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หนา 1 

สวนที่ ๑ นโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เก่ียวของ 

 
การจัดทำรางแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทาง

หลวง ระยะยาว (พ.ศ. 2566-2570) ครั ้งนี ้ ไดมีการรวบรวมและวิเคราะหปจจัยนำเขา เพื ่อประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกขององคกรที่อาจจะมีผลกระทบตอการจัดทำแผนยุทธศาสตรฯ ดังน้ี 
 

๑.๑ ยทุธศาสตรชาต ิ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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หนา 2 

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 



แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง   
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 4 

(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 นโยบายรัฐบาลภายใตการบริหารราชการแผนดินของรฐับาลป 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 นโยบายและแผนระดับชาตวิาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๘๐) 

ภายใตพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดกำหนดวา “เพื่อใหการ
พัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสวนรวม ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้นตามขอเสนอของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การประกาศใชและการแกไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ใหทำเปนประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเปนแผนแมบทหลักในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศที่ย่ังยืนโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 

การกำหนดแนวทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายและแผนระดับชาติฯ น้ีได
ดำเนินการโดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใชประโยชนสูงสุดจาก
พลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเขาถึงของคนทุกกลุม การวางแผนจากขอมูลความพรอมของประเทศ
และการรวมพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยไดกำหนด
วิสัยทัศน เปาหมาย และภูมิทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตอไปน้ี 
 

1. วิสัยทัศนของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
วิสัยทัศนและเปาหมายของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องใน

ระยะยาวอยางยั่งยืน ใหสอดคลองกับการจัดทำยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แตเพื่อใหนโยบายและแผนระดับชาติฯ 
สามารถรองรับพลวัตของเทคโนโลยีดิจิทัล จึงไดกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศนดิจิทัลออกเปน ๔ ระยะ 
เพื่อนำไปสูความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ ตามที่กำหนดวิสัยทัศน คือ ปฏิรูปประเทศไทยสูดิจิทัลไทยแลนด 
(Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสรางสรรค และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็ม
ศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นวัตกรรม ขอมูล ทุนมนุษยและทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน 
 

2. เปาหมายการพัฒนา 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมกำหนดเปาหมายการพัฒนาใน

ระยะ ๑๐ ป ดังน้ี 
เปาหมายที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน กาวทันเวทีโลก ดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล เปนเครื่องมือหลักในการสรางสรรคนวัตกรรมการผลิต การบริการ 

• ประเทศไทยใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนานวัตกรรม และสรางสรรคธุรกิจแนวใหมให
สามารถแขงขันไดในเวทีโลก 

• อุตสาหกรรมดิจิทัลมีบทบาทและความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นตลอดจนเปนที่
รูจักและยอมรับในประชาคมโลก 

• เศรษฐกิจไทยมีความเขมแข็งจากภายใน โดยธุรกิจฐานราก และ SMEs ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางศักยภาพในการทำธุรกิจ และสรางโอกาสในการเขาสูตลาดโลก 
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เปาหมายที่ ๒ สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียม ดวยขอมูลขาวสารและบริการผานสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

• ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาสทางสังคม สามารถเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อ
ดิจิทัลอยางเทาเทียม 

• คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ ้น จากการเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศและบริการสาธารณะ
โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานที่จำเปนตอการดำรงชีวิต ผานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

เปาหมายที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษยสูยุคดิจิทัล ดวยการเตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและ
ทักษะที่เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

• ประชาชนมีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีความตระหนัก 
ความรูความเขาใจ มีทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิดประโยชนและสรางสรรค (Digital 
Literacy) 

• ประเทศไทยมีกำลังคนดานดิจ ิท ัลที ่ม ีความรู ความสามารถ และความเชี ่ยวชาญระดับ
มาตรฐานสากลและกำลังคนในประเทศมีความรอบรู และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปน
เครื่องมือในการปฏิบัติและสรางสรรคผลงาน 

 

เปาหมายที่ ๔ ปฏิรูปกระบวนทัศนการทำงานและการใหบริการของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใชประโยชนจากขอมูล เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใส มีประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 

• กระบวนทัศนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการใหบริการของทางภาครัฐเปลี่ยนแปลง
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใหบริการประชาชน ธุรกิจ และทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 

 
3. ภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทย (Digital Thailand) เพ่ือใชเปนกรอบในการผลักดันใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทกุภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการ
ทางธุรกิจ การผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตาม นโยบายของรัฐบาล 
โดยแผนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืน สอดคลองกับการจัดทำ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แตเนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดทิศทางการพัฒนาหรือภูมิทัศนดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital 
Landscape) ออกเปน 4 ระยะ ดังภาพ 
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อางอิง : นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) หนา ๑๖ 

 
ระยะที่ ๑ (๑ ป ๖ เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสรางฐานรากในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสาธารณะเขาถึงชุมชน 

๑๐,๐๐๐ แหง และมีบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไปยังหมูบานทั่วประเทศ พรอมทั้งเตรียมการลงทุนเพื่อให
ประเทศไทยมีโครงขายโทรคมนาคมความเร็วสูง เชื่อมตอกับประเทศอื่นในภูมิภาคอยางเพียงพอทั้งทางภาคพื้นดิน
และภาคพ้ืนน้ำ 

มิติดานเศรษฐกิจ สรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศเพื่อปรับสมดุลทางเศรษฐกิจดวยการ
ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนบริบทในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัลใหลื่นไหลมากขึ้น (Frictionless) รวมถึงการสงเสริมให
กลุมธุรกิจที่เดิมยังไมไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากนักใหเขามาสูระบบเศรษฐกิจที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปน
ฐาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน 

มิติดานสังคม ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ ่งผู ที ่อยู ในชนบทและผูดอยโอกาสสามารถเขาถึง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เทคโนโลยีดิจิทัล และบริการของรัฐได โดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพหรือพื้นที่ผาน
ชองทางบริการดิจิทัลที่หลากหลาย และมีการสรางความตระหนัก เพื่อใหประชาชนมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางสรางสรรคและรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะในทองถิ่นทุกพื้นที่มี
การใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลและเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

มิติดานภาครัฐ การบริหารจัดการของภาครัฐจะถูกปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลอยางเปนระบบมีการใช
เอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษมากขึ้น เกิดการใชทรัพยากรดิจิทัลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเริ่มบูรณา
การขอมูลและทรัพยากรรวมกัน นำไปสูการเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (Connected Government) และมีชุด
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ขอมูลและระบบบริการพ้ืนฐานภาครัฐ (Government Service Platform) ที่มีมาตรฐานสามารถเขาถึงแลกเปลีย่น 
เช่ือมโยง และใชงานรวมกันได 

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

มิติดานความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลมีผลใชบังคับ ซึ่งจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานโครงสรางเชิงสถาบัน 
การจัดต้ังหนวยงานที่ทำหนาที่ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม 

 

ระยะที่ ๒ (๕ ป) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคสวนของประเทศไทยมีสวนรวมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยมีโครงขายความเร็วสูงแบบใชสายและแบบไรสาย เขาถึงทุก
หมูบาน และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยประเทศไทยจะเปนศูนยกลางในการเชื่อมตอและแลกเปลี่ยนขอมูลใน
ภูมิภาค ที่มีศูนยขอมูลที่ไดมาตรฐานกระจายอยูทุกภูมิภาค และมีศูนยขอมูลของผูใหบริการขอมูลรายใหญที่สำคัญ
ตั้งอยูในประเทศ นอกจากนี้การแพรภาพและกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศนจะตองเปลี่ยนผานจากระบบแอ
นะล็อกมาเปนระบบดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ โดยมีโครงขายแพรสัญญาณภาพและกระจายเสียงระบบดิจิทัลที่
ครอบคลุมพ้ืนที่บริการไดอยางทั่วถึง 

มิติดานเศรษฐกิจ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ เติบโตดวยการใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูล (Data Driven) และเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนากระบวนการ
ผลิตของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ใหมีความทันสมัยและพัฒนาไปสูการทำธุรกิจดวยระบบ
อัตโนมัติ นอกจากนี ้ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation Driven Entrepreneur หรือ Technology 
Startup) มีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศ 

มิติดานสังคม ประชาชนเขาถึงโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงและบริการสาธารณะพื้นฐานผานทางสื่อ
ดิจิทัล และนำดิจิทัลมาใชเพื่อการพัฒนาในมิติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการเรียนรู และการใชดิจิทัลเปน
เครื่องมือในการพัฒนาครู หลักสูตร และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง มีสื ่อการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีเนื ้อหา
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและวิถีชีวิตของชาวบาน มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการชวยสงเสริมดูแลสุขภาพ
สำหรับผูคนทั้งในเมืองและในชนบทที่หางไกลหรือขาดแคลนแพทย 

