยาย ถาหากแตละที่จะใชงานพรอมกันแตรถขนยายไมเพียงพอ ก็ตองบริหาร

จัดการรถขนยายตามที่มีอยูอยางจำกัด 

 รถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา ใชตัดหญาในเสนทาง แตหากเปน

เครื่องตัดหญาตองใชคนหลายคนไปตัดหญา ตองดูความคุมคาวาใชแบบไหน

จึงจะเหมาะสม วาแตถาหากเปนพ้ืนที่ที่มีสิ่งกีดขวางเยอะ เชน ตอ เปนตน ก็

จำเปนตองใชแรงงานคนเพ่ิมเติม 

 รถบดเล็ก ใชในการปรับซอมผิวทาง 

 รถยนตนั่งที่เกินอายุ 8 ป หากมีสภาพที่ยังใชงานไดอยู ก็จะยังไมไดขายออก

และซื้อรถทดแทน ยังนำรถเกามาบริหารใหเกิดคาเชาเพิ่มเติมเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูเชาใชโดยที่คาเชาก็ถูกลงดวย 

 สรุปความตองการเครื่องจักร ไดแก 
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

o รถเกลี่ย ขาดแรงมาเกินกวา 100-200 แรงมา จำนวน 1 คัน 

(สวนฝายที่ตองการ : เครื่องกล สนับสนุน งานแขวง) 

o รถบรรทุกขนาดไมเกิน 1 ตัน / รถปคอัพ 2 ประตูหลังคา

อลูมิเนียม จำนวน 6 คัน (สวนฝายที่ตองการ : วบ 1 คัน / วผ 

1 คัน / วว 2 คัน / กอสราง 2 คัน) 

o รถบรรทุกเครื่องจักร ขนาดบรรทุกเกิน 10-20 ตัน จำนวน 1 

คัน (สวนฝายที่ตองการ : เครื่องกล สนับสนุน งานแขวง) 

o รถฟารมแทรกเตอรติดเครื่องตัดหญา ขนาดแรงมาไมเกิน 75 

แรงมา จำนวน 2 คัน (สวนฝายที่ตองการ : เครื่องกล สนับสนุน 

งานแขวง) 

o รถขุด ขนาดแรงมาเกินกวา 100-150 แรงมา ชนิด WHEEL 

TYPE จำนวน 1 คัน (สวนฝายที่ตองการ : เครื่องกล สนับสนุน 

งานแขวง) 

 รถไฟฟา 

2. การเชาใชเครื่องจักร  ปญหาในเชิงปฏิบัติ หากดูตามภารกิจงานจริงๆ คาเชาใชทั้งปนาจะเกิน 

20% จึงเสนอวา หากเปนงานที่ไมไดหวังผลกำไร หากดูแลววาจุดคุมทุน

อยูที่เทาไหร อยากใหคิดคาเชาเปนแบบเหมาแทน จะไดไมมีปญหาเรื่อง

ระเบียบ 

 อยากใหปรับปรุงอัตราคาเชาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากโมเดลคา

เชาปจจุบัน คือ เชามากจายนอย เชารายวันแพงกวาเชารายสัปดาห จึงมี

ปญหาการเชา เสนอคิดเปนวันโดยคำนวณคาเชารวมของทั้งป แลวสรุปวา

จะใชงานวันไหนบาง 

3. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักร 

 งานซอมบำรุง จะมีจางซอมและซอมเอง กรณีซอมเอง เชน การถาย

ของเหลว เปนตน แตเนื ่องจากนายชางจะเกษียณคอนขางเยอะ อาจ

จำเปนตองจางซอมเพ่ิมเติม แตงบประมาณในการซอมมีจำกัด 

4. บุคลากร/พนักงานขับ  พนักงานขับ ที่เปนลูกจางประจำสวนใหญใกลเกษียณแลวแตกลับรบัทดแทน

ไดไมเทาเดิม จึงจำเปนตองรับเปนลูกจางชั่วคราวแทน ปญหาคือลูกจาง

ชั่วคราวคาจางนอย จึงทำใหรับพนักงานขับยาก คาแรงพนักงานขับไมจูงใจ 

(370 บาทตอวัน) และไมมีเบ้ียเลี้ยง 

 การใชงานเครื่องจักร เขตจะเปนผูใหบริการเครื่องจักรใหกับหนวยงานแตละ

แขวง เชน รถขุด เปนตน ดังนั้น ที่ขาดแคลน คือ ขาดแคลนพนักงานขับรถ

ใหญๆ 



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 86 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

 บุคลากรที่จะมาควบคุมเครื่องจักร ตองหาทางออกวาจะจัดสรรคนที่มีอยู

อยางจำกัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดอยางไร 

 งานเขต/แขวง จะแตกตางจากงานโครงการ โดยงานโครงการอาจมีคนดูแล

ตอ 1 โครงการประมาณ 9-10 คน แตเนื่องจากงานเขต/แขวงมีมากกวา 

100 โครงการ แตมีบุคลากรเพียง 10 คน เฉลี่ย 1 คนดูแลประมาณ 10 

โครงการ จึงกลายเปนปญหา ทำใหไมสามารถไปประจำหนางานได 100% 

5. ดานอ่ืนๆ  จังหวัดสุพรรณบุรี สวนใหญเปนถนนคอนครีต จึงซอมแซมยากกวาลาดยาง 

จำเปนตองปฏิบัติงานตอนกลางวันและเปนงานที่ตองทิ้งไวจึงทำใหกระทบ

กับการจราจร 

 

3. สำนักงานทางหลวงที่ 4  จังหวัดตาก วันที่ 26 กันยายน 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  จำนวนเครื่องจักรไมเพียงพอตอการใชงาน 

 รถสนับสนุนสำหรับขนเครื ่องจักรหนัก ควรมีประจำของจังหวัดตาก 

เนื่องจากพื้นที่จังหวัดตาก สภาพพื้นที่ในการไปลงปฏิบัติงานคอนขางไกล

และลำบากในการเดินทาง 

 ในงานกอสรางตองการที่จะมีรถแบคโฮแขนยาวมาชวยในการทำงาน ซึ่งจะ

ทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

2. การเชาใชเครื่องจักร  คาใชจายการเชาเครื่องจักรกลในปจจุบันน้ียังสูงอยู คือ ประมาณ 30% หาก

สามารถลดคาใชจายน้ีลงได ก็จะทำใหสามารถนำงบประมาณสวนนี ้ไป

จัดสรรเพ่ือสนับสนุนงานสวนอ่ืนได 

3.การซ อมและบำร ุ งร ักษา

เครื่องจักร 

 การลดคาใชจายคาซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร มีโอกาสคอนขางเปนไปได

ยาก อันเนื่องมาจาก เครื่องจักรที่มีอยูมีอายุการใชงานมานาน โดยประมาณ 

60-70% เปนเครื ่องจักรกลเกา จึงมีความจำเปนจะตองดูแลและการ

บำรุงรักษามากขึ้น อะไหลตางๆ ที่ใชในการซอมบำรุงก็มีราคาแพงขึ้น ดังน้ัน

การลดคาใชจายการซอมและบำรุงรักษาจึงสวนทางกันกับคาใชจายที่เกิดขึ้น 

ณ ปจจุบัน 
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 ควรมีวิธีการเพื่อลดคาใชจายนี้ออกมาอยางชัดเจนเพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการ 

4. บุคลากร/พนักงานขับ  อัตรากำลังพนักงาน 

o กรอบอัตรากำลังพนักงาน ที่มีอยูในปจจุบันยังไมเพียงพอตอ

ความตองการ และมีโอกาสที่จะลดนอยลงเนื่องจากมีพนักงานที่

จะใกลเกษียณ หากเกษียณไปแลวก็จะทำใหเกิดการวางงานใน

ตำแหนงงานนั้น จึงควรมีการวางแผนการสรรหาพนักงาน เพ่ือ

รองรับตำแหนงวางงานน้ันใหทันเวลา 

o พนักงานขับรถเครื่องจักรหนักไมเพียงพอ และพนักงานที่มีอยูใน

ปจจุบันน้ีก็ใกลจะเกษียณ มีโอกาสเสี่ยงที่จะทำใหขาดกำลังพล  

 การสรรหาพนักงาน 

o ทักษะความสามารถของพนักงาน ไมเพียงพอตอการทำงานกับ

เครื่องจักรกลตางๆ ซึ่งเปนปญหาจากระบบการสรรหาพนักงาน 

พนักงานที่รับมายังมีประสบการณไมมากพอตอการปฏิบัติงานให

ได ตามที ่ควรจะเปน ซึ ่งจะตองม ีการพัฒนาและเพิ ่มเติม

ประสบการณหนางานจริงกับพนักงานที่จะตองปฏิบัติงานใน

กระบวนการตางๆ ตามเครื่องจักรกล ซึ่งกอนหนานี้มีการสอน

งานในรูปแบบพี่สอนนอง ควรมีระบบการพัฒนาทักษะพนักงาน

ที่มีความชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการฝกทักษะน้ี 

 สมรรถนะบุคลากร 

o ความรูความสามารถของชาง จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนา

อยางตอเนื ่อง เสริมสรางความรู ใหทันสมัย เพื ่อเตรียมความ

พรอมรับกับการปฏิบัติงาน 

o การอบรมและพัฒนาเพิ ่มทักษะความรู ความสามารถใหกับ

พนักงาน ยังไมมี ปจจุบันนี้ยังใชลักษณะของการสอนงานแบบพ่ี

สอนนอง ควรมีระบบการฝกอบรมและพัฒนาที่ชัดเจน รวมไปถึง

การฝกอบรมและพัฒนาพนักงานที ่หนางานจริง (OJT) และ

พนักงานที่เขามาใหมจะตองผานการฝกอบรมกอนลงปฏิบัติหนา

งานจริงเสมอ 

 การสรางขวัญกำลังใจพนักงาน 

o พนักงานเงินทุนฯ อยากจะใหมีการสรางขวัญกำลังใจในการ

ทำงานใหมากขึ้น ไมวาจะเปนเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่สูงขึ้น 
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รวมถึงสวัสดิการตางๆ ควรเทียบเทากับพนักงานราชการ เพ่ือ

เสริมสรางขวัญกำลังใจของพนักงาน 

5. การบริหารงาน  การบริหารงาน นายชางเครื่องกลควรมีการไปคลุกคลีที่หนางานใหมากยิ่งขึ้น

เพื่อทำใหเขาใจถึงสถานการณของหนางาน และแนวทางในการปฏิบัติงานที่

มีประสิทธิภาพ 

6. ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

 อยากใหมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสรางและสงเสริมกิจกรรมการแชร

ความรู ประสบการณในการทำงานตางๆ ใหเกิดประโยชนตอผูปฏิบัติงาน ได

เรียนรู Best / Good Practice จากหนางานจริง จะชวยทำใหเกิดการเรียนรู

ไดเร็วมากย่ิงขึ้น 

7. กระบวนการทำงาน  การเตรียมเครื ่องจักรกลใหเหมาะสมกับการใชงานหนางาน ของแตละ

โครงการตางๆในพ้ืนที่ 

 การเตรียมความพรอมเครื่องจักรกล และเครื่องมือตางๆ เพื่อชวยในการ

แกไขหนางานใหไดเร็วขึ้น 

 งานทางโยธา ตองมีการหาทางเลือกรูปแบบการซอมทาง ที่เหมาะสมกับหนา

งานอยางชัดเจน 

 กระบวนการจายคาน้ำมันการขนสงเครื่องจักรกล ยังคงไมชัดเจนในเรื่องของ

ผูรับผิดชอบในคาใชจายนั้น จะตองมีการทบทวนกระบวนการนี้ใหชัดเจน

มากยิ่งขึ้นวาเปนความรับผิดชอบของสวนงานใด 

 ปจจุบันงานไฟฟา มีแนวโนมในการใชงานมากขึ้น งานไฟฟาเครื่องจักรกลมี

เพ่ิมมากขึ้น ควรมีสวนงานชางไฟฟาแยกออกเปนสวนงานหน่ึงอยางชัดเจน  

8. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบเอกสารใบเสร็จรับเงิน ปจจุบันน้ีของเงินทุนอยางเปนระบบเดิมอยู เชน

ใบเสร็จรับเงินยังตองใชเปนเลมอยู อยากใหมีการใชในรูปแบบของออนไลน 

 ระบบ EIS ที่มีใชอยูในปจจุบันน้ี ยังมีปญหาเกิดขึ้นอยูบางครั้ง เสถียรภาพ

ของการใชระบบยังนอยอยู 

9. ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร

สถานการณฉุกเฉิน การรับมือ

กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล 

และ 

 การเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณในชวงเวลาตามฤดูกาลเปนสิ่งที่จำเปน 

จะตองมีการเตรียมความพรอมทั้งกำลังพล และกำลังเครื่องจักร ตามฤดูกาล

ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้น 

 การแกไขปญหาหนางานในกรณีฉุกเฉิน บางครั้งตองพิจารณาความเหมาะสม

เพ่ือใหเกิดการแกไขงานไดทันเหตุการณ ซึ่งบางกรณีการทำตามกระบวนการ

อาจเกิดความลาชา ไมทันกับเหตุการณที่จะตองแกไขณชวงเวลาน้ัน  
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 กระบวนการแกปญหาหนางานบางกรณี จะตองมีการระดมกำลังพล กำลัง

เครื่องจักร เพื่อที่จะเขาเผชิญกับปญหาที่เกิดขึ้นไดงาน รับมือกับเหตุการณ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ปญหาที่เกิดหนางาน ไมสามารถที่จะใหหนวยงานขางนอกในพื้นที่มาชวยใน

การแกไขได ทำใหการแกปญหาเกิดความลาชา และเสียเวลาในการทำงาน  

 

4. ศูนยสรางทางหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ วันที่ 27 กันยายน 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  การจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรกล ควรมีการทบทวนชนิดของเครื่องจักร อะไหล 

และอายุการใชงานของเครื่องจักร ซึ่งเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอคาใชจาย 

