
การประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับร่างที่ 1 และร่างกรอบความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ฉบับร่างที่ 1

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานด้านไอซีทีเชงิรุก 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของ
กระทรวงคมนาคม

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
3 สิงหาคม 2560



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



กระบวนการท างานเน้นการติดต่อประสานงานกับบุคลากรจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
อย่างใกล้ชิด

• น าเสนอผลการศึกษา ร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่างกรอบ
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ

• รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

Participation of Stakeholders
• Stakeholders Analysis
• Various Formats as Appropriate
• Public Awareness and Engagement

In-depth Analysis
• Appropriate Tools
• Data Evaluation
• Specific Fields
• Practical Results

Strategic Planning
• Design Policy and 

Strategy
• Expertise in Advice and 

Recommendation
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แนวทางการด าเนินงาน : เน้นการวิเคราะห์เชิงลึก
การจัดท าและวางยุทธศาสตร์ และการมีส่วนรว่ม

วัตถุประสงค์ของการประชมุครัง้น้ี

ขอบเขตการด าเนินงาน

3 พัฒนาบุคลากรน าร่องให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

6
สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ ของกระทรวง และ
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
(Competency Model) ที่จ าเป็น ของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม

วิเคราะห์ และจัดท ากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (Competency Model) ที่จ าเป็น ของบุคลากร IT และ
ทักษะด้าน IT ส าหรับบุคลากร non-IT ของกระทรวงคมนาคม

1

ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

2

4
ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบตัวชี้วัดของงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวง และ
พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร

5 ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม



กรอบแนวทางการศึกษา
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ศึกษา และวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ส าหรับความต้องการ/ความคาดหวัง 
และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกรณีศึกษา

ออกแบบและ
พัฒนาตัวชี้วัด
ของงาน ICT 
ของกระทรวง
คมนาคม

กรอบ Competency Model 
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั

กรอบ Competency Model 
ที่ต้องได้รับการพัฒนา

กรอบ Competency Model และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงคมนาคม ฉบับสมบรูณ์

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรน าร่อง

Gap 
Analysis

Gap 
Analysis

สัมมนาประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ผลการศึกษา

ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

และพัฒนาบุคลากร

Key-takeaway
+

ออกแบบพัฒนาระบบสารสนเทศ Executive 
Dashboard System และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT



ขั้นตอนในการด าเนินงาน
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จัดท ากรอบ ฯ และแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์

จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน ารอ่ง
 เตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากร / ผู้รับการฝึกอบรมน าร่อง
 ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน าร่อง พร้อมจัดท าสรุปผลการจัดกิจกรรม

ด าเนินการทดสอบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard 
System และระบบสารสนเทศสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม

จัดประชุม/สัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกรอบฯ และร่างแผนยุทธศาสตรฯ์ ฉบับร่างที่ 1
 เตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากร / ผู้รับการฝึกอบรมน าร่อง
 ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
 ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พร้อมจัดท าสรุปผลการจัดประชมุรบัฟังความคดิเห็น

จัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร IT และ 
non-IT ของกระทรวงคมนาคม ฉบับร่างที่ 2

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
คมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 2

สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของกระทรวง
คมนาคม และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ Executive 
Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนนุ
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ระยะ 
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับร่างที่ 1

ศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร ์มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ศึกษายุทธศาสตร์และแผนงานระดบัประเทศและระดับกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
 ศึกษาโครงสร้างองค์กร และระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานกระทรวงคมนาคม
 วิเคราะห์เปรียบเทียบในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารระดบัสากลกับระบบของไทย
 วิเคราะห์ช่องว่างของกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในปัจจุบัน

ส ารวจความต้องการ/ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย บุคลากรของกระทรวงคมนาคม รวมถึง
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้เชี่ยวชาญที่
เกี่ยวข้อง

เสนอ 1) รายงานขั้นต้น (Inception Report) ภายใน 30 วัน / 2) รายงานผลการศึกษายุทธ์ศาสตร์และแผนงาน 3) รายงานส ารวจความต้องการและความคาดหวังผู้บริหารและบุคลากรฯ
และ 4) รายงานส ารวจความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ภายใน 60 วัน