มิติดานภาครัฐ เกิดการเชื ่อมโยงหนวยงานภาครัฐและบูรณาการขอมูลขามหนวยงานโดยสมบูรณ 
ผู บริหารภาครัฐสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกระดับ และใชประโยชนจากการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เพ่ือ
ประกอบการวางแผนและการตัดสินใจไดอยางถูกตอง ทันสถานการณ พัฒนาบริการที่ขับเคลื่อนโดยความตองการ
ของประชาชนหรือผูใชบริการ (Citizen Driven) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ผาน 
Single Window เพิ่มขึ้น ภาครัฐสนับสนุนการดำเนินธุรกิจโดยการเชื่อมโยงและบูรณาการขอมูล บริการ รวมทั้ง
นวัตกรรมของการบริการ และระบบการบริหารจัดการของภาครัฐการบริหารจัดการ และการบริการตองยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผานทางอิเล็กทรอนิกส 
(Connected Governance) ไดอยางสะดวกทันตอสถานการณ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่มี
ความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนตัวของขอมูลและสามารถตรวจสอบได และนำไปสูการดำเนินงานที่
มีความโปรงใส (Transparency) และนาเช่ือถือ (Accountability) 
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มิติดานทุนมนุษย ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโครงสรางกำลังคนทางดานดิจิทัล เพื่อเรงสรางและพัฒนา
กำลังคนที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่รูปแบบการจางงานและ
วัฒนธรรมการทำงานเปลี่ยนแปลงไป จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลเปนเทคโนโลยีที่ไรพรมแดนและเอื้อใหธุรกิจจาก
ทั่วโลกสามารถทำงานผานระบบอินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก นำมาซึ่งการสรางสรรคนวัตกรรมทางธุรกิจใหม ซึ่ง
ประเทศไทยจะมีผูเช่ียวชาญตางประเทศดานดิจิทัลเขามาทำงานในประเทศมากขึ้น 

มิติดานความเชื ่อมั ่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที ่เอื ้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มีการปรับปรุง
กฎระเบียบและกระบวนการทำงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ ทำใหการทำ e-Business ในประเทศไทยมีความสะดวก 
รวดเร็ว ลดตนทุน และนาเชื่อถือ การเคลื่อนยายสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้นดวยระบบ e-Logistics ดานระบบ
การชำระเงินมีวิวัฒนาการใหมๆ เพื ่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินของประเทศที่สะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลแบบทันที กฎหมายที่สนับสนุนและจำเปนตอ
นโยบาย Digital Economy จะมีการบังคับใชอยางครบถวน 

 

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

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน ประเทศไทยจะมีโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียมประเทศที่พัฒนา
แลว และโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชนเดียวกับถนนไฟฟา ประปา 
ดวยโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบใชสายที่เขาถึงทุกบาน และรองรับการหลอมรวม (Convergence) มี
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่สามารถเขาถึงไดในทุกสถานที่ ทุกเวลา สำหรับผูใชหรือทุกสรรพสิ่งที่ตองการ
เชื่อมตอ โครงขายโทรคมนาคมหลักจะมีเสนทางเชื่อมตอกับตางประเทศดวยเทคโนโลยีที่หลากหลายรองรับ
ปริมาณความตองการใชงานที่เพิ่มขึ้นอยางไมจำกัด ระยะทางและความเร็วจะไมไดเปนอุปสรรคในการเชื่อมโยง
โครงขายระหวางประเทศ ขอมูลของผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญจะถูกเก็บไวที่ศูนยขอมูลบนเครือขายอินเทอรเน็ต ที่
สามารถเขาถึงและโยกยายไดตลอดเวลา โดยไมขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและผูใหบริการระบบการแพรภาพและกระจาย
เสียงแบบดิจิทัลจะถูกหลอมรวม โดยสงผานสื่อหลายรูปแบบดวยเทคโนโลยีที่หลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ 

มิติดานเศรษฐกิจ ประเทศไทยจะเปนศูนยกลางการคาและการลงทุนดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานเขาสูการเปนโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) 
รองรับการเขาสูอุตสาหกรรมในยุคที่ ๔ (Industry 4.0) และภาคการเกษตรทั่วประเทศตั้งแตขนาดใหญไปจนถึง
ขนาดเล็กปรับเปลี่ยนรูปแบบสูการทำการเกษตรแบบอัจฉริยะ (Smart Agriculture) ขณะเดียวกันกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของไทยสามารถนำนวัตกรรมดิจิทัลเขามาขับเคลื่อนธุรกิจ (Innovation 
Driven Enterprises: IDE) จนสามารถเขาไปมีบทบาทในเวทีระหวางประเทศได 

มิติดานสังคม ประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถ
เขาถึงบริการตางๆ ของภาครัฐไดทุกที ่ทุกเวลา ผานเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนมีการรวบรวมและแปลงขอมูล องค
ความรูของประเทศ ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและ
นำไปใชประโยชนไดโดยงาย สะดวก และสรางสรรค พรอมกับสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือในการ
อนุรักษและเผยแพร สรางจุดยืนของประเทศไทย นำความรู ภูมิปญญาทองถิ ่น มาจัดเก็บและตอยอดสราง
มูลคาเพิ่มในระยะยาว ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถรูเทาทันขอมูลขาวสาร อานออกเขียนไดทางดิจิทัลมี
ทักษะการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสวนรวมในการกำหนดออกแบบ 
พัฒนา และขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นและประเทศ 
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มิติดานภาครัฐ รัฐบาลมีกระบวนการทำงานเปนระบบดิจิทัลโดยสมบูรณ เชื่อมโยงการทำงานและขอมูล
ระหวางภาครัฐจนเสมือนเปนองคกรเดียว (One Government) และเชื่อมโยงประชาชนในการเขาถึงขอมูลและมี
สวนรวมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโดยภาครัฐจะแปรสภาพ
เปนผู จัดใหมีการบริการของภาครัฐจากรูปแบบเดิม ไปสู รูปแบบการบริการสาธารณะในลักษณะอัตโนมัติ 
(Automated Public Services) ตามหลักการออกแบบที ่เปนสากล (Universal Design) ผานระบบดิจิทัลที่
สอดคลองกับสถานการณ และความตองการของผูรับบริการแตละบุคคล โดยผูใชงานไมตองรองขอตอภาครัฐ การ
กำหนดนโยบายและการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของขอมูลที่ทันสมัย มีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ และการมีสวน
รวมของประชาชน 

มิติดานทุนมนุษย การปรับเปลี่ยนโครงสรางกำลังคนทางดานดิจิทัลเปนงานตอเนื่องระยะยาวที่จะเหน็ผล
ในชวง ๑๐-๒๐ ป หากมีการเตรียมความพรอมอยางเหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถสรางงานที่มีคุณคาสูง ดวย
การพัฒนาทักษะของกำลังคนทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสูง (Advanced Digital Skill) เพื่อใหสามารถผลิต
กำลังคนทางดานดิจิทัลที่เพียงพอ สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศในระยะนี้ทักษะและ
วิชาชีพที่มุงตอบสนองการทำงานรูปแบบใหมจะเปนที่ตองการมากขึ้น โดยเฉพาะกำลังคนที่เกี่ยวของกับการสราง
เครือขายของการประยุกตใชระบบอัตโนมัติและอุปกรณอัจฉริยะ ประเทศไทยจะมีระบบนิเวศของการทำงาน
รูปแบบใหมที ่อาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Workplace Ecology) เปนแกนกลางสำคัญในการขับเคลื ่อน
กิจกรรมที่มุ งเนนการสรางคุณคาใหกับระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยไมยึดติดกับสถานที่และเวลา (Mobility 
Workplace) มีการใชประโยชนรวมกันในรูปแบบของระบบเศรษฐกิจและสังคมแหงการแบงปน (Sharing 
Economy) รวมถึงมีกำลังคนรุนใหมที่มีทักษะดิจิทัลระดับสูงและเปนทักษะเฉพาะดานที่ผสมผสานองคความรู อัน
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

มิติดานความเชื่อมั่น มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอื้อตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในระยะยาว (๑๐ ป) 
ประเทศไทยมีกฎหมาย/ระเบียบที่ไมเปนอุปสรรคตอการคา การทำธุรกรรมดิจิทัล และตองมีการทบทวนกฎหมาย 
กฎระเบียบ กติกาอยางตอเน่ือง เพ่ือสนับสนุนใหประเทศไทยเปนสวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจโลกอยางแทจริง 

 

ระยะที่ ๔ (๑๐-๒๐ ป) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว
สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลสรางมูลคาทางเศรษฐกิจและคุณคาทางสังคมอยางยั่งยืน 

มิติดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา จึงยากที่จะ
คาดการณภาพอนาคตได แตอาจกลาวไดวาในระยะ ๑๐ ปตอจากน้ี เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมใชสิ่งแปลกใหมในสังคม
เพราะการแพรกระจายและการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนทุกคน ทุกกลุม ทำใหประชาชนคุนเคยและใช
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยอัตโนมัติ ทำใหเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเสมือนปจจัยที่หาในการใชชีวิตประจำวันการดำเนิน
กิจกรรมทุกประเภท ดังนั้น ประชาชนอาจไมไดสังเกตหรือรูสึกถึงการมีอยูของเทคโนโลยีดิจิทัลแตหากขาด
เทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินงานตางๆ จะหยุดชะงักลงโดยสิ้นเชิง 

มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจประเทศไทยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนดานการคา การผลิต การลงทุน หรือการจางงาน ทำใหประเทศไทยกาวขามกับดักรายได
ปานกลางไปสูการเปนประเทศที่มีรายไดสูงทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแลวอยางไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัล
อาจสงผลตอการนำหุนยนตและระบบอัจฉริยะมาทดแทนกำลังคนในกระบวนการผลิตของภาคการผลิตและการ
บริการเปนจำนวนมาก 

มิติดานสังคม ประเทศไทยจะปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาจากศูนยกลางไปยังชนบทเปนการพัฒนา
ความเจริญจากชนบทเขาสูศูนยกลาง ควบคูไปกับการสรางใหเกิดโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่ทันสมัยทัดเทียม
ประเทศที่เจริญแลว โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาแทนที่ และการใชงานจะถูกพัฒนาใหเปน
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บริการที่ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำไดทุกที่ ทุกเวลา ดวย
อุปกรณอัจฉริยะที่หลากหลาย การใชบริการโครงขายดิจิทัลเพื่อติดตอสื่อสารกับผูที่อยูหางไกลกัน สามารถทำได
เสมือนกับเปนการสื่อสารแบบใกลตัว ขอมูลปริมาณมหาศาลจะถูกจัดเก็บในศูนยขอมูลหรือแหลงเก็บขอมูลที่
กระจายอยูทั่วบนเครือขาย เปรียบเสมือนกับขอมูลที่จัดเก็บมีอยูทุกที่และสามารถเขาถึงไดแบบทันทีเมื่อตองการ 

มิติดานภาครัฐ การทำงานของภาครัฐที่หลอมรวมกันเสมือนเปนองคกรเดียวที่ทำงานดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางชาญฉลาด รวดเร็ว โปรงใส เปลี่ยนแปลงบทบาทภาครัฐในอนาคต โดยภาครัฐจะไมเปนผูสรางบริการ
สาธารณะอีกตอไป แตแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยภาคเอกชนและ
ประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที่เปนสากล (Universal Design) ที่
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดยไมมีขอจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา โดยบทบาทของภาครัฐใน
อนาคตเปนเพียงผูอำนวยความสะดวก ผูกำกับดูแลบริหารจัดการการใหบริการระหวางกันใหเกิดความเปนธรรม 
ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการปกครองและบริหารบานเมืองโดยสมบูรณ นอกจากน้ี จากความสำเร็จในการ
กาวเขาสูการเปน One Government ทำใหประเทศไทยเปนผูนำดานรัฐบาลดิจิทัลทั้งการบริหารจัดการภาครัฐ
และบริการประชาชนในภูมิภาคอาเซียน 

มิติดานทุนมนุษย ดวยการเตรียมความพรอมในการสรางกำลังคนและการจางงานรูปแบบใหมๆ ในระยะ
กอนหนา ประเทศไทยจะมีความพรอมและเปนหนึ ่งในศูนยกลางดานกำลังคนดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน
ขณะเดียวกันดวยการเคลื่อนยายบุคลากรที่เปนไปอยางงายดายมากขึ้น กำลังคนดานดิจิทัลที่ทำงานในประเทศไทย
จะมีความหลากหลาย โดยมีผูเชี่ยวชาญและกำลังคนจากตางประเทศดานดิจิทัลเขามาทำงานในประเทศไทยมาก
ขึ้น ผูเช่ียวชาญดานดิจิทัลของประเทศไทยทำงานใหกับบริษัทที่ต้ังอยูตางประเทศมากขึ้น 

มิติดานความเชื่อม่ัน มีกฎหมาย/กฎระเบียบที่เอ้ือตอเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ประเทศไทยเปนประเทศ
ตนแบบที่มีการพัฒนา ทบทวนกฎระเบียบ กติกาดานดิจิทัลอยางตอเน่ืองจริงจังในภูมิภาคอาเซียน 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยตามวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัล
ของประเทศไทย ๔ ระยะ จึงไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๖ ยุทธศาสตร ที่สงเสริมซึ่งกันและกันมีการ
กำหนดเปาหมาย เพื่อใหสามารถติดตามและประเมินความกาวหนาไดอยางชัดเจน และมีแผนงานเพื่อดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร ดังน้ี 

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

เพ่ิมมูลคา 
3) สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล: สรางการมีสวนรวม การใชประโยชนอยางทั่วถึงและ     

เทาเทียม 
4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล: โปรงใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปน

หน่ึงเดียว 
5) พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สรางคน สรางงาน สรางความเขมแข็ง

จากภายใน 
6) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุนมีความ

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพื่อรองรับการเปนดิจิทัลไทย

แลนด เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม 

และการแพรภาพกระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่และสามารถ
ใหบริการไดอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอ การแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศการคาและ
พาณิชย การบริการภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการใชงานรูปแบบตางๆ อันเปนประโยชนตอการสรางความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคมของประเทศ รวมทั้งเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๑ น้ี จะสรางใหเกิดโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่ทันสมัย ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึง
และใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำไดทุกที่ ทุกเวลา อยางมีคุณภาพดวยอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ที่รองรับความตองการ และราคาคาบริการที่ตองจายจะตองไมเปนอุปสรรคในการเขาถึงบริการดิจิทัลอีกตอไป ใน
อนาคตโครงสรางพื้นฐานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะกลายเปนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเชนเดียวกับ ถนน ไฟฟา 
ประปา ที่สามารถรองรับการเช่ือมตอกับทุกสรรพสิ่ง 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๑ 
1) โครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเขาถึงทุกหมูบาน 

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

2) คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไมเกินรอยละ ๒ ของรายไดมวลรวมประชาชาติตอหัว 
3) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 

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

4) โครงขายแพรสัญญาณภาพโทรทัศนและกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๔.๑ มีโครงขายดิจิทัลทีวีครอบคลุมทั่วประเทศ 
     ๔.๒ มีระบบวิทยุดิจิทัลใหบริการ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัย

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว ภายใตการสงเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล 
จำเปนตองเรงสรางระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล โดยมุงเนนการยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคธุรกิจ ที่จะสงผลตอการขยายฐานเศรษฐกิจและอัตราการจางงานของประเทศไทยอยางยั่งยืนใน
อนาคต 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๒ น้ี เปนการเรงสงเสริมเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy 
Acceleration) โดยมุงเนนการสรางระบบนิเวศสำหรับธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Ecosystem) ควบคูกับการ
พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดิจิทัล และการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงธุรกิจและกระตุ นให
ภาคเอกชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเปนที่จะตองเรียนรูและปรับปรุงแนวทางการทำธุรกิจ
ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) รวมถึงธุรกิจใหม 
(Startup) ในดานเศรษฐกิจชุมชน เทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยเช่ือมโยงทองถิ่นกับตลาดโลกสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา
ชุมชน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๒ 
1) ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

     ๑.๑ สัดสวนมูลคาการผลิตสินคาและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นเปนรอย
ละ ๕๐ ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
     ๑.๒ ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

2) สัดสวนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั ้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเขาถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถแขงขันไดทั ้งในเวทีภูมิภาคและเวทีโลก โดยเพิ่มสัดสวนของธุรกิจ 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนในการขายสินคาออนไลนเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒๐ 

3) ธุรกิจ SMEs สามารถใชนวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น โดยอันดับ
ของประเทศไทยในดัชนีชี้วัดการใชนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีภายใต 
Global Competitiveness Index อยูในอันดับที่ ๓๐ 
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4) สัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลตอ GDP เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
5) ประเทศไทยเปนหน่ึงในผูนำอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค 