การบริหารงาน การซ อม การบำร ุงร ักษา ซึ ่งสม ัยนี ้ม ีอะไหลท ี ่ เปน

อิเล็กทรอนิกสมากยิ่งขึ้น คาใชจายจะมีราคาสูง แตอายุการใชงานคอนขาง

นอยเมื่อเทียบกับระบบเดิมที่ใชงานอยู เพราะจะสงผลไปกับการใชงาน การ

ซอมบำรุงในอนาคตดวย 

 การวางแผนจัดหาเครื ่องจักรกลและความพรอมของเครื ่องจักรกล ให

พิจารณาโครงการตามแผนงานทางหลวง 5 ป เพื่อสนับสนุนการทำงานของ

โครงการทางหลวงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักร 

 ปจจุบันรูปแบบของการซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเปนแบบเสียแลวจึง

ซอม (Break Down Maintenance) จึงทำใหเกิดการซอมบอย ไมสามารถ

คาดเดาการเกิดความเสียหายของเครื่องจักรได ทำใหการซอมแตละครั้งมี

คาใชจายที ่สูง อยากจะใหมีการทำงานแบบการบำรุงรักษาเชิงปองกัน 

(Preventive Maintenance) เพ่ิมขึ้น 

1. บุคลากร/พนักงานขับ  สมรรถนะบุคลากร 

o ทักษะและประสบการณของพนักงาน ยังตองมีการปรับปรุง

เพิ่มเติม เพื่อใหสอดคลองกับการทำงานจริง ซึ่งปจจุบันนี้ผูที่มี

ประสบการณในการปฏิบัติงานเหลือนอยลง และยังคงมีโอกาส

พนักงานเกษียณเพิ่มมากขึ้น จะตองมีการสรางระบบฝกทักษะ

และประสบการณที่มีมาตรฐานและมีความตอเน่ือง ใหมีความรูที่
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ทันสมัย ตอการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจอยูตลอดเวลา สราง

ความพรอมทางดานพนักงาน 

o พนักงานที่ไดรับการอบรม และมีประสบการณปจจุบันนี้เหลือ

นอย ควรมีการทบทวนเรื่องการหาพนักงานทดแทน และการ

อบรมเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานใหมากขึ้น 

o พนักงานลูกจางชั่วคราวที่มีอยู ควรมีการเพิ่มพูนความรูเขามา

ฝกอบรมเตรียมความพรอมความสามารถ และประสบการณ 

เพื่อที่จะรอชวงเวลาหรือโอกาสในการทดแทนเมื่อมีตำแหนงที่

วางลง จะทำใหสามารถปฏิบัติงานไดเลยโดยที่ไมตองรอเพราะมี

ความพรอมเรื ่องของความรู ความสามารถและประสบการณ

เรียบรอยแลว การพัฒนาพนักงานขับ บางครั้งมีการไปฝกอบรม

มาแลวแตไมไดปฏิบัติหนางานจริงอันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ

จากการบริหารงาน หรือขาดโอกาสที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับการ

พัฒนามา 

o ในการปฏิบัติงานจริงหนางาน ลักษณะงานมีการควบคุมเรื ่อง

ของการเบิกจายตามชั่วโมงการใชงานจึงมีความจำเปนอยางยิ่งที่

จะตองใชคนเกงที่มีฝมือมาทำงานเลย จะทำใหการทำงานเกิด

ความรวดเร ็วและม ีประส ิทธ ิภาพ จ ึงทำให ผ ู ท ี ่ม ีความรู

ความสามารถยังไมเกงพอ ไมไดมีโอกาสในการทำงานสราง

ประสบการณใหกับตนเอง และไมไดฝกฝนทักษะการทำงานให

สูงมากขึ้น เปนการเสียโอกาสที่จะสรางประสบการณทำงานจาก

หนางานจริง  

o กอนหนานี ้การฝกและพัฒนาพนักงาน มีการฝกโดยใหผ ู มี

ประสบการณสอนที ่หนางานจริง สรางประสบการณใหกับ

พนักงาน จึงทำใหมีการเผื่องบประมาณในสวนนี้เขาไปดวย ทำ

ใหภาพรวมของงบประมาณการทำงานในคร ั ้งน ั ้นส ูง เมื่อ

เปรียบเทียบกับการจางเหมาจากขางนอก 

o การใหความรู และฝกทักษะของพนักงานอยากจะใหมีรูปแบบ

ของการสอนงานที่หนางาน การมีพี่เลี้ยงจะทำใหการถายทอด

ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ลงหนางานจริง ปฏิบัติงานไดจริง 

และสรางประสบการณจริงจากการทำงาน 

o การทำงานทดแทนกัน จะตองม ีระบบที ่สามารถบ งช ี ้ถึง

ความสามารถที่ทำงานทดแทนกันได เพื่อเอาไวปองกันในการ
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ขาดแคลนพนักงาน หรือในกรณีที ่มีความจำเปนตองทำงาน

ทดแทนกัน ซึ่งระบบการบงชี้ความสามารถน้ี จะชวยเปนเกราะ

ปองกันการทำงานที่บงชี้วาทำงานนั้นได เปนลักษณะของการขึ้น

ทะเบียนผูที่มีความสามารถขับเครื่องจักรกลของแตละประเภท

ได การควบคุมการทำงานจะงายขึ้น 

 การสรรหาพนักงาน 

o อยากไดพนักงานขับรถที่มีประสบการณที่สามารถทำงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 การสรางแรงจูงใจพนักงาน 

o อยากใหมีการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานเงินทุนใหมากขึ้น เพ่ือ

เสริมสรางใหเขาทำงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ 

4. การเชาใชเครื่องจักร  การคิดคาเชาเครื่องจักรกล ควรมีการทบทวนและพิจารณา อัตราคาเชาของ

เครื่องจักรกลใหมและเครื่องจักรกลเกา ที่มีความเหมาะสม และเปนธรรม

มากขึ้น 

 การปรับเปลี่ยนอัตราคาเชาเครื่องจักรกล ตามกรอบระเบียบโครงการใหเชา

เคร ื ่องจ ักรกล ส งผลกระทบกับการวางแผนงบประมาณของคาเชา

เครื่องจักรกล บางกรณีทำใหงบประมาณไมเพียงพอตอการเชาเครื่องจักร

ใหม จึงจำเปนจะตองเชาเครื่องจักรเกาใหสอดคลองกับงบประมาณที่ไดต้ัง

เอาไวต้ังแตแรก 

 กระบวนการคิดคาเชาเครื ่องจักรกลในรูปแบบเดิมเปนการคิดตามเวลา

โครงการใชงาน อยากจะใหพิจารณาการคิดคาเชาเครื่องจักรกลในรูปแบบ

ของเหมาจายงาน หรือเปนการคิดคาเชาตามเนื้องานที่ทำจริง (Item) ตาม

ขอตกลงที่กำหนดไวกอนการเชา 

 รูปแบบในการใหเชาตองการที่จะใหพิจารณารูปแบบการคาเชาแบบเหมา

จาย หรือตามฟงกชันของการปฏิบัติงานในแตละครั้ง เพื่อการบริหารงาน

ทางดานงบประมาณคาเชาเครื่องจักร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 อยากใหพิจารณาการเชาเครื่องจักรพรอมกับพนักงานคนขับ เพื่อที่จะทำให

การปฏิบัติงานไดอยางดีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีพนักงานคนขับมา

พรอมที่มีประสบการณ จะทำใหไมมีปญหาเรื่องของการขาดแรงงานเรื่อง

ของคนขับ 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ EIS 
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o การแสดงผลหนาจอไมเหมาะสม ดูไมชัดเจน อานยากไมทันสมัย 

ใชงานคอนขางยาก ทำใหการปฏิบัติงานไมสะดวก ฐานขอมูลที่มี

อยูในปจจุบันไมไดถูกการอัพเดทใหทันสมัย เชน ขอมูลพนักงาน

ที่ลาออกไปแลวยังคงมีอยู ทำใหเกิดการทำงานยาก เปนตน 

ฟงกชันการทำงานของระบบ มีความลาชา ระบบเครือขายยังมี

ขอจำกัด อยากจะใหมีการปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพ่ือลดความยุงยากและกระบวนการที่ซับซอนในการทำงาน 

o การใชงานของระบบ EIS การเขาถึงยังยาก ความตองการในการ

ใช อยากใหเขาถึงไดงายไมซับซอน โดยใหมองระดับของการใช

งานของแตละสวนงาน เชน การดูอัตราคาเชา การดูสถานะของ

รถ การดูตำแหนงที ่อยูของรถณปจจุบัน เปนตน อยากจะให

เขาถึงไดงายเหมือนการใชงานของระบบการซื้อขายของออนไลน 

Lazada 

o รายงานในระบบ EIS ในสวนงานของพัสดุ หนาตาของรายงานยัง

ไมมีมาตรฐาน การเลือกใชงานหญา การจางซอมใชงานยาก 

เอกสารที ่พิมพออกมาจากระบบ ขอมูลบางสวนหายไปอัน

เน่ืองมาจากระบบไมรองรับ 

 ระบบ GPS 

o ตองการที่จะใหขอมูลในระบบ GPS มีการเชื่อมตอกันกับระบบ 

EIS ไดเลย ไมตองมีการมาลงขอมูลเพิ่มเติม ลดการทำงานลง 

และจะทำใหความถูกตองแมนยำมากขึ้น 

o กระบวนงานในการตรวจสอบการทำงานดวยระบบ GPS เปน

ระบบที ่ดี สามารถตรวจสอบเสนทางในการทำงานไดอยาง

ชัดเจน แตบางกรณีจะตองมีการทำนอกเหนือจากเสนทางที่

กำหนดไว ดวยเจตนาที ่ด ีเพื ่อโครงการไดสำเร ็จไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แตเปนรูปแบบของการทำนอกเหนือจากขอตกลง 

จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการทำนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน 

(เจตนาดีแตผิดระเบียบ) 

6. ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

 อยากใหมีการดำเนินการจัดการความรู โดยนำเอา Best / Good Practice 

ของแตละที่มาแชรความรูกัน สรางโอกาสที่จะมีการนำเอาแตละ Best / 

Good Practice มาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเกิดการพัฒนาทั้งพนักงาน

และกระบวนการ และผสมผสานสรางเปนนวัตกรรมใหมของกรมทางหลวง 
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7. ก า ร พ ิ จ า ร ณ าจ ำห น  า ย

เครื่องจักรกลเกา 

 การพิจารณาจำหนายเครื่องจักรกลเกา ถามีการพิจารณาถึงความคุมคาของ

การจำหนายโดยใหมีปจจัยในการมองในเรื่องของ อายุการใชงาน อัตราการ

ซอมบำรุง และมูลคาที ่เกิดขึ ้นในชวงเวลานั ้น เพื ่อใหเกิดการจำหนาย

เครื่องจักรเกาน้ีไดมีมูลคาที่สูงที่สุด  

 

5. ศูนยสรางทางขอนแกน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

๑. ความตองการเครื่องจักรกล  กระบวนการใหบริการเครื่องจักรกล อยากใหมีการตอบสนองความตองการ

ของโครงการอยางรวดเร็ว และเครื่องจักรกลจะตองมีประสิทธิภาพ เหมาะ

สำหรับโครงการนั้นๆ ที่จะทำใหการดำเนินโครงการเปนไปไดอยางรวดเร็ว

ตามเปาหมายได 

 การบริหารงานการนำสงเครื่องจักรกลไปสูโครงการหนางาน ควรจัดสรรใหมี

รถขนสงเพียงพอตอความตองการ และสามารถนำสงไดอยางรวดเร็ว 

 รถบริการอัดฉีดที่ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ และเครื่องมืออุปกรณที่อยูในรถยัง

เปนรุนเกา ไมทันสมัย อยากจะไดเครื่องมืออุปกรณที่ทันสมัย มีเครื่องมือ

พรอม และมีรถบริการอัดฉีดประจำแตละโครงการ เพ่ือชวยในการดูแลรักษา

เครื่องจักรกลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 อยากมีเครื่องจักรกลสำรอง ที่อยูสวนกลาง เพื่อชวยในการนำมาทดแทน

เครื่องจักรกลที่เสียไดอยางรวดเร็ว และใหนำเครื่องจักรกลที่เสียมาซอมจนใช

งานไดแลวคอยเอากลับไปทดแทนเหมือนเดิม 

 อยากให ม ีการพ ิจารณาประเภทของเคร ื ่องจ ักรกลและจำนวนของ

เครื ่องจักรกลใหเหมาะสมกับเนื ้องานของโครงการ ที ่จะนำไปสู การ

ดำเนินงานไดตามเปาหมาย ใชเปาหมายเปนเกณฑนำรองในการจัดสรร

เครื่องจักรกลสำหรับโครงการ  

 ความตองการของรถแบคโฮที่เปนลอยาง มีความตองการมาก เพื่อเอาไว

สำหรับเก็บงาน 

 เครื่องจักรกลที่มีการใชงานมานานหรือรถที่มีการใชงานมานานอยากจะให

เอากลับไปอยูสวนกลาง และหารถใหมมาทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทำงาน 
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2. การสรรหาเครื่องจักรกล  มีระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกสที่มากขึ้น ใหพิจารณาความจำเปนของ

การใชงานเครื่องจักรกล ซึ่งมีผลกระทบกลับคาใชจายในการจัดซื้อจัดหาที่มี

โอกาสสูงขึ้น และในชวงเวลาการใชงาน มีระบบเซ็นเซอรที่มากเกินความ

จำเปน ทำใหตองเพ่ิมความระมัดระวังในการใชงานเครื่องจักรกลนั้น จนไม

กลาที ่จะใชงาน และเมื ่อมีการเสียหาย ก็จะตองใชเวลาในการซอมนาน 

คาใชจายสูง 

3. การเชาใชเครื่องจักรกล  การพิจารณาคาเชาเครื่องจักรกล ในกรณีที่โครงการยังไมจบ อยากจะให

พิจารณาคาเชาเครื ่องจักรกล ตามที ่เชาของโครงการ โดยใหมีการใช

เครื่องจักรกลตอจนจบ 

 การสรุปคาเชาเครื่องจักรกล และใบแจงหน้ี ยังมีการดำเนินงานที่ใชอยู 

๓.การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักรกล 

 การใหบริการงานซอมบำรุง อยากจะใหมีการซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