งว
ดท

ี่ 1

จัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร IT 
และ non-IT ของกระทรวงคมนาคม ฉบับร่าง
ที่ 1

ออกแบบดัชนีตัวชี้วดังานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม
 ตัวชี้วัดบุคลากรของกระทรวง
 ตัวชี้วัดงานด้าน ICT ของกระทรวง

เสนอ 1) รายงานขั้นกลาง (Interim Report) 2) รายงานผลการออกแบบตัวชี้วัดฯ 3) รายงานผลการออกแบบระบบ Executive Dashboard System 
และ 4) รายงานผลการออกแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนพัฒนาบุคลากรฯ ภายใน 120 วัน

งว
ดท

ี่ 2

เสนอ 1) ร่างรายงานผลการศึกษา (Draft Final Report) 2) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)ฯ และ 3) รายงานผลการจัดประชุม/สัมมนาฯ ภายใน 180 วัน

งว
ดท

ี่ 3

เสนอ 1) กรอบฯ ฉบับสมบูรณ์ 2) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ 3) รายงานสรุปผลการการพัฒนาบุคลากร 4) รายงานผลทดสอบระบบ Executive Dashboard System 
และ 5) รายงานผลทดสอบระบบสารสนเทศสนับสนุนพัฒนาบุคลากรฯ ภายใน 210 วัน

งว
ดท

ี่ 4

จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา
 เตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากร / ผู้เข้าร่วมสัมมนา
 ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
 ด าเนินจัดสัมมนา พร้อมจัดท าสรุปผลการจัดสัมมนา

จัดฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรกัษาระบบสารสนเทศ
 เตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ / วิทยากร / ผู้รับการฝึกอบรม
 ติดต่อประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร
 ด าเนินจัดฝึกอบรมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 จัดท าสรุปผลการฝึกอบรม

จัดท าคู่มือการใช้งาน และการดูแลระบบสารสนเทศ 
Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

เสนอ 1) รายงานผลการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 2) รายงานผลการจัดสัมมนาฯ 3) - 4) รายงานผลการจัดฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบสารสนเทศทั้งสอง 
และ 5) - 8) คู่มือการใช้งานและคู่มือการดูแลรักษาระบบสารสนเทศทั้งสอง ภายใน 240 วัน

งว
ดท

ี่ 5



แผนการด าเนินงานโครงการตลอดทั้ง 8 เดือน อาศัยการ Desk Research ควบคู่ไปกับการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกๆ ขั้นตอน

6

ลงนามสัญญา เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8

การส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของ
กระทรวง

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของกระทรวง
คมนาคม และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง

การจัดประชุมกลุ่มยอ่ยเพื่อส ารวจความ
ต้องการและความคาดหวัง (31 มี.ค.)

10 มี.ค. – 27 เม.ย.

การศึกษาและวิเคราะหท์ี่
เป็น Desk Research 

การจัดท ากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร IT และทักษะด้าน IT 
ส าหรับบุคลากร non-IT ของกระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง
คมมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)

การออกแบบดัชนีตัวชี้วัดงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

การจัดประชุม/สัมมนากลุ่ม
ย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างกรอบฯ และร่างแผน
ยุทธศาสตร์ฯ (ฉบับร่างที่ 1)

การจัดท ากรอบ IT 
Competency ฯ และแผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับร่างที่ 2

การจัดประชุม/สัมมนาเผยแพร่
ผลการศึกษา
การจัดอบรมการใช้งานและการ
ดูแลรักษาระบบ

14 ก.พ. 14 เม.ย. 13 มิ.ย. 12 ส.ค. 11 ก.ย. 11 ต.ค.
เดือน 1
16 มี.ค.

การจัดท ากรอบ IT Competency ฯ
และแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์

การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน าร่อง

ด าเนินการทดสอบระบบสารสนเทศ

ประชุม/สัมมนา
กลุ่มย่อย (3 ส.ค.)

ประชุม/สัมมนา
เผยแพร่ผล (26 ก.ย.)

จัดกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร

น าร่อง 
3 หลักสูตร 120 
ท่าน (กลาง-ปลาย

เดือน ส.ค. )



การจัดท าโครงการ เพื่อผลลัพธ์มุ่งสู่การจัดท าเส้นทางอาชีพ (Career Path) 
และการพัฒนากรอบ Competency ของทั้งองค์กรของกระทรวงคมนาคม

7

Career Path

Corporate Competency

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ด้าน ICT ของกระทรวงคมนาคม 

ระยะ 4 ปี (2561-2564)

Executive Dashboard System & 
Personal Development 

Information System

กรอบ Competency 
Model ด้าน ICT ของ

บุคลากร IT และ non-IT

Performance Index ของ
บุคลากรและงานด้าน ICT

หลักสูตรน าร่อง
ของกระทรวงคมนาคม



ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการศึกษา
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1

2

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารใหม่ (IT Competency) ซึ่งสะท้อนและสอดคล้องกับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

4

5

ระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Dashboard System)

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

3
หลักสูตรน าร่อง (Pilot Training Courses) และรายชื่อหลักสูตรที่สามารถน าไปใช้พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
ในอนาคต (Selected Course List)

ระบบซ่ึงอยู่ในรูปของเว็บเพจ/เว็บไซต์ ที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อาทิ หลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร 
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร
ต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ และสามารถใช้งานผ่าน Mobile Device ขณะเดียวกัน ผู้บริหารก็สามารถติดตามผลผู้เรียน 
และสรุปผลการเรียนรู้ของบุคลากรของกระทรวง เพื่อใช้ส าหรับการวางแผนงาน และก าหนดนโยบายของกระทรวงได้

ระบบซ่ึงสะท้อนถึงคุณค่าของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม



ผลประโยชน์ที่กระทรวงคาดว่าจะได้รบั
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1) กระทรวงมีกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ (IT 
Competency) และสามารถน ามาปรับใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ทั้งบุคลากรในสายงาน IT และ non-IT

2) กระทรวงมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวงอย่างมีระบบ

4) ผู้บริหารของกระทรวงสามารถติดตามผลการเรียนรู้ของบุคลากร และน าผลรายงานต่างๆ จากระบบ Executive Dashboard 
System มาใช้ในการวางแผนงาน และก าหนดนโยบายด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

3) บุคลากรของกระทรวงมีความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะด้าน ICT ที่เพิ่มขึ้น และกระทรวงมีรายการหลักสูตรที่เหมาะสม
ส าหรับด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

5) บุคลากรของกระทรวงสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม ในการ
พัฒนาและเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เก่ียวข้อง

 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
Competency Model ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ
และระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร 
และอ านาจหน้าที่ รวมถึงระบบ ICT ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทย
และประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)3

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปัจจุบัน 
(Current Competency Model) ของหน่วยงานราชการไทย 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงกรณีศึกษา

4



ศึกษายุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้องระดับประเทศและระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12

1 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

2 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561

3 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 

5 มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู ้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ และต าแหน่งประเภทบริหาร 

6 มาตรการบริหารและพัฒนาก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561

7 คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก 

8 มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

9 (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022

10 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร

11 แผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

12 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565

13 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

แนวทางการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐไทย

ความรู้ความสามารถ / ทักษะ / 
สมรรถนะ ที่จ าเป็นส าหรับ
ภาครัฐไทย

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ระดับประเทศและกระทรวง

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

14 มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)



ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
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พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o บริหารนโยบายและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการใหส้อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
o ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงกับความต้องการทั้งปัจจบุันและอนาคต
o ก ากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานใหท้ันต่อความเปล่ียนแปลง
o ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง
o ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใชร้ะบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการ
o บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ

ที่มา: กระทรวงคมนาคม

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - การยกระดับความปลอดภัยและ
ความม่ันคงของระบบขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ

o ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
o ปลอดภัยและมั่นคง
o ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ
o ปัจจัยขับเคล่ือนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 - การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพื้นฐาน
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 - การยกระดับความปลอดภัยและ
ความม่ันคงของระบบขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 - การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ

o ปรับปรุงและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งใหม้คีุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐาน

o พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะขั้นพืน้ฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้
o เพิ่มความคล่องตัว และการเชื่อมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง
o พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอาย ุผู้พิการ และบริการเชิงสังคม
o ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใชพ้ลังงานพึง่พงิพลงังานที่สะอาด

และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green)

o ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความปลอดภัย
ของการขนส่ง

o ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใชร้ะบบขนส่ง
o ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง
o ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและก ากับดูแลด้านความมัน่คงของ

การขนส่ง

o พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

o พัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์

o ปรับปรุงและพัฒนาระบบก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ

o ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปล่ียนไป

o ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
o พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ
o พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง
o พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง
o ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

กล
ยุท

ธ์

กล
ยุท

ธ์
กล

ยุท
ธ์

กล
ยุท

ธ์
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ขีดความสามารถ

วิสัยทัศน์

o สวัสดิการประชาชน
o แรงงาน
o การเกษตร
o การท่องเที่ยว
o การลงทุน
o การค้า (น าเข้า/ส่งออก)

o วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
o ภาษีและรายได้
o ความปลอดภัยสาธารณะ
o การบริหารจัดการชายแดน
o การป้องกันภัยธรรมชาติ
o การจัดการในภาวะวิกฤต

o การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ
o การยืนยันตัวตนและการบริหารจัดการสิทธิ
o การให้ข้อมูล
o การรับฟังความคิดเห็น

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

Digital Development Plan (Phase I)

Government Integration
การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน

Smart Operations
การน าเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม

Citizen-centric Services
การยกระดับบริการภาครฐัให้ตรงกับ
ความต้องการของประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Driven Transformation
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาล
ดิจิทัลในทุกระดับของบุคลากร
ภาครัฐ

ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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การพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
รองรับการไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

การยกระดับขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจ

การยกระดับความมั่นคงและ
เพิ่มความปลอดภัยของประชาชน

• การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ: การบูรณาการข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลกลาง

• การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ: การยืนยันตัวตนและบริหารจัดการสิทธิ
โดยใช้ Smart Card หรือผ่านบัญชีผู้ใช้อิเล็กทรอนิกส์กลาง

• การให้ข้อมูล: การให้ทุกข้อมูลงานบริการผ่านจุดเดียว โดยให้ผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง

• การรับฟังความคิดเห็น: การแก้ไขเรื่องร้องเรียนและการเข้าถึงความต้องการในเชิงรุก

• โครงสร้างพ้ืนฐานรัฐบาลดิจิทัล: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับรัฐบาลดิจิทัล

• ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ: ยกระดับศักยภาพบุคลากรภาครัฐรองรับรัฐบาลดิจิทัล

• การให้ความช่วยเหลือ: การให้บริการความช่วยเหลือแบบบูรณาการในเชิงรุก

• การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน: การบูรณาการตลาดแรงงานแบบครบวงจร

• การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร: การเกษตรแบบครบวงจรรายบุคคล
ผ่านการบูรณาการ

• การท่องเที่ยว: การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร

• การลงทุน: การบูรณาการงานบริการด้านการลงทุนข้ามหน่วยงาน
• การค้า (น าเข้า/ส่งออก): การบูรณาการการน าเข้าส่งออกแบบครบวงจร
• วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: การส่งเสริม SMEs แบบบูรณาการ

เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเติบโต
• ภาษีและรายได้: ระบบภาษีบูรณาการข้ามหน่วยงานแบบครบวงจร

• ความปลอดภัยสาธารณะ: การรักษาความปลอดภัยสาธารณะเชิงรุก โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก

• การบริหารจัดการชายแดน: การประเมินความเส่ียงผู้โดยสารข้ามแดน
ล่วงหน้าและพิสูจน์ตัวตนผ่านช่องทางอัตโนมัติ

• การป้องกันภัยธรรมชาติ: การบูรณาการข้อมูล เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

• การจัดการในภาวะวิกฤติ: การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
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ที่มา: ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

พัฒนาทุนมนุษย์ส าหรับโลกยคุดิจิทัล เปลี่ยนการท างาน/บริการภาครัฐ ด้วย
ดิจิทัลอย่างสมบรูณ์แบบ

สร้างโอกาสอยา่งเทา่เทยีม

DIGITAL THAILAND

1. ประเทศไทยใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนา
นวัตกรรมและสร้างสรรค์
ธุรกิจแนวใหม่