     ๕.๑ มูลคาของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของไทยติด ๑ ใน ๓ อันดับตนของภูมิภาค (Top 
3 Digital Industry Leader) 
     ๕.๒ เพ่ิมมูลคาการลงทุนของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง การพัฒนาประเทศไทยที่ประชาชนทุกกลุม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกร ผูที่อยูในชุมชนหางไกล ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส และคนพิการ สามารถเขาถึงและใช
ประโยชนจากบริการตางๆ ของภาครัฐผานเทคโนโลยีดิจิทัล มีการรวบรวมและแปลงขอมูลองคความรูของประเทศ
ทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่นใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปใชประโยชนได
โดยงายและสะดวก โดยประชาชนมีความรูเทาทันขอมูลขาวสาร และมีทักษะในการใชประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม 

สำหรับยุทธศาสตรที่ ๓ น้ี เปนการสรางสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ (Digital Society) มุงหวังที่จะลดความ
เหลื่อมล้ำทางโอกาสของประชาชนที่เกิดจากการเขาไมถึงโครงสรางพื้นฐาน การขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือการไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารผานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ยังมีราคาแพงเกินไป และให
ความสำคัญกับการพัฒนาพลเมืองที่ฉลาด รูเทาทันขอมูล และมีความรับผดิชอบ เพ่ือใหเกิดการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยางสรางสรรค โดยสุดทาย เมื่อโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลพรอม และพลเมืองดิจิทัลพรอมแลว เทคโนโลยีดิจิทัลจะ
เปนเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมผานบริการดิจิทัลตางๆ 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๓ 
1. ประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะกลุมผูอาศัยในพื้นที่หางไกล ผูสูงอายุ และคนพิการสามารถเขาถึง

และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
     ๑.๑ ศูนยดิจิทัลชุมชนมีบริการอุปกรณเชื ่อมตอ และ Free WiFi ครอบคลุมทุกตำบลทั่ว
ประเทศ 
     ๑.๒ สัดสวนของกลุมผูใชอินเทอรเน็ตที่อายุเกิน ๕๐ ป เพ่ิมขึ้น ไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
     ๑.๓ ประชาชนทุกกลุม (โดยเฉพาะผูดอยโอกาส ทั้งดานพื้นที่และขอจำกัดดานรางกาย) 
สามารถใชบริการภาครัฐไดโดยไมมีขอจำกัดดานพ้ืนที่ ดานเวลา และดานภาษา 

2. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) 

3. ประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผานระบบดิจิทัล 
     ๓.๑ ประชาชนทุกวัยทั่วประเทศ สามารถเขาถึงบริการการเรียนรูระบบเปดสำหรับมหาชน 
(MOOC) ไดตามความตองการ 
     ๓.๒ ประชาชนทุกพื ้นที ่สามารถเขาถึงบริการดานการใหคำแนะนำดานสุขภาพ และ
วินิจฉัยโรคเบ้ืองตน 
     ๓.๓ ประชาชนทุกพื ้นที ่สามารถเขาถึงบริการแบบ One Stop Service ที่เกี ่ยวของกับ
ชีวิตประจำวันตลอดทุกชวงอายุต้ังแตเกิดจนตายผานเทคโนโลยีดิจิทัล 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
ปรับเปลี ่ยนภาครัฐสู การเปนรัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหนวยงานรัฐทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคอยางมีแบบแผนและเปนระบบจน
พัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ โดยลักษณะของบริการภาครัฐหรือบริการสาธารณะจะอยูในรูปแบบ
ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชนหรือผูใชบริการ ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงบริการไดโดย
ไมมีขอจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา และในระยะตอไป รัฐบาลสามารถหลอมรวมการทำงานของภาครัฐ
เสมือนเปนองคกรเดียว ภาครัฐจะแปรเปลี่ยนไปเปนผูอำนวยความสะดวกในการสรางบริการสาธารณะโดยเอกชน
และประชาชน เรียกวา บริการระหวางกัน (Peer to Peer) ตามหลักการออกแบบที ่เปนสากล (Universal 
Design) ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปกครอง/การบริหาร
บานเมืองและเสนอความคิดเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสมบูรณ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ น้ี เปนการมุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการใหบริการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปกระบวนการทำงานและขั้นตอนการใหบริการ ใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว อำนวยความ
สะดวกใหผูใชบริการ สรางบริการของภาครัฐที่มีธรรมาภิบาล และสามารถใหบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ผานระบบเชื่อมโยงขอมูลอัตโนมัติ การเปดเผยขอมูลของภาครัฐที่ไมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลและความ
มั่นคงของชาติ ผานการจัดเก็บ รวบรวม และแลกเปลี่ยนอยางมีมาตรฐาน ใหความสำคัญกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอรและขอมูล รวมไปถึงการสรางแพลตฟอรมการใหบริการภาครัฐ เพื่อใหภาคเอกชนหรือนักพัฒนา
สามารถนำขอมูลและบริการของภาครัฐไปพัฒนาตอยอดใหเกิดนวัตกรรมบริการ และสรางรายไดใหกับระบบ
เศรษฐกิจตอไป 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๔ 
1) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และ

แมนยำ 
     ๑.๑ ลดการใชสำเนาเอกสารในบริการของภาครัฐ (Smart Service) 
     ๑.๒ มีระบบอำนวยความสะดวกผู ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ (Doing Business 
Platform) โดยมีการจัดทำระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในชวงเริ่มตน 

2) ประชาชนเขาถึงขอมูลภาครัฐไดสะดวก และเหมาะสม เพื่อสงเสริมความโปรงใส และการมีสวน
รวมของประชาชน 
     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 
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทำงานระหวางหนวยงาน และใหบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     ๓.๑ มีกฎหมาย e-Government ที่มีหลักการครอบคลุมถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร
รัฐบาลดิจิทัล กำหนดและรับรองมาตรฐานบริการดิจิทัลของภาครัฐ การปกปองขอมูล ดูแลความ
มั่นคงปลอดภัยขอมูลของหนวยงานภาครัฐ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรฐาน 
     ๓.๒ มีบริการโครงสรางพื้นฐานกลางภาครัฐ (Government Shared Infrastructure/Data 
Center) ผานบริการเครือขายภาครัฐ (GIN) บริการ G-Cloud และระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส
กลางเพ่ือสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai) 
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ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การพัฒนากำลังคนดิจิทัล หมายถึง การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทำงานใหมีความสามารถในการ

สรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตรงและทุกสาขาอาชีพ ใหมี
ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล เพื่อสรางใหเกิดการจางงานที่มีคุณคาสูงรองรับ
การพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตรที่ ๕ น้ี มุงเนนการพัฒนากำลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนทั้งกลุมคนทำงานที่จะเปนกำลังสำคัญในการสรางผลิตภาพการผลิต (Productivity) 
ในระบบเศรษฐกิจ และกลุมคนที่เปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล อยางไรก็ตามการเตรียมความพรอมใหประชาชนทั่วไป
ก็เปนอีกเรื่องที่สำคัญอยางทัดเทียมกัน 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๕ 
1) บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ขาด

แคลน หรือมีความสำคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 
2) เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจใหม จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ 

งาน 
3) บุคลากรผูทำงานทุกสาขามีความรูและทักษะดานดิจิทัล 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การสรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล หมายถึง มาตรฐาน กฎหมาย กฎระเบียบและกติกา ที่มี

ประสิทธิภาพทันสมัยและสอดคลองกับหลักเกณฑสากลที่เปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ
ประเทศ ตลอดจนการสรางความมั่นคงปลอดภัย การสรางความเชื่อมั่น และการคุมครองสิทธิใหแกผู ใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคสวน เพื่อกอใหเกิดการอำนวยความสะดวก ลดอุปสรรคเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวของตางๆ พรอมกับสรางแนวทางขับเคลื่อนอยางบูรณาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต 

ยุทธศาสตรที่ ๖ น้ี มุงเนนการสรางความมั ่นคงปลอดภัย และความเชื ่อมั ่นในการทำธุรกรรมดวย
เทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูประกอบการ ผูทำงาน และผูใชบริการ ซึ่งถือไดวาเปนปจจัยพื้นฐานที่ชวยขับเคลื่อน
ประเทศสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และเปนบทบาทหนาที่หลักของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกใหกับทุกภาคสวน 
โดยภารกิจสำคัญยิ่งยวดของยุทธศาสตรน้ี จะครอบคลุมเรื่องมาตรฐาน (Standard) การคุมครองความเปนสวนตัว
และขอมูลสวนบุคคล (Privacy) การรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Cybersecurity) 

เปาหมายยุทธศาสตรที่ ๖ 
1) ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการทำธุรกรรมออนไลนอยางเต็มรูปแบบ โดยมีผูใช