ใหไดทันเวลากับความตองการของการทำงาน 

 ยังไมเพียงพอ ตองการที่จะใหมีการพิจารณาจัดทำแผนบำรุงรักษาอยางมี

ระบบ โดยใหเริ่มจากเครื่องจักรกลหลักที่สำคัญของโครงการ 

 ปญหาของเครื่องจักรกล เชน รถแบคโฮยี่หอ CAT  มีปญหาบอยในเรื่องของ

หัวฉีด ควรมีการพิจารณาเชิงลึกเพื่อปรับปรุงและแกไขถึงสาเหตุ อาจจะเปน

ในเรื่องของการใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณภาพยังไมเหมาะสมกับเครื่องจักรกล

น้ัน เชน น้ำมันดีเซล b7 

 เครื่องจักรกลสมัยใหมในปจจุบัน มีระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกสมาก

ขึ้น อะไหลตางๆที่ตองมาใชในการซอมบำรุงรักษา มักจะเปนในรูปแบบของ

การเปลี่ยนโมดุลใหม ทำใหการซอมมีการรออะไหลที่นานขึ้น สวนการใชงาน

จะมีระบบเซ็นเซอรที่คอนขางมาก เมื่อมีการใชงานไปเกิดการเตือน จึงทำให

ไมกลาที ่จะทำงานตอ หรือบางครั ้ง มีฝุ นละอองหรือแมลงเขาไปติดกับ

เซ็นเซอร ก็ทำใหเกิดการ Alarm  ทำงานตอไมได ดังนั้นการพิจารณาสรรหา

เครื่องจักรกล ควรดูความเหมาะสมกับพื้นที่หนางานที่จะนำไปปฏิบัติ ถา

ระบบเซ็นเซอรที่ไมจำเปน ไมควรติดมากับเครื่องจักรกล จะทำใหคาใชจาย

ในการซื้อเครื่องจักรลดลงไปได 

 การบำรุงรักษารถและเครื่องจักรกลในชวงนี้ใชลักษณะของการบำรุงรักษา

ขั้นตน โดยผูที ่ขับจะเปนผูดูแลเนื ่องจากพนักงานในการบำรุงรักษามีไม

เพียงพอ จำเปนจะตองชวยกันเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได  

 การบำรุงรักษาเชิงปองกันและการบำรุงรักษาตามแผน ยังไมชัดเจนทำให

เครื่องจักรกลหลายเครื่อง ยังคงขาดการบำรุงรักษาหรือมีการบำรุงรักษายัง
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ไมเพียงพอ โดยอยากใหพิจารณาเครื่องจักรกลหลักนำมาทำการบำรุงรักษา

ตามแผน เชน การเปลี่ยนถายของเหลวของเครื่องจักรกล เปนตน 

 อยากใหมีการจัดทำเครื่องจักรกลสำรอง เพื่อใชในการสับเปลี่ยนในกรณีที่มี

เครื่องจักรเสีย โดยการนำเอาเครื่องจักรสำรองนี้มาใชทดแทนกอน และนำ

เครื่องจักรที่เสียไปทำการซอมบำรุงใหเรียบรอย แลวนำกลับมาใชเหมือนเดิม 

เพ่ือที่จะใหโครงการไดดำเนินไปอยางตอเน่ือง 

4. การบริหารเครื่องจักรกล  เครื่องจักรกลที่ใชในงาน เชน รถเกรดเดอร ซึ่งเปนเครื่องจักรกลหลักที่ใชใน

งาน ถาเกิดมีการชำรุดเสีย ก็จะทำใหการทำงานในสวนงานอื่นตองหยุดงาน

ตามไปดวย ดังนั้นจะตองมีการควบคุมดูแลเครื่องจักรกลที่เปนตัวหลักในการ

ทำงานใหอยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอ 

 การบริหารเครื่องจักรกลที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่โครงการเกิดขึ้นพรอมๆ กัน มี

ความเปนไปไดยากที่จะไปนำสงเครื่องจักรกลที่ไดงานไดรวดเร็ว เนื่องจาก 

รถเทรลเลอรไมเพียงพอและคนขับมียังไมเพียงพอ และบางพื้นที่ที่ตองนำสง

เครื่องจักรกลตองขึ้นภูเขา ซึ่งประสิทธิภาพของรถเทรลเลอรไมเพียงพอ 

จะตองมีการหาชองทางเลี่ยงการขึ้นภูเขา จึงตองมีการเดินรถในทางราบแต

ตองมีระยะทางที่ยาวขึ้นทำใหตองเสียเวลา 

 เครื่องจักรกลที่มีใชอยูในปจจุบัน บางประเภท เชน รถของ Volvo  ในการ

ไปบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะตองมีการใชบริการจากขางนอก ซึ่ง

ตองใชเวลาในการเปลี่ยนนาน 

 การใชน้ำมันเชื ้อเพลิงสำหรับเครื ่องจักรกล ยังคงมีขอสงสัยในเรื ่องของ

คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความสอดคลองกับประเภทเครื่องจักรกล 

เพราะปจจุบันนี้ยังมีการใชแบบคละกันอยู ซึ ่งมีโอกาสที่จะนำไปสูความ

เสียหายของเครื่องจักรกลน้ัน 

5. บุคลากร/พนักงานขับ  สมรรถนะพนักงาน 

o พนักงานขับรถ และเครื่องจักรกล ควรมีเกณฑในการพิจารณา 

และการอบรมใหความรู  กอนการปฏิบัติงาน เพื ่อที ่ใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปไดหรือยังมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดความ

เสียหายกับเครื่องจักรกล ซึ่งจนำไปสูความลาชาของโครงการได 

o ทักษะความสามารถในการใชเครื่องจักรกลของพนักงานขับรถ

ของผูปฏิบัติงาน หากมีไมเพียงพออาจกอใหเกิดไมเพียงพอ จะ

ทำใหเครื ่องจักรกลเสียได ซึ ่งผลกระทบทำใหงานไมสามารถ

ปฏิบัติตอไปได เกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน 
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

 การสรรหาพนักงาน 

o การคัดเลือกพนักงานคนขับรถเครื่องจักรกล ควรมีหลักเกณฑใน

การพิจารณากอนที่จะเขามาปฏิบัติงานอยางชัดเจนเพื่อใหมั่นใจ

ว  าสามารถข ับรถโดยท ี ่ ไม ก  อให  เก ิดความเส ียหายกับ

เครื่องจักรกลตางๆ 

 การสรางขวัญกำลังใจพนักงาน 

o พนักงานปฏิบัติงานยังขาดแรงจูงใจในการทำงานสงผลทำใหการ

ทำงานยังไมเต็มประสิทธิภาพ และเมื ่อพนักงานที ่มีความรู

ความสามารถสูงขึ ้น ก็จะออกไปทำงานขางนอกเนื ่องจากมี

รายไดที่สูงขึ้น 

 

6. สำนักงานทางหลวงที่ 7  จังหวัดขอนแกน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  ควรมีการจัดสรรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน รวมไปถึงรถขนยายเครื่องจกัร 

ที่จะตองมีความพรอมและเพียงพอตอการใชงานในทุกสถานการณ เชน รถ

ประเภท 60 รถประเภท 68  ซึ่งมีความตองการมาก และรถแบคโฮคอยาว 

เปนตน 

 งานหลักในการปฏิบัติงานคือการบำรุงรักษาเสนทางและการตัดแตงกิ่งไม 

อยากจะไดเครื่องจักรในการปรับปรุงเสนทางแขวงละ 1 ชุด และเครื่อง

ปรับปรุงตัดแตงกิ่งไม  2 แขวงตอ 1 ชุด เพ่ือมาชวยในการปฏิบัติงาน 

 รถเครื่องตัดหญาปจจุบันใชงานมานานและมีการเสียบอย อยากจะใหมีการ

พิจารณาปรับปรุงบำรุงรักษาใหเกิดความพรอมใชงาน และการใชงานที่มี

ประสิทธิภาพ 

 รถเทรลเลอรขนยายเครื่องจักรไมเพียงพอ อยากจะไดรถขนยาย 1 คันตอ

เครื่องจักรกล 2 เครื่อง 

 ความตองการใชรถประเภท  68  และประเภท 60  มีความตองการมาก 

ดังน้ันควรจัดสรรรถใหสอดคลองกับความตองการ 

 ในกรณีเหตุการณภัยพิบัติ ดินสไลด รถประเภท 60 มีความจำเปนมาก และ

การใชงานก็จะงาย จะชวยทำใหการปฏิบัติงานไดเร็วขึ้น 

 อยากจะไดรถแบคโฮคอยาวเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานควรมีเขตละ 1 คัน 
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

2. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักรกล 

 ควรมีการจัดทำอยางตอเนื่อง เชน รถตัดหญา ซึ่งมีการใชงานมานาน เสีย

บอย เพื ่อใหเคร ื ่องจ ักรอยู ในสภาวะพรอมใชงาน และการใชงานมี

ประสิทธิภาพ ชวยลดเวลาในการทำงาน 

3. บุคลากร/พนักงานขับ  บุคลากรที่มีอยูยังไมเพียงพอตอความตองการ ถาเครื่องจักรมีปญหาก็จะให

ผูปฏิบัติงานชวยซอมเครื่องจักรเอง 

 พนักงานขับรถมีไม เพ ียงพอ อยากจะไดพนักงานขับรถ 1 คนตอ 1 

เครื่องจักรกล 

 อยากใหมีการฝกอบรมทักษะพนักงานที่ศูนย เพื่อเตรียมความพรอมทางดาน

บุคลากรในการใชเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพและความรูความสามารถของ

พนักงานในการปฏิบัติงาน 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ EMS  และการกรอกขอมูล  EC1  มีขอมูลที่เยอะ อยากจะใหพนักงาน

ขับรถชวยลงขอมูลไดเลย 

 

5. ก า ร จ ั ด ก า ร ค ว า ม รู  

(Knowledge Management) 

 ตลาดนัดความรู ซึ ่งเดิมมีการจัดทำ ปจจุบันกิจกรรมนี้หายไปในชวงของ

สถานการณโควคิ ซึ่งผลตอบรับของการจัดทำตลาดนัดความรู อยากใหมีการ

ดำเนินงานตอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูของแตละหนวยงาน นำมาแชรความรู 

หาประสบการณ และการสรางนวัตกรรมใหมๆ เพื่อมาชวยในการปฏิบัติงาน

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในงานมีนวัตกรรมดีๆ ที่สามารถนำมาปรับใช

กับงานจริงได เชน  รถแบคโฮติดปุ งกี ๋เพื ่อตักวัชพืช เปนตน และยังมี

เทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศที่จะมาชวยสงเสริมการดำเนินงานไดดี เชน 

รถตัดตนกระถิน เปนตน 

6. ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร

สถานการณฉุกเฉิน การรับมือ

กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล 

และ 

 การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการจัดสรรงบกรณีฉุกเฉิน หรือเหตุการณภัย

พิบัติที่อาจเกิดขึ้นได เพ่ือมาชวยบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. ศูนยสรางและบูรณะสะพานที่ 2  จังหวัดขอนแกน วันที่ 11 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  เครื่องจักรยังไมเพียงพอตอความตองการ เชน รถเทรลเลอร รถเครน หาง

สาลี่ ปนจั่น และรถแบคโฮ เปนตน ควรมีการพิจารณาทบทวน จำนวนกอง

เครื่องจักรกลที่ตองการจะใช ประเภทของเครื่องจักรกลที่ตรงกันกับหนางาน 

 เทคโนโลยีของเครื่องจักรกลที่ตองการเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับการใช

งาน เชน ปนจั่นแบบลอแท็ก เครื่องกดชีสพาย เครื่องสกัดหัวเสาเข็ม เปนตน 

จะสามารถทำใหการปฏิบัต ิงานเร ็วขึ ้น มีประสิทธิภาพในการทำงาน 

ประหยัดเวลา และอยากจะมีกลองติดรถเทรลเลอรและรถแบคโฮเอาไว

สำหรับในการติดตามงาน 

 ประเภทของเครื่องจักรที่เหมาะสมกับงาน เชน ขนาดของเครน ตองมีขนาดที่

เหมาะสมกับการยกคาน จะชวยทำงานไดเร็วขึ้น อยากใหสวนกลางมีเครน

ขนาดใหญเอาไวสำหรับสนับสนุนการทำงาน ประเภทของหางสาลี่อยากจะ

ไดสาลี่  3 เพลา มาชวยในการขนยายคานที่มีขนาดที่ยาวขึ้น จะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการทำงานไดเร็วขึ้น 

 รถเทรลเลอรที่มีใชอยูในปจจุบัน มีจำนวนไมเพียงพอ บางคันมีสภาพเกา 

ตองการรถเทรลเลอรคันใหม การใชงานตอ 1 โครงการมีประมาณ 50 เที่ยว 

ดังนั้นถามีรถเทรลเลอรที่มากขึ้นจะทำใหการปฏิบัติงานในการสรางสะพาน

เปนไปไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 รถเครนไมเพียงพอตอการใชงาน ซึ่งในหนางานมีงานเกี่ยวกับการใชรถเครน

มาก 

 การขนยายวัสดุอุปกรณมีความจำเปนมาก ซึ่งหางสาลี่ที่มีอยูเปนประเภทหาง

สาลี่ที่ใช 2 เพลา อยากจะไดหางสาลี่ที่ใช 3 เพลามาใชงาน จะทำใหการขน

ยายคานสะพาน มีความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

 การปฏิบัติงานสรางสะพานซึ่งมีการขนยายเครื่องจักรคอนขางมาก ซึ่งทำให

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการบริหารเครื่องจักรกลพรอมกับรถขนสง มี

ความยุงยาก อยากจะใหมีการเพ่ิมรถขนสงเครื่องจักรกล เพื่อชวยในการ

บริหารเสนทางในการขนสง และลดการใชน้ำมันเช้ือเพลิง 

 การใชเครนมีความจำเปนอยางมากเพื่อชวยในการยกคาน ซึ่งถาคานมีความ

ยาวมาก จะตองใชเครนขนาดที ่ส ูงขึ ้น  ถาคานยาว 10 เมตรใชเครน

ประมาณ 25 ตัน ถายาว 20 เมตร ตองใชเครน 25 ตัน 2 คัน ถาคานยาว 

30 เมตรจะตองไปจางเครนขนาด 80 ตันมาชวยในการยก ดังนั้นควรมีการ
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