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 และตนทุนทำ
ธุรกรรมผานสื่อดิจิทัลลดลง 
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     ๓.๒ กระบวนการขอใบอนุญาต มีระยะเวลาที่สั้นลงตามเกณฑของกลุมผูนำในดัชนี Ease of 
Doing Business 
     ๓.๓ มีมาตรฐานดานขอมูล และมาตรฐานเอกสารอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหสามารถแลกเปลี่ยน
และเช่ือมโยงขอมูลภายในหนวยงานภาครัฐ และระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
     ๓.๔ อันดับการประเมินวัดดัชนี World Bank’s Ease of Doing Business ของไทย ดีขึ้นไม
นอยกวา ๕ อันดับ 

 

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 ่ยนแปลงเพื ่อพรอมเติบโตอยางยั ่งยืน (Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 

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

4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคูกัน ไดแก เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเขมแข็งของประเทศอัน
ประกอบดวยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พรอมกับการใชประโยชน
จากองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อผลักดันให
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ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน และสามารถกระจายรายได โอกาส และความมั่งคั่งได
อยางทั่วถึง 
 

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

 

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

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 สามารถรองรับการขยายต ัวของ
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 256๐-25๗๙) 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยในอนาคตมุงเนนการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต 
พฤติกรรมการเดินทางของผูคนและรูปแบบในการทำธุรกิจ และความตองการในการเดินทางอันเปนผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน การกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคมากขึ้น และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสง สามารถตอบสนองผูใชบริการ มีความทันสมัย และรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตตลอดจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้น ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงจึงตองคำนึงถึงประเด็นที่เกี่ยวของ ๓ ประการ 
ดังน้ี 

 

 
 

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

พื ้นฐานที ่ปลอดภัยไดมาตรฐาน การบังคับใชกฎหมายจราจรและขนสง เชน การกำกับดูแล
ผูประกอบการขนสงในทุกรูปแบบใหเปนไปตามกฎและระเบียบที่กำหนดไว การปลูกฝงวินัยจราจร
โดยเฉพาะการใชรถใชถนนซึ ่งมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การบริหารจัดการโดยนำ
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เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการการคมนาคมขนสงให
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี หนวยงานที่ใหบริการดานคมนาคมขนสงยังตองบริหารจัดการบุคลากร
เพื่อใหปฏิบัติงานตามชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม โดยไมกอใหเกิดความเหนื่อยลาของผูปฏิบัติที่
เกี่ยวของ (เชน นักบิน ผูควบคุมจราจรทางอากาศ พนักงานขับรถ หรือเรือโดยสารสาธารณะ เปน
ตน) ซึ่งอาจนำไปสูผลกระทบตอความปลอดภัยได 

2) สงเสริมการคมนาคมขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สนับสนุนการคมนาคมขนสงที่ไมใชเครื่องยนต 
เชน การใชจักรยาน การเดิน เปนตน การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะหรือขนสงมวลชนในเมืองหลัก 
ภูมิภาค เพื่อเปนทางเลือกสำหรับประชาชนในการเดินทาง โดยเฉพาะการขนสงทางน้ำและทางราง 
ซึ่งเปนรูปแบบการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกดานการขนสง
ทางถนน เพื่อสงเสริมการลดใชรถยนตสวนบุคคล เชน จุดจอดรถจักรยาน จุดจอดแลวจร (Park 
and Ride) ทางเดินเทาที่สะดวกและปลอดภัย เปนตน นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนมา
ใชพลังงานสะอาดหรือพลังงานทางเลือก และเทคโนโลยีดานการขนสงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน 
รถที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicles) การตรวจสภาพรถยนตและรถจักรยานยนต
ที่เขมงวด การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการบิน การใชสนามบิน และการบริหารจราจรทาง
อากาศ เปนตน 

๒. การขนสงที่มีประสิทธิภาพ (Transport Efficiency) 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและโลจิสติกสโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสงใหเชื่อมโยง

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

2) การใชระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) และเทคโนโลยีในการยกระดับ
การใหบริการขนสงและบริหารจัดการระบบคมนาคมขนสงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน การรายงาน
สภาพการจราจรแบบทันที (Real time) การควบคุมสัญญาณไฟจราจร การควบคุมความเร็วในการ
ขับขี่ ระบบการคิดคาบริการอิเล็กทรอนิกส ระบบทางหลวงอัจฉริยะ เปนตน และการแลกเปลี่ยน
ขอมูลการจราจรโดยไมตองผานศูนยขอมูลการจราจรอื่นๆ รวมทั้งการใช GPS ควบคุมการขับขี่รถ
โดยสารสาธารณะและรถขนสงสินคา 

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

ผูสูงอายุ ผูพิการ และเด็ก เพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถเขาถึงบริการขนสงไดอยางสะดวก (Accessibility) มีคา
โดยสารที่เหมาะสม (Affordability) และมีประสิทธิภาพ เปนตน โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการใหบริการ ซึ่งมีสวนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย เปดโอกาสในการเดินทางใหประชาชนทุกกลุม
สามารถเขารวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม โดยใชบริการระบบขนสงสาธารณะและขนสงมวลชนไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียม ซึ่งตองมีการพัฒนาทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและการบริหารจัดการ รวมทั้ง การพิจารณามาตรการ
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สนับสนุนคาโดยสาร (Subsidy) แกนักเรียน นักศึกษา ผูสูงอายุ คนพิการ และผูมีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาสทาง
สังคม เปนตน 

 

ทั้งน้ี แนวคิดในการพัฒนาทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวขางตนจะตองสงเสริมและพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ในการนำเครื่องมือดานนวัตกรรม (Innovation) และการบริหาร
จัดการ (Management) ที่มีประสิทธิภาพ มาใชเปนเครื่องมือสำคัญในกระบวนการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและ
การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการศึกษา วิเคราะหโครงการ การออกแบบ การ
กอสราง การใชงานโครงสรางพื้นฐาน และการติดตามประเมินผล รวมทั้ง การมีระบบบริหารจัดการที่ดีในการลงทุน
โครงการตางๆ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการคมนาคมขนสงในอนาคต  
 

กระทรวงคมนาคมไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-
2579) เพื่อเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทยในระยะยาว และใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางและมุงสูเปาหมายเดียวกัน สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนการกาวสูการเปนประเทศไทย 
4.0 ที่มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาในอนาคตของประเทศในระยะยาว เกิดการบูรณาการแผนงานโครงการ
รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวไดสำเร็จ 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) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนสง ใหความสำคัญระบบการขนสงทางรางและทางน้ำเพ่ือใหเปน

ระบบการขนสงหลักของประเทศ รวมถึงการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะที่มีคุณภาพในเขตเมือง  
3) การพัฒนาระบบขนสงโดยคำนึงถึงการขนสงที่ประหยัดพลังงาน เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสงเสริม

ความปลอดภัยในการเดินทาง โดยในสวนของมาตรการดานความปลอดภัยทางถนนอาจเปนการแกไข
ปญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย การยกระดับมาตรฐานยานพาหนะใหปลอดภัย เปนตน 

4) การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตใช เชน ระบบตั๋วรวม ระบบนำทาง (GPS Application) ITS ใน
การใหบริการขนสงสาธารณะ 

5) การสรางมาตรฐานและบริการดานการขนสง (Standard/Services) เชน ปฏิรูประบบรถโดยสารประจำ
ทาง Universal Design เพ่ือคนทุกกลุม 

6) การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงควบคูไปกับการพัฒนาเมือง (Land Use Planning and Transport 
Development)  
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7) การเช่ือมโยงโครงขายคมนาคมขนสงทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ใหเช่ือมตอหรือเขาถึง
แหลงอุตสาหกรรม เกษตร ทองเที่ยว และประตูการคาที่สำคัญของประเทศ ตลอดจนเช่ือมโยงกับประตู
การคาหลักของประเทศเพ่ือนบาน 

8) การบริหารจัดการดานการขนสงและจราจร เชน การบังคับใชกฎหมายโดยเครงครัด การสนับสนุน
สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการใหบริการขนสง การปรับปรุงโครงสรางองคกร เชน การปรับปรุง
โครงสราง/กลไก/ความรวมมือในการบริหารจัดการหวงอากาศของชาติเชิงบูรณาการ เพื่อเปนแนวทาง
ในการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน 

9) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรดานคมนาคมขนสงและโลจิสติกสที่รวมถึงความตองการบุคลากร การ
พัฒนาบุคลากร  

10) การปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และการกำกับดูแล (Regulations) 
11) การบริหารจ ัดการค ุณภาพและมาตรฐาน (Quality and Standard) รวมถึงการนำนว ัตกรรม 

(Innovation) มาใช 
 

๑.๖ 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 
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2. เปาหมายการพัฒนา 
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
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สังคมของประเทศ ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดในทุกภาคสวน การปฏิรูปกระบวนการทาง
ธุรกิจ การผลิต การคา และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศไทยตาม นโยบายของรัฐบาล โดย
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
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สรางสรรคและรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะในทองถิ่นทุกพื้นที่มีการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลและเช่ือมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