พิจารณาใหสวนกลางมีเครนขนาดใหญเอาไวสนับสนุนในการใชงาน จะทำให

การทำงานไดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ 

 ปนจั่นที่มีใชอยูปจจุบันเปนแบบชนิดราง ซึ่งตองมีการประกอบโครงสรางของ

ป นจั ่น ตองใชเวลานาน และพื ้นที ่ในการติดตั ้งมีบริเวณที ่กวาง การ

เคลื่อนยายลำบาก อยากจะใหมีปนจั่นแบบลอแท็ก มาชวยในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะมีความสะดวกในการใชงานไดงาย การเคลื่อนยายไดสะดวก งานเสร็จ

เร็วขึ้น การใชแรงงานที่ลดนอยลง  

 รถแบคโฮปจจุบันมี 12 ตัว อยูในสภาพที่ใชงานไมได 2 ตัว อยากจะไดรถ

แบคโฮที่มีหัวเจาะกระแทกติดมาดวย 

 อยากจะไดเครื่องกดชีสพาย และเครื่องสกัดหัวเสาเข็ม เนื่องจากมาชวยใน

การทำงานของการสรางสะพาน ซึ ่งจะทำใหการสรางสะพานสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีมากย่ิงขึ้น  

 อยากมีกลองติดกับรถเทรลเลอร และรถแบคโฮ เพื่อชวยในการติดตามและ

บริหารจัดการ 

2. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักรกล 

 อยากใหมีการซอมและบำรุงรักษาใหเครื่องจักรกลพรอมใชงานอยูเสมอและ

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

3. การบริหารเครื่องจักรกล  การบริหารเครื่องจักรกลพรอมกับการขนสง มีความยุงยากในการบริหาร 

อยากจะใหมีการเพิ่มรถขนสงและเครื่องจักรกลเพื่อชวยในการบริหารการ

ขนสง ลดการใชเชื ้อเพลิง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแตละ

โครงการ 

4. บุคลากร/พนักงานขับ  ทักษะความสามารถของพนักงาน ซึ่งสวนใหญเปนรูปจางชั่วคราว ควรมีการ

อบรมใหความรูเบื้องตนของการใชงานเครื่องจักรกลตางๆ กอนการใชงาน

เสมอ เพื่อชวยในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และลดการชำรุดเสียหายอัน

เน่ืองมาจากการใชงาน 

 พนักงานที่ปฏิบัติงานอยูเปนลูกจางชั่วคราว ทักษะการขับยังไมดีพอ เมื่อมี

การฝกและขับไปเรื่อยๆ เกิดความชำนาญทำใหมีประสบการณและมีทักษะที่

เพิ่มมากขึ้น เมื่อมีทักษะในการขับที่มากขึ้นแลวมักมีการลาออกไปทำงาน

เอกชนเน่ืองจากมีคาแรงที่สูงกวา 

 

  



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 100 

8. แขวงทางยะลา สำนักทางหลวงที่ 18 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล  ปญหาที่มีมาตลอด ก็คือ เครื่องจักรที่ไดมา ไมตรงกับความตองการของพื้นที่ 

บางรุน ประสิทธิภาพไมตอบโจทยกับลักษณะงาน กอนหนาน้ี เครื่องจักรบาง

ตัวใชงานไดดี แตบางตัวเปนภาระก็จะไมไดใชงาน เชน ยะลา-เบตง อยูหาง

กันไกล จึงไมสะดวกตองลากไปลากกลับ และยังพบปญหาเครื่องจักรไม

เพียงพอตอความตองการดวย อยางกรณีชวงปลายปงบประมาณเหลือตาม

นโยบายคาเชา 14% จึงจำเปนตองเชารถเพิ่มเติม ก็จะมีการแยงกันเชารถ 

จึงไมเพียงพอ เมื่อไมมีรถใหเชา ก็ตองเชารถน้ำ ซึ่งไมจำเปนมากนัก เพราะ

พ้ืนที่มีฝนตกเยอะอยูแลว 

 สวนใหญที่ อ.เบตง มักจะมีงานฉุกเฉิน เชน ปญหาดินสไลด มีการเชารถตัด

หญาจากเขต ซึ่งไมเพียงพอตอความตองการ เนื่องจากมีการใชงานบอยและ

เกิดการสึกหรอ แตสวนใหญจะใชวิธีการจางเหมา 

 รถตัดหญามีเพียง 1 คัน และไมคอยวาง 

 เครื่องจักรที่ใชประจำ คือ เครื่องตัดหญา ซึ่งบางรุน เสียงาย 

 อยากไดรถขุดคันเล็ก รถตัดหญา ที่สะดวกในการขนยาย 

 อยากไดเครื่องตัดคอนกรีต เน่ืองจากน้ำหนักเบา 

 อยากไดรถขุดที่สามารถติดต้ังเครื่องยอยกิ่งไม 

 รถกระเชา เชามาจากเขต เปนรถเกา 1 คัน (เชามาซอม มันหมดสภาพ เสีย

บอย) 

 รถที่อายุเกิน เชน เครื่อง 92 รถ 47 ซึ่งเปนรถบรรทุก งานเงินทุนหมุนเวียน

ไมไดมีนโยบายในการจัดซื้อใหม แตยังมีความจำเปนที่ยังตองใชอยู 

• เครื ่องมิตซูบิชิป 19 เครื ่องคอนขางทนและใชไดยาวนาน ปญหาคือ 

เน่ืองจากเปนเครื่องจักรเล็กและเปนของไทย จัดซื้อยากกวาเครื่องจักรใหญ 

• หลายๆ หนวยงานใหจัดสรรงบประมาณใหเอง จะจัดซื้อเอง แตก็กังวลเรื่อง

ของการควบคุมคุณภาพ แมวาจะจัดซื้อเองก็ตองเขาในระบบของเงินทุนฯ 

จะทำใหเกิดปญหาในการบริหารการซอมบำรุง และยากในการกำหนดอัตรา

คาเชากลางดวย 

 เลื่อย ยังตองการอยูเน่ืองจากตนไมเยอะ ปจจุบันมีเพียง 4 ตัว 

 รถ 44 ที่เพิ่งเชามา เสีย ขับไมได รถหมดอายุแลว ควรขายทอดตลาด ไม

ควรนำมาใหเชาตอ หากยังไมมีรถใหม ก็พยายามใหใชรถคันเกา ไมตองนำ

คันใหม (แตเปนรถเกา) มาใหเชาทดแทน 
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

2. การบริหารเครื่องจักรกล  เครื ่องจักร ไมมีคนขับ และไมสามารถจอดเครื ่องจักรไวที ่หนางานได 

จำเปนตองเอากลับ หากจำเปนตองจอดทิ้งไว อาจตองหาที่พักจอดรถที่

ปลอดภัย เชน วัด สถานที่ราชการ หรือประสานงานกับผูใหญบาน/กำนัน

เพ่ือฝากจอดรถช่ัวคราว 

3. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักรกล 

 คาซอมบำรุง หากปไหนมีคาซอมสูงก็จำเปนตองขอจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมจากสำนักเครื่องกล เนื่องจาก เครื่องจักรที่ไดมาจากเขตหากสงกลับ

ไปซอมแลวจะใชเวลาคอนขางนานและไมสะดวก จึงจำเปนตองซอมที่แขวง

ทางหลวงยะลาแทน 

4. บุคลากร/พนักงานขับ  พนักงานขับ มีทักษะความสามารถเพียงแคพอขับได แตยังมีความเชี่ยวชาญ

คอนขางนอย 

 ยังไมมีศูนยฝกอบรมที่แขวง ใชวิธีการสอนกันเองภายในแขวง 

 บุคลากรขาดแคลน หากมีพนักงานคนหน่ึงหยุด ก็ไมมีพนักงานทดแทน 

 สวนใหญใชลูกจางมาขับแทนพนักงาน เพราะไมมีพนักงานขับ เชน รถ JCB 

ก็ใชลูกจางช่ัวคราว 2 คน 

 อยากใหพนักงานขับเปนพนักงานราชการเพ่ือความกาวหนาและมั่นคง 

 

9. ศูนยสรางทางสงขลา สำนักทางหลวงที่ 18 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. ความตองการเครื่องจักรกล/

ทรัพยากร 

 ปจจุบันมีคอมพิวเตอรเพียง 3 เครื่อง แตตามนโยบายเงินทุนฯ จะจัดสรรให

งานปฏิบัติการเงินทุน เพียง 2 เครื่อง ยังไมมีการปรับกรอบใหเปน 3 เครื่อง 

เมื่อเสียจึงไมสามารถจัดสรรทดแทนได 

2. การบริหารเครื่องจักรกล  ภารกิจหลักของศูนยสรางทางสงขลามี 3 สายทาง กรมทางหลวงมอบหมาย

งานเพ่ิมมาใหอีก 2 งาน จึงจำเปนตองจัดสรรเครื่องจักรและคนใหสอดคลอง

กับภารกิจของศูนยสรางทาง 

 ภารกิจของศูนยจะแตกตางจากแขวง จำนวนเครื่องจักรที่มากกวา ชนิดของ

เครื่องจักรที่หนักกวา วัฒนธรรมของศูนย จะบริหารแบบศูนยรวม ทุกอยาง

จะมาบริหารภาพรวมที่ฝายเครื่องกล 

 เครื่องจักรยังไมเพียงพอตอความตองการใชงาน บางชนิดไมเหมาะตอการ

ทำงาน หรือมีประสิทธิภาพมากเกินไป บางชนิดยังขาดประสิทธิภาพ ไม
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

เหมาะสมกับภูมิประเทศ จึงจำเปนยังตองใชเครื ่องจักรเกาที ่จะตองตัด

จำหนายแลวแตยังคงใชงานได และเหมาะสมกับลักษณะงานและภูมิประเทศ

มากกวา 

3. การซ อมและบำร ุงร ักษา

เครื่องจักร 

 การซอมเครื่องจักรกล ตองบริหารใหไดภายใตขอจำกัดของงบประมาณที่มี

อยู จึงเปนการซอมเพื่อใหสามารถใชงานไดกอน แตภาพรวมก็สงผลทำให

เครื่องจักรไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

4. การเชาใชเครื่องจักร  เครื่องจักรแตละคันคาเชาไมเทากัน ดวยองคประกอบหลายอยาง เชน ราคา

เครื่องจักร อายุเครื่องจักร เปนตน ในฐานะผูเชา หากเปนไปไดจะเลือก

เครื่องจักรเกา เนื่องจากคาเชาถูกกวา แตก็จะมีประสิทธิภาพนอยกวา ใชวิธี

บริหารจัดการเครื่องจักรกลเกาใหสามารถใชงานได แตในทางกลับกัน สำนัก

เครื่องจักรกลฯ ก็พยายามจัดสรรเครื่องจักรใหมมาให แตก็มีคาเชาที่แพง 

 งบประมาณที่ไดจัดสรรมาไมสมดุล (Balance) กับ Unit Cost รูปแบบการ

ซอมยังเปนการซอมแบบ Breakdown โดยซอมเมื ่อเสีย แตทางสำนัก

เครื่องจักรกลฯ จัดสรรงบประมาณคาซอมมาจากคาเชา โดยไมไดประเมิน

จากอายุเครื่องจักร ในขณะที่ศูนยสรางทางฯ จำเปนตองเชาเครื่องจักรเกา

เนื ่องจากคาเชาถูกกวา แตก็ตองมีภาระในการซอมบำรุงที่มากขึ ้น ซึ่ง

งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรคาซอมมาไมสัมพันธกับอายุเครื่องจักร 

 อยากใหเพ่ิมคางานในการของบประมาณ เพ่ือใหงบประมาณเพ่ิมมากขึ้น 

 อยากใหเงินทุนฯ ลดคาเชาลงมาเพื่อใหเหมาะสมกับงบประมาณในการ

ดำเนินงานโครงการ โดยการขยายอายุเครื่องจักร หรือคิดคาเชาใชจริงตาม

เลขไมล 

 รถประเภทเดียวกัน แตคนละยี่หอ คนละราคา อยากใหรถประเภทเดียวกัน 

ราคาเชาเดียวกัน (การคิดคาเชาของเงินทุนฯ ราคามาเทาไหร ก็จะนำมา

คำนวณคาเชา) 

 รถน้ำมัน จะตองจัดสงน้ำมันบริการทุกวัน แตศูนยสรางทางก็ตองเชารถ

น้ำมัน ขอใหรถน้ำมันเปนอีกหนึ่งเครื่องจักรสนับสนุน ไมคิดคาเชาไดหรือไม 

เนื่องจากวันนึงใชงานไมกี่ชั่วโมง ทางสำนักเงินทุนฯ รับเรื่องเพื่อไปพิจารณา

ทบทวนนโยบายรถสนับสนุน ซึ่งปจจุบันรถน้ำมันมีนอยลง ไมมีการซื้อเพ่ิม

แลว 

5. บุคลากร/พนักงานขับ  สมรรถนะบุคลากร 
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ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

o ศูนยสรางทางเปนศูนยอบรมดวย พนักงานขับหลายคนสามารถ

ขับไดหลายอยาง แตไมใชทุกคนที่จะมีทักษะความสามารถใน

การขับรถ/เครื่องจักรไดหลายอยาง 

o พนักงานขับจำเปนตองมีความเชี่ยวชาญ ความรูความเขาใจใน

การใชเครื่องจักร ซึ่งปจจุบันพนักงานขับมีความเช่ียวชาญนอยลง

ไปมาก จึงควรพัฒนาพนักงานขับใหมีทักษะความสามารถในการ

ใชรถ/เครื่องจักรใหมใหมีประสิทธิภาพเทาที่ควรจะเปน 

o เครื่องจักรที่ใชอยูเกา มีอายุการใชงานมายาวนาน แตเนื่องจาก

พนักงานขับมีความเชี่ยวชาญในการขับรถเกามากกวารถใหม 

ดังนั ้น พนักงานขับจึงเปนสวนสำคัญที ่จะทำใหสามารถใช

เครื่องจักรไดอยางมีประสิทธิภาพได 

o อยากใหมีการสรางพื้นที่จำลองในการฝกพนักงานขับ โดยใหฝก

ทุกอยางกอนปฏิบัติงานจริง 

o กรณีที่มีพนักงานขับอยูแลว อยากใหฝกเฉพาะเครื่องจักร เพ่ิม

ทักษะ สงครูฝกมา OJT โดยไมตองสงพนักงานขับออกไปพัฒนา

ขางนอก นาจะตอบโจทยปญหาของศูนยสรางทาง โดยอาจจะ

จางครูฝกที่เกษียณแลวมาเปนครูฝก 

 อัตรากำลังบุคลากร 

o ชางปรับซอม คอนขางขาดแคลน ปจจุบันเหลือเพียง 3 คน แต

ตองดูแลเครื่องจักร 165 คัน อยากไดรับสนับสนุนตำแหนง/

ขาราชการชางปรับซอมเครื่องจักรกลจากกรมทางหลวงเพิ่มเติม 

เมื่อกอนมีขาราชการเปนหัวหนาชางปรับซอม แตปจจุบันเหมือน

กลายเปนงานเดียวกันหมด ตองดูแลหลายงาน บริหารงานดวย 

ซอมดวย 

6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบฐานขอมูล อยากใหเขาไปดูขอมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่งตอนนี้มี