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
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ประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเชิงนโยบายผานทางอิเล็กทรอนิกส (Connected Governance) ไดอยางสะดวก
ทันตอสถานการณ ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีการรักษาความเปนสวนตัว
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
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เทคโนโลยีดิจิทัลอยางมีความรับผิดชอบตอสังคม และมีสวนรวมในการกำหนดออกแบบ พัฒนา และขับเคลื่อนการ
พัฒนาทองถิ่นและประเทศ 

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
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แลว โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลจะมีเทคโนโลยีสมัยใหมมาแทนที่ และการใชงานจะถูกพัฒนาใหเปนบริการที่ประชาชน
ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนได ซึ่งการเขาถึงบริการจะสามารถทำไดทุกที่ ทุกเวลา ดวยอุปกรณอัจฉริยะที่
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 

7) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ใหครอบคลุมทั่วประเทศ: เขาถึง พรอมใช จายได 
8) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล: ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ ่มศักยภาพสรางธุรกิจ     

เพ่ิมมูลคา 
9) สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล: สรางการมีสวนรวม การใชประโยชนอยางทั่วถึงและ     

เทาเทียม 
10) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล: โปรงใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงเปนหน่ึง

เดียว 
11) พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล: สรางคน สรางงาน สรางความเขมแข็ง

จากภายใน 
12) สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล: กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุนมีความมั่นคง

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

 
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ 
โครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชน เพ่ือรองรับการเปนดิจิทัลไทยแลนด 

เปนการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงสรางพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญประกอบดวยโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโทรคมนาคม 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 
5) 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 

6) คาบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงไมเกินรอยละ ๒ ของรายไดมวลรวมประชาชาติตอหัว 
7) ประเทศไทยเปนศูนยกลางการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศ 

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

8) 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 
6) ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทยเพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

     ๑.๑ สัดสวนมูลคาการผลิตสินคาและบริการภายในประเทศของธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 
๕๐ ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 
     ๑.๒ ผลิตภาพการผลิตของธุรกิจ SMEs เพ่ิมขึ้นจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

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

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

9) สัดสวนมูลคาเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลตอ GDP เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ ๒๕ 
10) 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 
4. 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 

5. ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหเกิด
ประโยชนและสรางสรรค (Digital Literacy) 

6. 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 
4) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผูประกอบการทุกภาคสวนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และแมนยำ 

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

5) 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 

6) 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 
4) บุคลากรในวิชาชีพดานดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาที่ขาดแคลน 

หรือมีความสำคัญตอการสรางนวัตกรรมดิจิทัล 
5) เกิดการจางงานแบบใหม อาชีพใหม ธุรกิจใหม จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ 

งาน 
6) 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 
4) ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการทำธุรกรรมออนไลนอยางเต็มรูปแบบ โดยมีผู ใช

อินเทอรเน็ตที่ทำธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นตอเนื่องและมูลคา e-Commerce เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๔ 
ตอป 

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

6) 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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๑.๗ แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม 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 

 

๑.๘ แผนยุทธศาสตรกรมทางหลวง 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
เพื่อผลสัมฤทธ์ิตามบทบาทพันธกิจ 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 
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5) Work smart   ปฏิบัติงานอยางรูรอบ 
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 ์ที่ดินใหสอดรับกับ
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 และสรางเครือขายชวยรักษทางหลวงเพ่ือสรางความรูสึกมีสวนรวมและเปน
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 รวมถึงการใชประโยชนทรัพยสินทางหลวงอ่ืนๆ : 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 พัฒนาและเพ่ิมประสทิธิภาพการพัสดุ การบริหารเครื่องจักร การประชาสัมพันธ และ
การดำเนินงานขององคกร : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางถูกตอง 
คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได ยกระดับระบบพัสดุใหมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนแนวทาง
เดียวกัน และอยู ในระดับแนวหนา บริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณการสนับสนุนการ
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 

 

๑.๙ 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
4) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ บูรณาการ โปรงใส 
5) บุคลากรของคมนาคม มีศักยภาพเทาทันยุคคมนาคมดิจิทัล 

 

๑.๑๐ 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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๑.๑๑ 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 
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๑.๑๒ 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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๑.๑๓ แผนยทุธศาสตรดจิิทัลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

เพื ่อใหบรรลุคานิยมหลักและประเด็นยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน ในการจัดทำแผนแมบทดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลจึงไดจัดทำใหมีความสอดคลองกับวิสยัทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือสราง
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 ปรบัปรุงการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัย 

 

เปาหมาย 
1) ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งภายในและภายนอกกรมทางหลวงไดรับความสะดวกในการ

ติดตอสื่อสาร 
2) ผูใชบริการของเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถแจงขอรองเรียนไดงายขึ้นและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ 
โครงการ 

1) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการ
บัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 

2) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธและผลกระทบของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
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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 
1) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและอุปกรณสำหรับระบบสารสนเทศบริหาร

เครื่องจักรกลและการเงินการบัญชีเพ่ือการบริหารจัดการ 
2) กิจกรรมจัดจางบำรุงรักษาและซอมแซมแกไขอุปกรณปองกันเครือขาย (Firewall) สำหรับบริหาร

จัดการและปองกันระบบเครือขายสารสนเทศ เงินทุนหมุนเวียนฯ 
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๑.๑๔ 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
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูป การบริหารจัดการ
ภาครัฐ พรอมทั้งไดวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่มีผลกระบทตอการพัฒนาระบบราชการ และ
กำหนดเปาหมายการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ โดยมุงเนนใหภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและฐานขอมูล (Data Driven) และนำนวัตกรรม
มาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ (Innovation Driven) อันจะสงผลใหภาครัฐมีประสิทธิภาพ
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สูงขึ้น ประชาชนไดรับการบริการภาครัฐที่ตรงตามความตองการ และประชาชนมีความเชื่อมั่นในภาครัฐ (Public 
Trust) ตอไป 
 

๑.๑๕ 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 

๓. หนวยงานภาครัฐสรางระบบนิเวศในการทำงาน (Ecosystem) ที่เอ้ือใหบุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเน่ือง 
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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
บริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจใหผูมีความรูความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ 
และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตย 
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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 และเนนการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความรูความสามารถและสมรรถนะสูง 
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 

 

ประเด็นการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ไดกำหนดประเด็นและแนวทางการดำเนินการ

สำหรับบุคลากรและหนวยงานภาครัฐไว ๓ ประการ ดังน้ี   
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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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๑.๑๖ 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
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล  

• 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 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 

 

กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทาง

หลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 มีขั้นตอนดังน้ี 

 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  

 4. วิเคราะหผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของเงินทุนหมุนเวียนคา

เครื่องจักรกลของกรมทางหลวงที่ผานมา วิเคราะหปจจัยนำเขา และการสัมภาษณเพื่อรับฟงความคิดเห็นและความ

คาดหวังจากผูบริหารและพนักงานเรื ่องจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคา

เครื่องจักรกลของกรมทางหลวง 

 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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สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 

 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis 

ทีมที่ปรึกษาไดวิเคราะหขอมูล และสำรวจวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใชเครื่องมือ 

SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เพื่อนำขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาเปนแนวทางในการกำหนดประเด็น

ยุทธศาสตรและกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ.2566 

– 2570 โดยสรุปในแตละประเด็น ดังน้ี 
 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง  

(Strengths) 

S1 ผูบริหารใหความสำคัญดานบุคลากรโดยการกำหนดสัดสวนงบประมาณ 
S2 มีตัวแทนเงินทุนหมุนเวียนฯ (ศูนยบริการ) กระจายทั่วประเทศ 
S3 มีแผนการพัฒนาใหความรูกับบุคลากรอยางตอเน่ือง 
S4 บุคลากรมีความเช่ียวชาญและชำนาญดานเทคนิคในการทำงานดานวิศวกรรมเครื่องกล 
      งานซอมและบำรุงเครื่องจักรกล 
S5 บุคลากรรุนใหมมีความรูทางดานเทคโนโลยีเยอะ และยอมรับการพัฒนา 
S6 พนักงานขับสามารถทำงานไดหลายหนาที่ (multi-tasks) 
S8 วัฒนธรรมการทำงานแบบครอบครัว (สามารถยืมตัวกันได) 

จุดออน  

(Weaknesses) 