แผนการพัฒนาระบบ EIS เพ่ือสามารถดูภาพรวมได 
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10. สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา วันที่ 19 ตุลาคม 2565 

ประเด็นความคิดเหน็และ

ความคาดหวังของผูเชาใช 
รายละเอียด 

1. สำนักทางหลวงที่ 18 สงขลา  สำนักงานทางหลวงที่ 18 สงขลา เปนหนวยงานที่ม ีความตองการใช

เครื่องจักรจำนวนมาก แตเครื่องจักรไมเพียงพอตอความตองการใชงาน เชน 

เครื่อง Milling มี 3 ตัว ตองแยงกันใช จึงจำเปนตองจัดตั้งคณะทำงานความ

เหมาะสมในการใชงานเครื่องจักร เพ่ือเสนอขอมูลไปยังสำนักเครื่องกลฯ 

 เนื่องจากสภาะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกแทบตลอดทั้งป ทำให

ตองตัดหญาบอยมากกวาภูมิภาคอื่นๆ จึงมีความตองการเครื่องตัดหญา

เพ่ิมเติม 

 ตองลดบุคลากรในการทำงานแลวนำเครื่องจักรมาใชงานแทนกำลังคน ที่อาจ

ขาดแคลนกำลังตนในอนาคต เชน การตัดหญาใชรถตัดหญาแทนกำลังคน 

เพราะคนไมพอ ขาดแคลนแรงงาน 

 ควรจัดสรรเครื่องจักรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 ยังไมตองคำนึงถึงความคุ มคา แตถาหากไมมีเครื ่องจักร เมื ่อถึงเวลาที่

จำเปนตองใชก็ไมมีเครื่องจักรใหใชงาน เชน รถทำความสะอาดดูดทอยังไมมี 

รถดูดฝุน รถตรวจการ (เชน ไมมีรถตรวจการ หรือคาเชาไมเพียงพอตองใช

รถยนตสวนตัว) พอสิ้นปงบประมาณตั้งแผน แตก็ยังไมเพียงพอตอความ

ตองการใชงาน 

 โดยสภาพแวดลอม มีความแตกตางจากพื้นที่อื่นๆ เชน เวลาในการทำงาน

อยางนอย 5 แขวงจะมีเวลาทำงานเพียง 4 วัน วันศุกรไมไดทำเนื่องจากพ่ี

นองมุสลิมจะเปนศาสนปฏิบัติ และคาแรงงานแพงกวาที่อ่ืน 470 บาทตอวัน 

ตนทุนตอยูนิตจะแพงกวา จึงจำเปนตองใชเครื่องจักรเขามาทดแทน ขาด

แคลนแรงงาน อีกทั้งยังไมสามารถจางแรงงานดางดาวได และคนงานในพ้ืนที่

ก็มีนอยมาก เชน รถตัดหญา รถกวาดเกลี่ย ไมเพียงพอ แมวาทางสำนัก

เครื่องกลฯ จะจัดสรรรถแทรกเตอรมาใหที่สามารถกวาดเกลี่ยไหลทางใหได 

แตก็ไมสามารถแกไขปญหาไดทั้งหมด เพราะดินมันก็จะไปถมทับคูน้ำ ทำให

น้ำทวมขังได 

 อยากให Pilot เครื่องจักรสมัยใหมมาทดลองใชเพื่อศึกษาเรื่องการใชงาน

เครื่องจักร 

 พนักงานรุนเกาที่มีความชำนาญคอยๆ ลดลงไป อยากใหเพิ่มเติมในเรื่องของ

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 เครื่องตัดแตงกิ่งไม อยากใหมีรถที่สามารถตัดแตงกิ่งไมไมใหยื่นล้ำมาในแนว

ถนน และไมมีปญหากับนักอนุรักษดวย 
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 ถนนทุกสายมีอุปกรณอำนวยความปลอดภัย เชน ไฟฟา แสงสวาง แต

บุคลากรมีเทาเดิม เชน พนักงานของแขวงวิ่งทำงานตลอดทั้งวัน ซอมไฟไม

ทัน รวมไปถึงเครื่องมือ Safety ก็ยังไมมี เชน ไมชักฟวส ถุงมือ/รองเทา 

Safety เปนตน หากทางเงินทุนฯ มีอุปกรณเหลาน้ีใหจะเปนประโยชนมาก 

2. แขวงทางหลวงยะลา  สวนใหญถนนเปน 2 ชองจราจร พื้นที่ตัดหญาจะเยอะกวาพื้นที่อื่น อยากได

เครื่องกวาดเกลี่ย และเครื่องตัดหญาเพ่ิมขึ้น 

 รถตัดกิ่งไม อยากไดที่สำเร็จรูปใชงานไดเลย และมีมาตรฐาน 

 อยากใหเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชดูดี และเปนเจาเทคโนโลยีและเปนผูนำใน

ประเทศไทย 

 รถ Mixed ที่ใชอยู ปจจุบัน เปนเครื ่องยุค 90 ใชทุกวัน ในหนึ่งวันทำได

ประมาณ 4 โม หรือ 8 ตัน อยากไดรถตรงนี้ที่เปนมาตรฐานและพวงไปกับ

รถบรรทุก 

3. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 

(นาหมอม) 

 รถกวาดเกลี่ยเล็กเกนิไป ไมเพียงพอตอความตองการใชงาน กวาดเกลี่ยลงไป

ก็ไปปดรองน้ำ อยากใหสำนักเครื่องกลฯ พิจารณาภาพรวมวาหากเครื่องจักร

ใดไมไดถูกเชา แสดงวาเครื่องจักรนั้นอาจไมตรงกับความตองการของผูใช

หรือไม ความเหมาะสม 1 คันตอ 1 แขวง เพราะแขวงหนึ ่งมีพื ้นที ่ดูแล

ประมาณ 300 กวา ตร.กม. ปญหาคือ หากไมมีการกวาดเกลี่ย ก็จะมีน้ำขัง

ซึ่งอันตรายตอผูใชทาง การเชารถเกรดเดอรมาใชก็ทำงานไมได เน่ืองจากเปน

รถเกา ไมซื้อรถใหม เพราะเปนเครื่องจักรงานกอสราง ตองใหศูนยสรางทาง

เปนผูสั่ง อยากไดเครื่องจักรที่ใหญขึ้น กวาดเกลี่ยไดเต็มพื้นที่ เต็มสมรรถนะ 

อยากใหดู model ของตางประเทศเปนตัวอยาง 

 ยางสำรอง เวลาออกปฏิบัติการ หากยางรั่วก็ตองปะยางกอน ซึ่งเสียเวลา 

หากมียางสำรองก็จะสามารถเปลี่ยนและปฏิบัติงานตอไดเลย 

 อยากใหพิจารณาเครื่องจักรตามความตองการโดยดูจากการเชาใชเครื่องจักร 

เชน ลดการซื้อเครื่องจักรที่ไมมีคนเชา หรือจัดซื้อเครื่องจักรที่มีความตองการ

มากเพ่ิมเติม 

 อยากใหพิจารณา Spec ของเครื่องจักรที่เหมาะสม แรงมา ประสิทธิภาพ 

หรือความคุมคา 

 อยากไดเครื่องตีเสน ที่ไดรับจัดสรรมามีใหเฉพาะรถเข็นตีเสน แตไมมีหมอตม 

ตีเสนได แตตีไดนิดเดียว ก็ตองเอามาเติมสีใหม หมอตมตองแยกสีเหลืองกับ

สีขาว เพื่อใหใหสีผสมกัน ควรมีประจำแตละเขต และสามารถยกขึ้นรถ 46 

(รถ 6 ลอ) ได 
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 งานปะซอม อยากใหปรับปรุงเครื ่อง 40 ที่สามารถใชไดทั ้งสกัดและตัด

เหมือนของกรมทางหลวงชนบท 

 เครื่องตัดหญา หมวดเทพา กม. 42 คนงานตัด 7 คนได 20,000 ตร.ม./วัน 

แตพื้นที่ที่ดูแลอยูมีถึง 500,000 ตร.ม. เมื่อคำนวณแลว ตองใชเวลา 25 

วันในการตัดหญา โดยตัดเฉพาะเกาะกลางอยางเดียว ไมสามารถดำเนินการ

ใหเสร็จไดทันในเวลา 1 เดือน จึงอยากไดเครื ่องจักรที่ชวยตัดหญาที่ใช

ทดแทนกำลังคนได เพ่ือเพ่ิมปริมาณการตัดหญา 

 ในการกำหนด TOR ควรพิจารณาใหเหมาะกับกำลังแรงมา สมรรถนะ ลอ

ยาง ลอแทรก เชน เครื ่องตัดหญามีแบบอื ่นที ่ด ีกวาหัวฆอนหรือไม มี

นวัตกรรมอ่ืนที่ดีกวาหรือไม เปนตน 

 คาเชาใชเครื่องจักรในปแรกๆ ชันมาก ผุเชาตองใชงบประมาณสูงในการเชา 

 อยากไดรถตัก โดยหัวตักมีขนาด 60 ซม สามารถตักโคลนในยูนิตได ก็จะเขา

กับยูนิต 75 ไดพอดี และยังชวยลดแรงคนได 

 หัวเจาะ เปนอุปกรณเพิ่มเติมกับรถฟารมแทรกเตอร ปจจุบันใชเปนตัวแงง 

หากมีหัวเจาะที่ติดรถได จะชวยใหมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น หัว

เจาะมีหลายเกรด ระยะหางของใบแตละประเภทตองเลือกใหเหมาะสมกับ

ดินแตละสภาพพ้ืนที่ 

4. ฝายเครื่องกล  มีความตองการรถนั่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ไดมีการประสานกับทางสำนักเครื่องกลฯ 

และหนวยงานใกลเคียงที่มีรถวางแลว 

 เครื่องจักรหนัก เชน รถเกลี่ย เครื่องจักรขนาดใหญจะถูกสงไปทางศูนยสราง

ทางฯ มากกวา แตทางแขวงจะมีรถเกาไวใชงาน เปนไปไดหรือไมที่จะมีรถ

ใหมที่มีความเหมาะสมตอการใชงานในพ้ืนที่ 

 อยากใหมีการพัฒนาตอยอดรถตนแบบ และทดลองใชในพื้นที่ หากใชไดก็

พัฒนาตอยอด 

 รถขุดตีนตะขาบ รถแบคโฮ ที่มีขนาดใหญที ่มากกวาสำนักเครื ่องกลฯ มี 

ตอนน้ี ปจจุบันที่มีขนาดใหญที่สุดคือขนาด 180 

 อยากใหเครื่องจักรหนักประจำที่แขวง แตก็ตองพิจารณาในเรื่องคาเชารวม

ดวย 

5. แขวงทางหลวงปตตานี  อยากใหมีงความหลากหลายของเครื ่องจักรใหเชา เชน รถตัดแตงกิ ่งไม 

รถ Milling เปนตน 

 ปจจุบันพบปญหามีเครื่องจักรมากกวาพนักงานขับ อยากใหพัฒนาระบบ 

outsource โดยสามารถเชาเครื่องจักรพรอมพนักงานขับ มีหลายเครื่องจักร
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ที่ทีความตองการอยากเชา แตไมสามารถเชาไดเนื่องจากไมมีพนักงานขับรถ 

แตก็จะมีปญหาอื่นเพิ่มเติมอีกคือ เมื่อพนักงานขับรถมีทักษะความเชียวชาญ

มากพอแลว มักจะถูกซื้อตัวโดยหนวยงานเอกชน 

6. แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1  อยากไดรถฟารมแทรกเตอร เครื่องตัดหญา ที่มีกำลังแรงมามากกวาเดิม
เทาตัว เน่ืองจากตองการใชงานทั้งป เพราะฝนตกชุกตลอดทั้งป 

7. ค ณ ะ พ ิ จ า ร ณ า ค ว า ม

เหมาะสมการใชเครื่องจักร 

 อยากไดเครื่องปนไฟ และตูเช่ือม ซึ่งมีความจำเปนในการใชงาน หากรถ
ออกไปขางนอก อาจจะไมมีไฟฟาใชงาน 

 ปจจุบันมีรถตรวจการ 2 คัน ตองใช 6 แขวง สวนใหญพ้ืนที่อยูไกลกัน สวน
ของเขตตองเพ่ิมอีก 5 คัน 

 เน่ืองจากมีขอจำกัดเรื่องงบประมาณที่มีเทาเดิม จึงอยากใหพิจารณาเรื่อง
การลดคาเชา 

 คาเชา ในปแรกๆ ควรลดความชันลง ชวงแรกไมตองสูงมาก แตคาเชาจะถูก
คิดเพ่ิมเติมในปทายๆ แตทั้งหมดตอง cover คาใชจายทัง้หมดได สวนเรื่อง
โปรโมช่ัน ตองนำไปศึกษาเพ่ิมเติมและนำเสนอบอรดพิจารณา 

 อยากไดรถด้ัม เพ่ือเติมสำหรับ สงขลา 1 จำนวน 1 คัน และ สงขลา 2 
จำนวน 2 คัน 

8. สรุป  เครื่องจักรที่ใชในพ้ืนที่ อยากใหพิจารณาความเหมาะสม 
 ความตองการเครื่องจักร อยากใหสำรวจความตองหารหรือสอบถามพ้ืนที ่
 บุคลากร ความกาวหนา การพัฒนาบุคลากร 
 คาเชา 14% ตามพ้ืนที่ทำได ก็จะติดตามการใชเครื่องจักร 
 การเพ่ิมปริมาณของเครื่องจักรใหเหมาะสม เครื่องจักรบางตัว เอาไวประจำ

ภาค บางตัวตองมีทุกเขต หรอืทุกแขวง เครือ่งจักรพิเศษ ไวที่สวนกลาง 
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การวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis 

ทีมที่ปรึกษาไดวิเคราะหขอมูล และสำรวจวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชเครื่องมือ 

SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตรและกลยุทธเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวงระยะยาวป พ.ศ. 2566-2570 โดยสรุป

ในแตละประเด็น ดังน้ี 
 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

(Strengths) 

S1 ผูบริหารใหความสำคัญดานบุคลากรโดยการกำหนดสัดสวนงบประมาณ 

S2 มีตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนฯ (ศูนยบริการ) กระจายทั่วประเทศ 

S3 มีแผนการพัฒนาใหความรูกับบุคลากรอยางตอเน่ือง 

S4 บุคลากรมีความเช่ียวชาญและชำนาญดานเทคนิคในการทำงานดานวิศวกรรมเครื่องกล 

     งานซอมและบำรุงเครื่องจักรกล 

S5 บุคลากรรุนใหมมีความรูทางดานเทคโนโลยี และยอมรับการพัฒนา 

S6 มีลูกคาที่แนนอน ไมมีความเสี่ยงดานลูกคา สงผลทำใหมีแหลงรายไดคาเชาหลักที่มั่นคง 

S7 ไมมีคาใชจายดานบุคลากร, อาคารสถานที่ 

S8 มีระบบสารสนเทศที่มีฐานขอมูลเครื่องจักรกล (EMS/ACC) ใชในการบริหารจัดการ 

S9 มีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลอยูเสมอ ทำใหเครื่องจักรกลมีคุณภาพสูง มีตนทุนต่ำ 

       และสามารถตอบสนองความตองการที่หลากหลายของผูเชาใชได 

จุดออน  

(Weaknesses) 

W1 บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน  

W2 ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบสมรรถนะบุคลากรเงินทุนฯ ยังคงตองพัฒนาใหเปน 

      รูปธรรมมากขึ้น 

W3 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน (เชน คาตอบแทน สวัสดิการ เปนตน) และการพัฒนา 

      ตนเอง ที่สงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

W4 ขาดการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) และการถายทอดองคความรู 

      จากผูเช่ียวชาญที่เกษียณอายุ 

W5 ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางเงินทุนหมุนเวียนฯ 

W6 บุคลากรรุนใหมยอมรับในการพัฒนา แตยังขาดประสบการณ/ความเช่ียวชาญในการซอม 

      และการดูแลรักษาเครื่องจักรใหสามารถใชงานได 

W7 ไมมีบุคลากรดาน IT ที่สามารถแกไข ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารงานได 

      ตองจางเอกชนเขามาดูแล 

W8 ขาดการจัดทำตัวช้ีวัด ที่ชัดเจน วัดได ดานงานซอมและบำรุงรักษา สงผลตอประสิทธิภาพ 

         งานซอมและบำรุงรักษา และความพรอมใชงานของเครื่องจักร 

W9 ระบบการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ยังใชระบบราชการ ทำใหการทำงานลาชามีหลาย 

         ขั้นตอนและติดขัดในหลายเรื่อง และยังไมคลองตัวในสภาวะฉุกเฉิน สงผลตอรายได 

W10 ระบบการตรวจสอบ กฎระเบียบ บทลงโทษ การซอมเครื่องจักรภายใน การเบิกอะไหล 
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            ไมชัดเจนและเหมาะสม ยังไมสามารถควบคุมใหมีประสิทธิภาพได ทำใหตนทุนในการ 

            ซอมแซมสูง 

W11 ผูบริหารของฝาย/สวนเครื่องกลในสวนภูมิภาค ไมสามารถบริหารงานตามที่ระเบียบได 

             เต็มที่และไมเปนอิสระ เน่ืองจากอยูภายใตการกำกับดูแลของโยธา 

W12 การประชาสัมพันธเกี่ยวกับการบริการเครื่องจักรกลและการรับรูภาพลักษณเงินทุน 

             หมุนเวียนฯ ยังไมเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย เน่ืองจากกลุมผูใชบริการและกลุมผูมีสวนได 

             สวนเสียกระจายอยูทั่วประเทศ 

W13 การสำรวจเพ่ือคนหาและวิเคราะหความตองการของลูกคายังไมครอบคลุม สงผลตอการ 

             จัดสรรเครื่องจักรกลที่ยังไมตอบสนองตอความตองการของผูเชาไดเทาที่ควร  

             นอกจากน้ัน ยังสงผลตอความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุมผูใชบริการและกลุม 

             ผูมีสวนไดสวนเสียของการใหบริการและภาพลักษณเงินทุนฯ ดวย 

W14 การจัดเก็บคาเชาบางสวนควบคุมไมได/จัดเก็บไมครบ 

W15 งานวิจัยและนวัตกรรมมีไมเพียงพอ 

W16 ระบบ EMS/ACC ไมสอดคลองและรองรับการทำงาน และไมรองรับกับ Platform 

         Window ในปจจุบัน 

W17 ขาดระบบ Monitor เครื่องจักรกลแบบ Real time 

W18 มีเครื่องจักรกลเกา สภาพชำรุด และไมกอใหเกิดรายไดจำนวนมาก รวมไปถึงอายุการ 

            รับประกันหลังการขายสั้นเกินไป สงผลทำใหมีคาใชจายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล 

            คอนขางสูง 

W19 เครื่องจักรกลมีไมเพียงพอในการเชา-ใช เน่ืองจากขาดการจัดทำกรอบอัตรากำลัง 

            เครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพ 

W20 Application ที่ใชอยูในปจจุบัน EMS/ACC ไมตอบโจทยการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลย ี

โอกาส 

(Opportunities) 

O1 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหบุคลากรมีชองทางและโอกาสในการ 
     พัฒนาความรูทักษะดานเทคโนโลยีมากขึ้น 
O2 นโยบายภาครัฐดานการขยายโครงขายถนนเพ่ือรองรับการจราจรที่เพ่ิมขึ้น 
O3 นโยบายภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพของผิวจราจรเพ่ือรองรับนโยบายการเพ่ิมความเร็ว  
         (120 กม./ชม.) 
O4 การจราจรที่หนาแนนสงผลใหถนนชำรุดเพ่ิมขึ้น ทำใหมีโอกาสเสนอของบประมาณได 
        เพ่ิมขึ้น 
O5 สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง (ภัยพิบัติตางๆ) ทำใหมโีอกาสไดบริการเพ่ิมขึ้น  
O6 มหีนวยงานครอบคลุมทัว่ประเทศสามารถใหบริการสถานีชารจรถ EV  
O7 การแขงขนัทางดานการตลาดออนไลน การเพ่ิมขึ้นของการขายของออนไลน และการเพ่ิม 
        ชองทางการขายอะไหลออนไลนของศูนยบริการ สามารถใหหาอะไหล หรือ สินคาไดงาย 
        (หากปรับระเบียบเกี่ยวกับจัดซื้อผานชองทางออนไลนไดจะทำใหตนทุนอะไหลถูกลง) 
O8 นโยบายลด PM 2.5 สงผลใหเพ่ิมตนทนุการปรับปรุง รักษา เครื่องจักรกลในการลดการ 
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        ปลอยมลพิษ 
O9 เทคโนโลยีเพ่ือใชในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางดาน การเชา ซอมและจำหนาย 
        (การรายงานและบันทึกขอมูลการใชเครื่องจักร) 
O10 เทคโนโลยีพัฒนาลดตนทุนจากเครื่องยนตสันดาปภายในเปนพลังงานทางเลือกที่สะอาด 
O11 เทคโนโลยีที่กาวหนาสามารถนำมาชวยในการพัฒนาเครื่องจักรกล, GPS ชวยเก็บขอมูล 
        ตางๆ รวมไปถึงตำแหนงที่ต้ังเครื่องจักรกล 
O12 เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดหาเครื่องจักรกลทีม่ีฟงกชันการใชงานไดตรงความ 
       ตองการไดมากขึ้น 
O13 ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนการใชแรงงานคนมีมากขึ้น อาจสงผลตอ 
        อัตรากำลังของเงินทุนฯ และยังผลักดันใหบุคลากรมีแนวโนมเตรียมความพรอมและ 
        พัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะในการทำงานไดหลายอยาง (multi-skills) มากขึ้น 
        เพ่ือใหสามารถหมุนเวียนไปทำงานดานอ่ืนแทนไดเมื่อมีเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานใน 
        ตำแหนงที่บุคลากรทำงานอยู 

อุปสรรค  

(Threats) 

T1 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอยางกาวกระโดด สงผลทำให 
      บุคลากรปรับตัวและเรียนรูไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 
T2 การบริหารจัดการบุคลากรภายใตสถานการณโรคระบาด 
T3 นโยบายภาครัฐดานการลดบุคลากร ทำใหบุคลากรตองทำงานไดหลายงาน การพัฒนา 
      ความรู ทกัษะ อาจไมทนัทวงที และยังทำใหขาดบุคลากรในการขบัเครื่องจักรกล สงผลให 

     ลกูคาเลือกบริการจากเอกชนมากขึ้น ซึง่มีคนขับ หรือเปลี่ยนไปจางเหมางาน 
T4 ทางดานเศรษฐกิจ สงผลใหราคาตนทุนสูงขึ้น คาใชจายเพ่ิมขึ้น 
T5 เงินเฟอ มูลคาเงินมากขึ้นแตคาเชาเทาเดิม  
T6 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม (ภัยพิบัติ) สงผลใหมคีวามตองการใชเครื่องจักรกล 
     จำนวนมาก บริหารจัดการไมทันตามความตองการ 
T7 ความเช่ือมั่นในการบริการเครื่องจักรกลจากผูเชาใช 
T8 สถานการณโรคระบาด รวมไปถึงเทคโนโลยีดานการติดตอสื่อสารพัฒนาขึ้น ทำใหการ 
     เดินทาง การใชถนนลดลง 
T9 กฎระเบียบขอบังคับ งานพัสดุ “เกี่ยวกับการแยกสวนประกอบครุภัณฑ” 
T10 นโยบายภาครัฐตอการจัดการเครื่องจักรกลนำเขาจากตางประเทศ เชน การปดประเทศ 
       เน่ืองจากโรคระบาด มีผลตอการผลิตเครื่องจักรกล 
T11 มีหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีเครื่องจักรกลเทยีบเทาเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการใหบริการเพ่ิมขึ้น 
T12 เทคโนโลยีดานเครื่องจักรกลที่มีนวัตกรรมใหม ทันสมัย มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทำให 
       ความตองการของผูเชาใชเปลี่ยนแปลงตามนวัตกรรมของเครื่องจักรกลดวยเชนกัน  
       สงผลใหเงินทุนหมุนเวียนฯ ไมสามารถหาเครื่องจักรกลที่ตอบสนองตอความตองการของ 
       ผูเชาใชที่เปลี่ยนแปลงไดทัน 
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TOWS Matrix สำหรบัการสรางกลยทุธใหมจากสภาพแวดลอมและสถานการณปจจบุันขององคกร 
 

ปจจัยภายนอก / ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดออน 

(Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 

กลยุทธเชิงรุก  

(SO Strategy) 

• พัฒนาการออกแบบระบบ

ใหบริการรูปแบบใหม  

(การจำหนาย การจัดหา

เครื่องจักร การใหบริการเชา การ

ปรับซอมและบำรุงรักษา

เครื่องจักร 

(S2, S4, S5, S6, S9) +  

(O6, O8, O9, O10, O11, 

O12, O13) 

• เพ่ิมการใชพลังงานทดแทน 

(S2, S4, S5, S6, S9) +  

(O6, O8, O10, O12) 

กลยุทธเชิงแกไข 

(WO Strategy) 

• พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง

(W1, W2, W3, W4, W6, W7)  

+ O1, O13) 

• บริหารสินทรัพยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
(W13, W17, W19) +  
(O9, O11) 

• ลดคาใชจาย (บริหารตนทุน) 
(W4, W6, W8, W10 W18) + 
(O9, O12) 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการซอมและ
บำรุงรักษาเครื่องจักร 
(W4, W6, W8, W10 W18) + 
(O9, O12) 

• ยกระดับความพึงพอใจ ความ
ผูกพันของกลุมผูใชบริการและ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(W12, W13) + (O2, O3, O4, 
O5) 

• สงเสริมภาพลักษณเงินทุนฯ 
(W12, W13) + (O2, O3, O4, 
O5) 

อุปสรรค (Threats) 

กลยุทธเชิงปองกัน  

(ST Strategy) 

- 

กลยุทธเชิงรับ 

(WT Strategy) 

• บริหารจัดการองคกรใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (Lean 
Process and Innovation) 
(W9, W10, W11, W20) + 
(T1, T2, T3, T7, T9, T11, 
T12) 
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ลำดบัความสำคัญของโครงการตามแผนยุทธศาสตร 

 