W1 บุคลากรไมเพียงพอตอปริมาณงาน เชน ขาดแคลนพนักงานขับเครื่องจักรกล (ทั้งจำนวน 

       บุคลากร และความชำนาญของบุคลากร) ขาดชางเทคนิคที่ศูนยฯ ขาดบุคลากรดาน IT  

       ขาดแคลนผูเช่ียวชาญดานเครื่องจักรกล เปนตน 

W2 ระบบการพัฒนาบุคลากร และระบบสมรรถนะบุคลากรเงินทุนฯ ยังคงตองพัฒนาใหเปน 

       รูปธรรมมากขึ้น แมจะมีแผนการพัฒนาบุคลากร แตยังไมสอดคลองกับสมรรถนะบุคลากร 

       เงินทุนฯ มากนัก เน่ืองจากยังขาดการประเมินสมรรถนะ (Competency Assessment) 

       เพ่ือนำไปเปนกรอบในการวางแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเงินทุนฯ (Competency 

       Development) รวมถึงยังไมมีการใชเสนทางความกาวหนาในอาชีพ (Career paths) 

      และแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในการพัฒนา 

       บุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะกลุม Talent และ Successor เน่ืองจากยังไมมีการวางแผน 

       พัฒนาผูสืบทอดตำแหนง (Succession Plan) และแผนการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพ 

      สูง หรือ “คนดี คนเกง” (Talent Management) 

W3 บุคลากรรุนใหมยอมรับในการพัฒนา แตยังขาดประสบการณ/ความเช่ียวชาญในการซอม 

      และการดูแลรักษาเครื่องจักรใหสามารถใชงานได 

W4 บุคลากรบางตำแหนงยังมีความรู ความเช่ียวชาญเพียงหนางาน ยังไมมีทักษะการทำงาน 

        หลายอยาง (multi-skills) 
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SWOT Analysis 

 W5 บุคลากรขาดแรงจูงใจในการทำงาน (เชน คาตอบแทน สวัสดิการ เปนตน) และการพัฒนา 

      ตนเอง อันสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

W6 ขาดการจัดการความรู (Knowledge Management: KM) และการถายทอดองคความรู 

      จากผูเช่ียวชาญที่เกษียณอายุ สงผลทำใหขาดความตอเน่ืองจากรุนสูรุน พนักงานใหมเขา 

      มาตองเรียนรูดวยตนเอง 

W7 จำนวนบุคลากรของแตละหนวยงานไมสมดุล ไมเหมาะกับปริมาณในหนวยงาน รวมไปถึง 

          การลดอัตรากำลังบุคลการ เชน หากบางตำแหนงที่เกษียณไปแลวจะยุบตำแหนง สงผลให 

          อัตรากำลังไมเพียงพอตอการทำงาน 

W8 ไมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางเงินทุนหมุนเวียนฯ 

W9 การบริหารจัดการบุคลากรทำไดยาก เน่ืองจากอำนาจอยูที่โยธา (ลูกคา) 

W10 สรรหาบุคลากรไดไมสอดคลองกับลักษณะงาน เชน สรรหาพนักงานขับ แตกลับได 

            วิศวกร เปนตน 

W11 วัฒนธรรมการทำงานแบบ “นายเปนใหญ” 

W12 คานิยมหลัก (Core Values) ที่องคกรคาดหวังหรือ “SAAP” ยังไมเปนสวนหน่ึงของ 

             บุคลากรอยางเต็มที่ เน่ืองจากยังขาดกลไกในการสงเสริมคานิยมหลักของเงินทุนฯ 

            (SAAP) อยางเปนรูปธรรม 

โอกาส 

(Opportunities) 

O1 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ตาม 
      ยุทธศาสตรที่ ๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
      ภาครัฐ กลยุทธที่ ๖.๕ บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
      มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 
O2 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑- 
      ๒๕๘๐) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนากำลังคนใหพรอมเขาสู 
      ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
O3 นโยบายภาครัฐดานการขยายโครงขายถนนเพ่ือรองรับการจราจรที่เพ่ิมขึ้น เพ่ิมโอกาสใน 
         การพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
O4 นโยบายภาครัฐเพ่ิมประสิทธิภาพของผิวจราจรเพ่ือรองรับนโยบายการเพ่ิมความเร็ว  
         (120 กม./ชม.) เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
O5 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหบุคลากรมีชองทางและโอกาสในการ 
     พัฒนาความรูทักษะดานเทคโนโลยีมากขึ้น 
O6 ความกาวหนาของเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนการใชแรงงานคนมีมากขึ้น อาจสงผลตอ 
        อัตรากำลังของเงินทุนฯ และยังผลักดันใหบุคลากรมีแนวโนมเตรียมความพรอมและพัฒนา 
        ตนเองใหมีความรูและทักษะในการทำงานไดหลายอยาง (multi-skills) มากขึ้น เพ่ือให 
        สามารถหมุนเวียนไปทำงานดานอ่ืนแทนไดเมื่อมีเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานในตำแหนง 
        ที่บุคลากรทำงานอยู 
O7 จากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 องคกรตองปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานใหเหมาะสมกับ 
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SWOT Analysis 

        สถานการณ โดยนำเทคโนโลยีและระบบ Online มาใชมากขึ้น สงผลทำใหวิถีการทำงาน 
        ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันอาจสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของ 
        บุคลากร 
O8. ความทาทายที่มีตอบทบาทนักทรัพยากรมนุษยในอนาคต เนนการสรางความผูกพันใหกับ

องคการอยางย่ังยืนการสรางการมีสวนรวม การทำใหบุคลากร มีความรูสึกสำคัญเปนพิเศษ 
โดยผานกระบวนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ ตัดสินใจ การใหความสำคัญกับความ
ตองการเฉพาะ (Tailor-made) จะชวยสรางความผูกพันที่ย่ังยืน โดยผานการเรียนรูรวมกัน
ของสังคม ไมวาจะเปนการทำงานผาน Social Networking, Social Media และSocial 
Learning รวมถึงปจจุบันไดมีแนวโนมการทำงานของบุคลากรที่นอกเหนือจากงานประจำ
(Gig Economy) เพราะบุคลากรรุนใหมที่มีความสามารถสูงในงานเฉพาะดาน 

อุปสรรค  

(Threats) 

T1 ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาอยางกาวกระโดด สงผลทำให 
     บุคลากรปรับตัวและเรียนรูไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 
T2 การบริหารจัดการบุคลากรภายใตสถานการณโรคระบาด 
T3 นโยบายภาครัฐดานการลดบุคลากร ทำใหบุคลากรตองทำงานไดหลายงาน การพัฒนา 
     ความรู ทักษะ อาจไมทันทวงที และยังทำใหขาดบุคลากรในการขับเครื่องจักรกล สงผลให 
        ลูกคาเลือกบริการจากเอกชนมากขึ้น ซึ่งมีคนขับ หรือเปลี่ยนไปจางเหมางาน 
T4 การแขงขันของตลาดแรงงานในเรื่องคาตอบแทน สวัสดิการ ทำใหเกิดภาวะสมองไหล  
        ถูกแยงชิงบุคลากร 
T5 การเขาสูสังคมผูสูงอายุ ทำใหเกิดตนทุนในการดูแลสูงขึ้น แนวโนมการเกษียณอายุใน 
       ชวงเวลาใกลเคียงกันสูงขึ้น และอาจมีความเสี่ยงในการสูญเสียองคความรูที่สำคัญ 
       (Critical Knowledge) หากขาดการจัดการความรู (Knowledge Management) ที่ดี 
T6 จากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 องคกรตองปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานใหเหมาะสมกับ 
        สถานการณ โดยนำเทคโนโลยีและระบบ Online มาใชมากขึ้น สงผลทำใหวิถีการทำงาน 
        ของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันอาจสงผลตอความผาสุกและความผูกพันของ 
        บุคลากร 
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TOWS Matrix สำหรบัการสรางกลยทุธใหมจากสภาพแวดลอมและสถานการณปจจบุันขององคกร 

 

ปจจัยภายนอก / ปจจัยภายใน 
จุดแข็ง 

(Strength) 

จุดออน 

(Weaknesses) 

โอกาส (Opportunities) 

กลยุทธเชิงรุก  

(SO Strategy) 

• บุคลากรสมรรถนะสูง 
      (S3, S4, S5, S6) + 
      (O1, O2, O3, O4, O5, O6) 

กลยุทธเชิงแกไข 

(WO Strategy) 

• อัตรากำลังเพียงพอ 

(W1, W7) + O6 

• สรางความผาสุกและความผูกพัน 
(W11, W12) + O7 +O8 
 

อุปสรรค (Threats) 

กลยุทธเชิงปองกัน  

(ST Strategy) 

- 

กลยุทธเชิงรับ 

(WT Strategy) 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง   
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 72 

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 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 แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง ป พ.ศ. 2566 – 2570 

 
วิสัยทัศน (Vision) 

“บุคลากรสมรรถนะสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี” : เพียงพอ พรอมใช ผาสุก 
 
ตัวชี้วัดวิสัยทศัน (Vision Statement) 

1. ระดับสมรรถนะไดตามเปาหมาย 
2. รอยละความผกูพันของบุคลากร 
3. รอยละความผาสุกของบุคลากร 

 
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความทันสมัย โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
2. บริหารจัดการสมรรถนะบุคลากรเพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
3. สรางความผาสุก ความผูกพัน และใหความสำคัญกับคุณคาบุคลากร 

 
ยุทธศาสตรและกลยทุธขบัเคลื่อนสูวิสัยทศัน 
 

ยุทธศาสตรองคกร ยุทธศาสตรบรหิารทรพัยากรบุคคล กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 5 บริหาร
และพัฒนาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตร 1 : พัฒนาระบบอัตรากำลัง
และบริหารอัตรากำลังบุคลากรเงินทุนฯ 

กลยุทธ 1.1 อัตรากำลังเพียงพอ 

ยุทธศาสตร 2 : พัฒนาทรัพยากรบุคคล กลยุทธ 2.1 บุคลากรสมรรถนะสูง 
ยุทธศาสตร 3 : สงเสริมคานิยม สรางความ
ผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 

กลยุทธ 3.1 สรางความผาสุกและความ
ผูกพัน 

 

 



แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง   
ป พ.ศ. 2566-2570 

 

 

หนา 74 
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ตาราง สรุปยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนคาเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง กลยุทธ ตัวชี้วดั คาเปาหมาย โครงการ และ ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 

ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ
หนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

มิตดิานบุคลากร 

ยุทธศาสตรองคกรที่ 5 บริหารและพัฒนาทุนมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 
พัฒนาระบบ
อัตรากำลังและ
บริหารอัตรากำลัง
บุคลากรเงนิทุนฯ 

เพ่ือวางแผน
อัตรากำลัง
บุคลากรเงินทุนฯ 
ใหสอดคลองกับ
พันธกิจของ
องคกร 

กลยุทธ 1.1 
อัตรากำลัง
เพียงพอ 

KPI 1 ความสำเร็จของ
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 

รอยละ
ความสำเร็จ

ของการ
จัดทำแผน
อัตรากำลัง 

60 100 - - - 
P1 โครงการจัดทำแผน
และบริหารอัตรากำลัง
บุคลากรเงินทุนฯ 

          

KPI 2 ความสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผน 

รอยละ
ความสำเร็จ 
(ตามกรอบ
อัตรากำลัง) 

- - 100 100 100           

ยุทธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

เพ่ือพัฒนา
บุคลากรใหมี
สมรรถนะเพียงพอ
กับพันธกิจ 

กลยุทธ 2.1 
บุคลากร
สมรรถนะสูง 

KPI 3 รอยละความสำเร็จ
ของการดำเนินโครงการ
ประเมินและพัฒนา
สมรรถนะ (PS/FDR) ได
ตามแผน 
• ป 2566 ประเมิน
สมรรถนะ (PS/FDR) 
• ป 2567 พัฒนา
สมรรถนะ (PS/FDR) 

รอยละ
ความสำเร็จ 

100 100 - - - 
P2 โครงการประเมิน
และพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรเงินทุนฯ 

          

KPI 4 ความสำเร็จของ
การดำเนินการตามแผน 

รอยละ
ความสำเร็จ 
(ตามแผน 

KM) 

- 40 60 80 100 

P3 โครงการจัดการ
ความรูเงินทุนฯ 
(Knowledge 
Management) 
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ยุทธศาสตร
หนวยงาน 

วัตถุประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

กลยุทธ
หนวยงาน 

ตัวชี้วัด หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

ชื่อโครงการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ 

2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

ยุทธศาสตรที่ 3 : 
สงเสริมคานิยม 
สรางความผาสุก
และความผูกพัน
ของบุคลากร 

1. เพ่ือยกระดับ
ความผาสุกและ
ความผูกพันของ
บุคลากร 
2. เพ่ือสงเสริม
คานิยม SAAP ที่มี
ความชัดเจน และ
สรางบุคคล
ตนแบบ (Role 
Model) ของ
คานิยมองคกร 

กลยุทธ 3.1 
สรางความผาสุก
และความผูกพัน 

KPI 5 รอยละความสำเร็จ
ตามแผนการยกระดับ
ความผาสุกและความ
ผูกพัน 

รอยละ 100 100 100 100 100 

P4 โครงการสำรวจและ
ยกระดับความผาสุกและ
ความผูกพัน 
P4.1 สำรวจปจจัย
ความผาสุกและความ
ผูกพันที่สงผลตอ
ความสำเร็จขององคกร 
P4.2 ยกระดับปจจัย
ความผาสุกและผูกพันที่
สงผลตอความสำเร็จของ
องคกร 

          

KPI 6 รอยละความสำเร็จ
ตามโครงการพัฒนา 
SAAP 

รอยละ - - 100 100 100 
P5 โครงการสงเสริม
ความ SAAP 

          

KPI 7 รอยละการสราง 
Role Model ไดตามแผน 

รอยละ - - 100 100 100           
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ยุทธศาสตรท่ี 1 : พัฒนาระบบอัตรากำลังและบรหิารอัตรากำลงับุคลากรเงินทุนฯ 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือวางแผนอัตรากำลังบุคลากรเงินทุนฯ ใหสอดคลองกบัพันธกิจขององคกร  
 

 กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธ 1.1 อัตรากำลังเพียงพอ P1 โครงการจดัทำแผนและบริหารอัตรากำลัง

บุคลากรเงินทุนฯ 
2566 

 
ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 1 ความสำเร็จของการจัดทำ 
         แผนอัตรากำลัง 

รอยละ
ความสำเร็จ

ของการ
จัดทำแผน
อัตรากำลัง 

60 100    

KPI 2 ความสำเร็จของการดำเนินการ 
         ตามแผน 

รอยละ
ความสำเร็จ 
(ตามกรอบ
อัตรากำลัง) 

- - 100 100 100 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การพฒันาทรัพยากรบุคคล 

 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะเพียงพอกับพันธกิจ 
 

 กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 
กลยุทธ 2.1 
บุคลากรสมรรถนะสูง 

P2 โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเงินทุนฯ  2566 

P3 โครงการจัดการความรูเงินทุนฯ (Knowledge Management) 2567 

  
 ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 3 รอยละความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการประเมินและพัฒนาสมรรถนะ 
(PS/FDR) ไดตามแผน 

• ป 2566 ประเมินสมรรถนะ 
(PS/FDR) 

• ป 2567 พัฒนาสมรรถนะ (PS/FDR) 

รอยละ 
 

100 100 - - - 
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 ตัวชี้วัดที่สำคญั  
 

หนวยวัด 
คาเปาหมาย 

2566 2567 2568 2569 2570 
KPI 4 ความสำเร็จของการดำเนินการ 
         ตามแผน 

รอยละ
ความสำเร็จ 
(ตามแผน 

KM) 

- 40 60 80 100 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : สงเสรมิคานิยม สรางความผาสกุ* และความผูกพันของบุคลากร 
* ความผาสุกของบุคลากร สามารถแบงออกเปน 5 องคประกอบ ไดแก Career Wellbeing (การรับรูถึงคุณคางาน), Social Wellbeing (การ

ไดอยู ทามกลางผูคนที่เสริมพลังบวก, Financial Wellbeing (ความรูสึกมั ่นคงตอทางการเงิน), Physical Wellbeing (การมีสุขภาพดี), Community 
Wellbeing (การเปนสวนหนึ่งของเงินทุนฯ) 
 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร : 

1. เพ่ือยกระดับความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร 
2. เพ่ือสงเสริมคานิยม SAAP ทีม่ีความชัดเจน และสรางบุคคลตนแบบ (Role Model) ของคานิยมองคกร 

 
 กลยุทธ โครงการเชิงยทุธศาสตร ปที่เริ่มโครงการ 

กลยุทธ 3.1 
สรางความผาสุกและ
ความผูกพัน 

P4 โครงการสำรวจและยกระดับความผาสุกและความผูกพัน 
P4.1 สำรวจปจจัยความผาสกุและความผูกพันที่สงผลตอ
ความสำเร็จขององคกร 
P4.2 ยกระดับปจจัยความผาสุกและผูกพันที่สงผลตอ
ความสำเร็จขององคกร 

2566 

P5 โครงการสงเสริมความ SAAP 2568 

 
ตัวชี้วัดที่สำคญั  

 
หนวยวัด 

คาเปาหมาย 
2566 2567 2568 2569 2570 

KPI 5 รอยละความสำเร็จตามแผนการ 
         ยกระดับความผาสุกและความผูกพัน 

รอยละ 100 100 100 100 100 

KPI 6 รอยละความสำเร็จตามโครงการพัฒนา 
        SAAP 

รอยละ - - 100 100 100 

KPI 7 รอยละการสราง Role Model  
        ไดตามแผน 

รอยละ - - 100 100 100 
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