โครงการตามแผนยุทธศาสตร 

1.  ระดับความยากงายในการดำเนินงาน 2.  ระดับความสำคัญ 

น้ำหนัก 
ความสำคัญ 

ปที่เริ่ม
ดำเนินการ 

1.1 การมีสวนรวมของสวนงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก 

1.2 ระดับความเช่ียวชาญขององคกร
และบุคลากร  

1.3 
งบประมาณ
ดำเนินการ 

2.1 ความ
เกี่ยวของกับ

ประเด็นโอกาส
ในการปรับปรุง 

2.2 ระดับของผลกระทบ 

1.1.1 การมี
สวนรวมของ

สวนงานภายใน 

1.1.2 การมี
สวนรวมของ
หนวยงาน
ภายนอก 

1.2.1 ความ
สอดคลองกับ
ความสามารถ
พิเศษ (Core 

Competency) 
องคกร 

1.2.2 
ประสบการณ
การดำเนินการ
ขององคกรและ

พนักงาน 

2.2.1 
ผลกระทบตอ

องคกร 

2.2.2 
ผลกระทบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย 

7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 10.00% 30.00% 15.00% 15.00% 

P1 โครงการการบริหารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุด 1 1 3 3 3 3 3 3 2.70 2566 

P2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับซอมและบำรุงรักษาเคร่ืองจักร 1 3 3 3 2 3 3 3 2.75 2566 

P3 โครงการการศึกษาและพัฒนาแนวทางการใหบริการรูปแบบใหม และการ
นำไปใช (การจำหนาย การจัดหาเคร่ืองจักร การใหบริการเชา การปรับซอมและ
บำรุงรักษาเคร่ืองจักร) 

3 3 2 1 2 3 2 2 2.38 2567 

P4 โครงการ SMART ER Fund 1 2 3 2 3 3 3 3 2.70 2566 

P5 โครงการพัฒนาระบบ Total Productive Maintenance: TPM (เนนการซอม
บำรุง PM) 

1 3 3 1 2 3 3 2 2.45 2567 

P6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการองคกร (Lean) 1 3 3 1 3 3 2 2 2.40 2567 

P7 โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน (Process Innovation) 1 3 3 1 3 3 2 2 2.40 2567 

P8 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใชพลังงานทดแทนในเคร่ืองจักรกล 
(Innovation) 

3 3 2 1 3 3 3 3 2.78 2566 

P9 โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัล                     

P1 โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือจัดทำ ICT Blueprint และศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกลในรูปแบบ Enterprise Resource Planning 
(ERP) 

3 3 2 1 1 3 3 3 2.58 2566 

P๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรในรูปแบบ ERP 3 3 2 1 1 3 3 3 2.58 2566 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร 

1.  ระดับความยากงายในการดำเนินงาน 2.  ระดับความสำคัญ 

น้ำหนัก 
ความสำคัญ 

ปที่เริ่ม
ดำเนินการ 

1.1 การมีสวนรวมของสวนงาน
ภายในและหนวยงานภายนอก 

1.2 ระดับความเช่ียวชาญขององคกร
และบุคลากร  

1.3 
งบประมาณ
ดำเนินการ 

2.1 ความ
เกี่ยวของกับ

ประเด็นโอกาส
ในการปรับปรุง 

2.2 ระดับของผลกระทบ 

1.1.1 การมี
สวนรวมของ

สวนงานภายใน 

1.1.2 การมี
สวนรวมของ
หนวยงาน
ภายนอก 

1.2.1 ความ
สอดคลองกับ
ความสามารถ
พิเศษ (Core 

Competency) 
องคกร 

1.2.2 
ประสบการณ
การดำเนินการ
ขององคกรและ

พนักงาน 

2.2.1 
ผลกระทบตอ

องคกร 

2.2.2 
ผลกระทบตอผูมี
สวนไดสวนเสีย 

7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 10.00% 30.00% 15.00% 15.00% 

P๓ โครงการนำรอง e-Signature 3 3 2 2 3 3 2 2 2.55 2566 

P๔ โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากรเงินทุนฯ 1 3 3 2 3 3 3 2 2.63 2566 

P๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียน
ฯ (ระยะยาว 3 ป) 

3 2 3 1 3 2 3 1 2.18 2568 

P๑๐ โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางผาสุกและความผูกพันของบุคลากร                     

P1 โครงการจัดทำแผนและบริหารอัตรากำลังบุคลากรเงินทุนฯ 1 3 2 2 3 3 3 2 2.55 2566 

P2 โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเงินทุนฯ 2 3 3 1 3 3 3 2 2.63 2566 

P3 โครงการจัดการความรูเงินทุนฯ (Knowledge Management) 1 3 3 1 3 3 2 2 2.40 2567 

P4 โครงการสำรวจและยกระดับความผาสุกและความผูกพัน 
P4.1 สำรวจปจจัยความผาสุกและความผูกพันท่ีสงผลตอความสำเร็จขององคกร 
P4.2 ยกระดับปจจัยความผาสุกและผูกพันท่ีสงผลตอความสำเร็จขององคกร 

1 3 1 2 3 3 3 3 2.63 2566 

P5 โครงการสงเสริมความ SAAP 1 3 3 2 3 2 2 2 2.18 2568 
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สวนที่ 4 แผนยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง  
ป พ.ศ. 2566-2570 

 
พันธกิจ (Mission) 

“บริหารเครื่องจักรกลและเงินทุนหมุนเวียนของกรมทางหลวง” 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

“เปนองคกรสมรรถนะสูงดานการบริการเครื่องจักรกลป 2570” 
 
ตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน (Vision Statement) 
 

1. ดานประสิทธิผล : 
     

1.1 ระดับคะแนนประเมินผลการดำเนินงานเฉลี่ย 5 ป  
      (2566-2570) ไมนอยกวาหรือเทากับ 4.7 
1.2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) เฉลี่ย 5 ป 
      (2566-2570) ไมนอยกวาหรือเทากับ 2.17 

2. ดานลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 2.1 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย / ผูใชบริการ 
      เฉลีย่ 5 ป (2566-2570)  
      ไมนอยกวาหรือเทากับรอยละ 90 

3. ดานกระบวนงานภายใน 3.1 จำนวนนวัตกรรมของงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
      สะสมจนถึงป 2570 ไมนอยกวาหรือเทากับ 5 เรื่อง 

4. ดานบุคลากร 
 

4.1 บุคลากรมีสมรรถนะตามที่กำหนดไวในสมรรถนะบงช้ี  
      (Functional Competency) ไมนอยกวารอยละ 80 

 
หมายหตุ : คำอธิบายตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 
 

ตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน คำอธบิาย 
ตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 1.1 
ระดับคะแนนประเมินผลการ
ดำเนินงานประจำป 

เป นต ั วว ั ด ในล ักษณะของ Lagging Indicator อย ู  ในกล ุ  มของการทำ
Benchmarking ที่ตองอาศัยตัววัดเหตุที่เปนปจจัย คือ leading indicator เชน 
กลุมตัววัดดานการเงิน กลุมตัววัดดานการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
กลุ มการปฏิบ ัต ิการ เปนตน เม ื ่อกลุ มตัวว ัด leading indicator ประสบ
ความสำเร็จก็จะสงผลใหตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 1.1 ประสบผลสำเร็จไปดวย
เชนกัน 

ตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 1.2 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัย 
(ROA) 

เปนตัววัดในลักษณะของ Lagging Indicator และเปนตัวชี้วัดเดียวกับตัวชี้วัดที่
สำคัญ (KPI 2) ในยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารภายในใหเกิด
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 2.1  เปนตัววัดในลักษณะของ Lagging Indicator การที่จะเกดิผลลัพธความพึงพอใจ
และความผูกพันของกลุมผูใชบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสียจะตองเกิดการ



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 115 

ตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศน คำอธบิาย 
ความพึงพอใจและความผูกพัน
ของกลุมผูใชบริการและกลุม 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

ดำเนินการดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพเชนการบริการ การเตรียมเครื่องจักร
ใหพรอมใชงาน การแกไขปญหา ฯลฯ ซึ่งตัวช้ีวัดน้ีเปนตัวช้ีวัดเดียวกับตัวช้ีวัดที่
สำคัญ (KPI 5) ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 3.1  
จำนวนนว ั ตกรรมของ งาน
เงินทุนหมุนเวียนฯ  
 

เปนตัววัดในลักษณะของ Leading indicator หรือเรียกวาเปน Key Driver 
และเปนลักษณะสำคัญประการหน่ึงขององคกรสมรรถนะสูง ที่จะนำไปสูตัวช้ีวัด
การบรรลุวิสัยทัศน 1.๑ ซึ่งตัวช้ีวัดน้ีเปนตัวช้ีวัดเดียวกับตัวช้ีวัดที่สำคัญ (KPI 9) 
ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับปรุงกระบวนงานและสรางนวัตกรรมใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล 

ตัวช้ีวัดการบรรลุวิสัยทัศน 4.1  
บ ุคลากรม ีสมรรถนะตามที่
กำหนดไวในสมรรถนะบงช้ี  
(Functional Competency) 

เปนตัววัดในลักษณะของ Lagging indicator เปนตัวช้ีวัดที่สืบเน่ืองมาจาก KPI 
12 ระดับความสำเร็จของการบริหารและพัฒนาทุนมนุษยตามแผนยุทธศาสตร 
การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย  

 
คานยิมหลัก (Core Value) 

“SAAP” 
S : Service  การใหบริการที่ดี / เปนเลิศ  คือ มีความเปนเลิศในดานการบริการเครื่องจักรกล 
                      อยางยั่งยืน 
A : Agility  ความคลองตัวและปรับตัวตามสถานการณไดดี  คือ เงินทุนหมุนเวียนมีระบบการ 
                     บริหารจัดการอยางคลองตัว ปรับตัวไดทั้งตามสถานการณปกติและสถานการณ 
                     วิกฤต 
A : Accountability ความรับผิดชอบ  คือ การมีบทบาทและปฏิบัติหนาที่ อันเปนไปตามกรอบพันธกิจ 
                              ของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
P : Professional ความเช่ียวชาญในงาน มุงมั่น ทุมเท  คือ การดำเนินงานดวยความเปนมืออาชีพ  

      เช่ียวชาญในงานบริการเครื่องจักรกลและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนบูรณาการ 
   และทำงานเปนทีม 
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ตาราง สรุปยุทธศาสตรเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง กลยุทธ ตัวชีว้ัด คาเปาหมาย โครงการ และ ระยะเวลาดำเนินการ 

 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

มิติดานประสิทธิผล 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารภายในใหเกิดประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
สมรรถนะสูง* ตอบสนองตอการ
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ 1.1 บริหาร
สินทรัพยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

KPI 1 รายไดคาเชา
เคร่ืองจักรกลสุทธิประจำป
บัญช ี

ลานบาท 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 P1 โครงการการบริหาร
สินทรัพยเพ่ือกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

          

KPI 2 อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย (ROA) 

รอยละ 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

กลยุทธ 1.2 ลดคาใชจาย 
(บริหารตนทุน) 

P2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปรับซอมและบำรุงรักษา
เคร่ืองจักร 

          

KPI 3 ระดับคะแนนผลการ
ประเมินการดำเนินงาน
ประจำป 

ระดับ
คะแนน 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.50 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
4.55 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
4.60 

ไมนอย
กวา
หรือ

เทากับ 
4.65 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.70 
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วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

มิติดานลูกคาและผูมีสวนไดสวนเสีย 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาชองทางการการใหบริการรูปแบบใหม (การจำหนาย, การจัดหาเครื่องจักร. การใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครือ่งจักร) 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาแนว
ทางการใหบริการรูปแบบใหม 
(การจำหนาย, การจัดหา
เคร่ืองจักร, การใหบริการเชา, 
การปรับซอมและบำรุงรักษา
เคร่ืองจักร) 

กลยุทธ 2.1 พัฒนาการ
ออกแบบระบบใหบริการ
รูปแบบใหม (การจำหนาย, 
การจัดหาเคร่ืองจักร, การ
ใหบริการเชา, การปรับซอม
และบำรุงรักษาเคร่ืองจักร) 

KPI 4 ระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาการใหบริการ
รูปแบบใหม 

ระดับ
ความสำเร็จ 

- 
ระดับที่ 

1 

ระดับที่ 
2 และ 

3 

ระดับที่ 
4 

ระดับที่ 
5 

P3 โครงการการศึกษาและ
พัฒนาแนวทางการใหบริการ
รูปแบบใหม และการนำไปใช 
(การจำหนาย, การจัดหา
เคร่ืองจักร, การใหบริการเชา, 
การปรับซอมและบำรุงรักษา
เคร่ืองจักร) 

          

ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย / ผูใชบรกิาร 

1. เพ่ือยกระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันในรูปแบบที่
เหมาะสมเพ่ือใหไดขอมูลที่
สามารถนำมาใช ประโยชนใน
การวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนงานทำงาน และ
ตอบสนองตอความคาดหวัง/
ความตองการของผูมีสวนไดสวน
เสีย / ผูใชบริการ 
2. เพ่ือสรางการรับรูและ
ยกระดับภาพลักษณสูความเปน
สากล 

กลยุทธ 3.1 ยกระดับความ
พึงพอใจ ความผูกพันของ
กลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
/ ผูใชบริการ 

KPI 5 รอยละความพึงพอใจ
และความผูกพันของกลุม
ผูใชบริการและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย* (โดยวิธีการ
สำรวจตามหลักสถิติ) 
          1.1 ผูใชบริการ 
          1.2 ตัวแทนเงินทุน 

รอยละ 75 80 85 90 95 

P4 โครงการ SMART ER 
Fund 

          

กลยุทธ 3.2 สงเสริม
ภาพลักษณเงินทุนฯ 

KPI 6 รอยละการรับรู
ภาพลักษณองคกรของกลุม
ผูใชบริการและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย* 
          2.1 ผูใชบริการ 
          2.2 ตัวแทนเงินทุน 

รอยละ 65 70 75 80 85 



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
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หนา 119 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

มิติดานกระบวนการภายใน 

ยุทธศาสตรที่ 4 ปรับปรุงกระบวนงานและสรางนวัตกรรมใหทันตอการเปล่ียนแปลงดานดิจิทัล 

เพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ
กระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผลเชื่อมโยงทั้ง
กระบวนงาน นำไปสูผลลัพธที่
ตองการและมีการสรางนวัตกรรม
กระบวนงานและการบริการ มี
การลดตนทุนและการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มี
การนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหมี
ขีดสมรรถนะสูงขึ้น 

กลยุทธ 4.1 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการซอมและ
บำรุงรักษาเคร่ืองจักร 

KPI 7 รอยละของความ
พรอมใชงานของ
เคร่ืองจักรกลตามภารกิจ
หลัก (Availability) 
(เปาหมายเพ่ิมขึ้นรอยละ 
0.01 ทุกป) 

รอยละ - 98.55 98.56 98.57 98.58 

P5 โครงการพัฒนาระบบ 
Total Productive 
Maintenance: TPM (เนนการ
ซอมบำรุง PM) 

          

KPI 8 รอยละของคาซอม
และคาบำรุงรักษา
เคร่ืองจักรกลตามภารกิจ
หลักเมื่อเทียบกับรายไดคา
เชา (เปาหมายลดลงรอยละ 
0.25 ทุกป) 

รอยละ - 27.00 26.75 26.5 26.25           

กลยุทธ 4.2 บริหารจัดการ
องคกรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (Lean Process 
and Innovation) 

KPI 9 จำนวนโครงการ                 
  
  

  
  

  
  

  
  

· จำนวนโครงการปรับปรุง
กระบวนงานภายใน 

โครงการ - 1 1 1 1 
P6 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการองคกร 
(Lean) 

  

· จำนวนนวัตกรรม
กระบวนงาน 

โครงการ - 1 1 1 1 
P7 โครงการพัฒนานวัตกรรม
กระบวนงาน (Process 
Innovation) 

          

กลยุทธ 4.3 เพ่ิมการใช
พลังงานทดแทน 

KPI 10 ผลการศึกษาการใช
พลังงานทดแทนรูปแบบอ่ืน
ในกระบวนงานทำงาน 

ฉบับ 1 - - - - 

P8 โครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการใชพลังงาน
ทดแทนในเคร่ืองจักรกล 
(Innovation) 
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หนา 120 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 11 รอยละการใช
พลังงานทดแทนจากเดิมได
ตามแผน (ยานพาหนะสังกัด
สำนักเคร่ืองกลและส่ือสาร 
รหัส 240) 

รอยละ - 5 5 5 5           

 กลยุทธ 4.4 พัฒนา
ระบบงานดิจิทัล 

KPI 12 ความสำเร็จของการ
พัฒนาโครงการดิจิทัลตาม
แผนยุทธศาสตรดิจิทัล
เงินทุนฯ 

รอยละ 100 100 100 100 100 

P9 โครงการพัฒนาระบบงาน
ดิจิทัล 

          

*รายละเอียดโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรดิจิทัลเงินทุนฯ 

          

P1 โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือ
จัดทำ ICT Blueprint และ
ศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรกล
ในรูปแบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) 

          

P๒ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารเคร่ืองจักรใน
รูปแบบ ERP 

          

P๓ โครงการนำรอง e-
Signature 

          

P๔ โครงการพัฒนาทักษะดาน
ดิจิทัลของบุคลากรเงินทุนฯ 

          

P๕ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของ
ผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 
(ระยะยาว 3 ป) 
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หนา 121 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธองคกร ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

มิติดานบุคลากร 

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการและพัฒนาทุนมนุษยใหมี
ประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจ 
มีความคลองตัว และมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ มีการสรางวัฒนธรรม
การทำงานที่ดีกอใหเกิดความ
รวมมือ  

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนา
บุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

KPI 1๓ ระดับความสำเร็จ
ของการบริหารและพัฒนา
ทุนมนุษยตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

รอยละ
ความสำเร็จ 

100 100 100 100 100 

P๑๐ โครงการพัฒนาสมรรถนะ
และเสริมสรางผาสุกและความ
ผูกพันของบุคลากร 

          

*รายละเอียดโครงการตามแผน
ยุทธศาสตรบริหารทรัพยากร
บุคคล 

          

P1 โครงการจัดทำแผนและ
บริหารอัตรากำลังบุคลากร
เงินทุนฯ 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P2 โครงการประเมินและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
เงินทุนฯ 

          

P3 โครงการจัดการความรู
เงินทุนฯ (Knowledge 
Management) 

          

P4 โครงการสำรวจและ
ยกระดับความผาสุกและความ
ผูกพัน 
P4.1 สำรวจปจจัยความผาสุก
และความผูกพันที่สงผลตอ
ความสำเร็จขององคกร 
P4.2 ยกระดับปจจัยความ
ผาสุกและผูกพันที่สงผลตอ
ความสำเร็จขององคกร 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

P5 โครงการสงเสริมความ 
SAAP 
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หนา 122 

ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบการบรหิารภายในใหเกิดประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง* ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง 
 

* องคกรสรรถนะสูง หมายถึง การเปนองคกรที่เกง มีแผนรองรับกับสภาวะตางๆ อยางชัดเจน มีการวิเคราะหสถานการณที่สามารถกระทบตอการทำงานจาก
รอบดานทุกมุมมอง ทำใหสามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เปนที่ยอมรับ 

 
กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 

กลยุทธ 1.1 บริหารสินทรัพยอยางมี 
                ประสิทธิภาพ 

P1 โครงการการบริหารสินทรัพยเพ่ือกอใหเกิด 
     ประโยชนสูงสุด 

2566 

กลยุทธ 1.2 ลดคาใชจาย (บริหารตนทุน) P2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปรับซอมและ 
     บำรุงรักษาเครื่องจักร 

2566 

 
 ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 1 รายไดคาเชาเครื่องจักรกลสุทธิประจำป 
        บัญชี 

ลานบาท 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

 KPI 2 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
2.17 

 KPI 3 ระดับคะแนนผลการประเมินการ 
         ดำเนินงานประจำป 

ระดับ
คะแนน 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.50 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.55 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.60 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.65 

ไมนอย
กวาหรือ
เทากับ 
4.70 
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หนา 123 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาชองทางการการใหบริการรูปแบบใหม (การจำหนาย, การจดัหาเครื่องจักร, 
การใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการใหบริการรูปแบบใหม (การจำหนาย, การ
จัดหาเครื่องจักร, การใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) 
 

กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธ 2.1 พัฒนาการออกแบบระบบ
ใหบริการรูปแบบใหม (การจำหนาย, การ
จัดหาเครื่องจักร, การใหบริการเชา, การ
ปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) 

P3 โครงการการศึกษาและพัฒนาแนวทางการ
ใหบริการรูปแบบใหม และการนำไปใช (การ
จำหนาย, การจัดหาเครื่องจักร, การใหบริการเชา, 
การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) 

2567 

 
 ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 4 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ 
         ใหบริการรูปแบบใหม 

ระดับ
ความสำเร็จ* 

- 
ระดับที่ 

1 
ระดับที ่

2 และ 3 
ระดับที ่

4 
ระดับที ่

5 
 
*ระดับความสำเร็จ 

• ระดับที่ 1 ไดรายงานผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการใหบริการรูปแบบใหม (การจำหนาย, การจัดหาเครื่องจักร, การ
ใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) 

• ระดับที่ 2 ไดรับความเห็นชอบผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการใหบริการรูปแบบใหม  (การจำหนาย, การจัดหา
เครื่องจักร, การใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจกัร) จากคณะอนุกรรมการบริหารงานเงินทุนฯ 

• ระดับที่ 3 ไดรับการอนุมัติผลการศึกษาและพัฒนาแนวทางการใหบริการรูปแบบ  (การจำหนาย, การจัดหาเครื่องจักร, การ
ใหบริการเชา, การปรับซอมและบำรุงรักษาเครื่องจักร) จากคณะกรรมการบริหารงานเงินทุนฯ 

• ระดับที่ 4 มีการทดลองใชการใหบริการรูปแบบใหม อยางนอย 1 แบบ 

• ระดับที่ 5 ขยายผลการใหบริการรูปแบบใหม 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดบัความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสยี / ผูใชบริการ 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร :  
1. เพื่อยกระดับความพึงพอใจและความผูกพันในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อใหไดขอมูลที่สามารถ

นำมาใช ประโยชนในการวิเคราะหและปรับปรุงกระบวนงานทำงาน และตอบสนองตอความ
คาดหวัง/ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย / ผูใชบริการ 

2. เพ่ือสรางการรับรูและยกระดับภาพลักษณสูความเปนสากล 
 

กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธ 3.1 ยกระดับความพึงพอใจ ความผูกพันของกลุม
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย / ผูใชบริการ 

P4 โครงการ SMART ER Fund 2566 

กลยุทธ 3.2 สงเสริมภาพลักษณเงินทุนฯ  
 

ตัวชี้วัดที่สำคญั  
 

หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
KPI 5 รอยละความพึงพอใจและความผูกพัน 
        ของกลุมผูใชบริการและกลุม 
        ผูมีสวนไดสวนเสีย* (โดยวิธีการสำรวจ  
        ตามหลักสถิติ) 
          1.1 ผูใชบริการ 
          1.2 ตัวแทนเงินทุน 

รอยละ 75 80 85 90 95 

 KPI 6 รอยละการรับรูภาพลักษณองคกรของ 
         กลุมผูใชบริการและกลุม 
         ผูมีสวนไดสวนเสีย* 

          2.1 ผูใชบริการ 
          2.2 ตัวแทนเงินทุน 

รอยละ 65 70 75 80 85 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรบัปรงุกระบวนงานและสรางนวัตกรรมใหทันตอการเปลีย่นแปลงดานดิจิทัล 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื ่อปรับปรุงการบริหารจัดการกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลเชื่อมโยงทั้งกระบวนงาน นำไปสูผลลัพธที่ตองการและมีการสรางนวัตกรรมกระบวนงานและการ
บริการ มีการลดตนทุนและการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหมีขีด
สมรรถนะสูงขึ้น 
 
 

กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธ 4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการซอมและ 
                บำรุงรักษาเครื่องจักร 

P5. โครงการพัฒนาระบบ Total Productive  
      Maintenance: TPM (เนนการซอมบำรุง PM) 

2567 

กลยุทธ 4.2 บริหารจัดการองคกรใหม ี
                ประสิทธิภาพมากขึ้น (Lean 
                Process and Innovation) 

P6. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหาร 
     จัดการองคกร (Lean) 

2567 

P7. โครงการพัฒนานวัตกรรมกระบวนงาน  
      (Process Innovation) 

2567 

กลยุทธ 4.3 เพ่ิมการใชพลังงานทดแทน P8. โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการใช 
      พลังงานทดแทนในเครือ่งจักรกล  
      (Innovation) 

2566 

กลยุทธ 4.4 พัฒนาระบบงานดิจิทัล P9. โครงการพัฒนาระบบงานดิจิทัล 
*รายละเอียดโครงการตามแผนยุทธศาสตรดิจิทัล
เงินทุนฯ 
P1 โครงการจางที่ปรึกษาเพ่ือจัดทำ ICT Blueprint 
และศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรกลในรูปแบบ Enterprise Resource 
Planning (ERP) 
P๒ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบริหาร
เครื่องจักรในรปูแบบ ERP 
P๓ โครงการนำรอง e-Signature 
P๔ โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของบุคลากร
เงินทุนฯ 
P๕ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ตัดสินใจของผูบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ (ระยะยาว 
3 ป) 

 
 
 

2566 
 
 
 

2567 
 

2566 
2566 

 
2568 

 
ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 7 รอยละของความพรอมใชงานของ 
         เครื่องจักรกลตามภารกิจหลัก  
         (Availability)  
         (เปาหมายเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.01 ทกุป) 

รอยละ - 98.55 98.56 98.57 98.58 



แผนยุทธศาสตรเงนิทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 126 

ตัวชี้วัดที่สำคญั  
 

หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
KPI 8 รอยละของคาซอมและคาบำรุงรักษา 
        เครื่องจักรกลตามภารกิจหลักเมื่อเทียบกับ 
        รายไดคาเชา  
        (เปาหมายลดลงรอยละ 0.25 ทุกป) 

รอยละ - 27.00 26.75 26.50 26.25 

KPI 9 จำนวนโครงการ  

• จำนวนโครงการปรับปรุง 
กระบวนงานภายใน 

โครงการ - 1 1 1 1 

• จำนวนนวัตกรรมกระบวนงาน โครงการ - 1 1 1 1 

KPI 10 ผลการศึกษาการใชพลังงานทดแทน 
           รูปแบบอ่ืนในกระบวนงานทำงาน 

ฉบับ 1 - - - - 

KPI 11 รอยละการใชพลังงานทดแทนจากเดิม 
           ไดตามแผน 

(ยานพาหนะสังกัดสำนักเครื ่องกลและ
สื่อสาร รหัส 240) 

รอยละ - 5 5 5 5 

KPI 12 ความสำเร็จของการพัฒนาโครงการดิจิทัล 
           ตามแผนยุทธศาสตรดิจิทัลเงินทุนฯ 

รอยละ 100 100 100 100 100 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทุนมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 
และสรางแรงจูงใจ มีความคลองตัว และมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ มีการสรางวัฒนธรรมการทำงานที่ดีกอใหเกิดความรวมมือ  
 

 กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธที่ 5.1 
พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะสูง 

P๑๐ โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางผาสุก 
     และความผูกพันของบุคลากร 
*รายละเอียดโครงการตามแผนยุทธศาสตรบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

P1 โครงการจดัทำแผนและบริหารอัตรากำลัง 2566 
P2 โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
     เงินทุนฯ 

2566 

P3 โครงการจดัการความรูเงินทุนฯ (Knowledge 
     Management) 

2567 

P4 โครงการสำรวจและยกระดับความผาสุกและ
ความผูกพัน 

P4.1 สำรวจปจจัยความผาสกุและความ
ผูกพันที่สงผลตอความสำเร็จขององคกร 
P4.2 ยกระดับปจจัยความผาสุกและผูกพัน
ที่สงผลตอความสำเร็จขององคกร 

2566 

 

 

P5 โครงการสงเสริมความ SAAP 2568 
 

ตัวชี้วัดที่สำคญั 
 

หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
KPI 1๓ ระดับความสำเร็จของการบริหารและ 
           พัฒนาทุนมนุษยตามแผนยุทธศาสตร 
           การบริหารทรัพยากรบุคคล 

รอยละ
ความสำเร็จ 

100 100 100 100 100 
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