2. อุตสาหกรรมดิจิทัลมี
บทบาทและความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมข้ึน

3. ภาคธุรกิจไทยโดยเฉพาะ
ธุรกิจฐานรากและ SMEs ให้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้าง
ศักยภาพในการท าธุรกิจ

4. ประชาชนทุกกลุ่มสามารถ
เข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

5. คุณภาพชีวิตของประชาชน
ดีข้ึนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

6. พัฒนาพลเมืองที่มีความสามารถ
พัฒนา และใชส้ารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน

7. ก าลังคนด้านดิจิทัลมีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล

8. กระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการและการ
ให้บริการของภาครัฐ เปล่ียนแปลงด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)วิสัยทัศน์
ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand)
“ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งเต็มศักยภาพในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

เป้าหมาย

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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Digital Foundation
ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐาน
รากในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล

Digital Thailand 1: Inclusion
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วน
ร่วมในเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ตามแนวทางประชารัฐ

Digital Thailand 2: Full Transformation
ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ที่ขับเคล่ือนและ
ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ

Global Digital Leadership
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน

1 ปี 6 เดือน 5 ปี 10 ปี 20 ปีระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4

มิติที่ได้รับการพัฒนา/ประเด็นยุทธศาสตร์

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเวทีโลก 
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นเครื่องมือ
หลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ

สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสาร
และบริการผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อม
ให้บุคลากรทุกกลุ่ม มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อ
การด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล

ปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานและการให้บริการของ
ภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่  1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิ จิทัล
ประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 3: สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่  6 : สร้ างความเชื่ อ ม่ันในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

โครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจ

สังคม

รัฐบาล

ทุนมนุษย์

ความเชื่อมั่น

เป้าหมาย

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



Digital Society

เข้าถึง (Accessible) พร้อมใช้ (Available) และสามารถจ่ายได้ (Affordable)

ขับเคลื่อน New S-Curve เพิ่มศักยภาพ และการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า

สร้างการมีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน มีความม่ันคงปลอดภัย

สร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งจากภายใน

โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างสรรค์สังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล 
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ไปสู่ความมัน่คง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

Hard Infrastructure

Digital Economy Acceleration

Digital Government

Digital Workforce

Soft Infrastructure

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)
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1

2

3

4

5

6

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม



ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านัก ก.พ.ร.)
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วิสัยทัศน์

ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท างานเพือ่ประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี ยกระดับขีด
สมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท างานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใหเ้ป็นที่น่าเชือ่มัน่ศรัทธาของประชาชน

การสร้างสมดุลและปรบัระบบบริหารจัดการภายในภาครฐั (Internal Process)เป้าประสงค์

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ1 พัฒนาอย่างยั่งยืน2 ก้าวสู่สากล3

o การสร้างความเป็นเลิศในการใหบ้ริการ
ประชาชน

o การพัฒนาองค์การใหม้ขีีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นอาชพี

o การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

o การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ

o การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมอืกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

o การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

o การสร้างความพร้อมของระบบราชการ
ไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

การเปลี่ยนแปลง
o การบริหารรูปแบบใหม่

o กระบวนการท างานใหม่
o แก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

o ขีดสมรรถนะและค่านิยมองค์การใหม่
o วัฒนธรรมองค์การใหม่



ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านัก ก.พ.ร.)

การสร้างความเป็นเลศิในการ
ให้บริการประชาชน1

การพัฒนาองค์การให้มีขีด
สมรรถนะสูงและทันสมยั บุคลากร
มีความเป็นมืออาชีพ

2
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด

3 การวางระบบการบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ4

การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน

5
การยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

6
การสร้างความพร้อมของระบบ
ราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน

7

o พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
o เสริมสร้างวัฒนธรรมการใหบ้รกิาร

ที่เป็นเลิศ
o พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

o พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้มีขีด
สมรรถนะสงู

o พัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบราชการ

o เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดย
การลดต้นทุน และส่งเสริมนวัตกรรม

o สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มทีย่ั่งยืน

o บริหารสินทรัพย์ของภาครฐัอย่าง
ครบวงจรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า และสะท้อนตน้ทุนที่แท้จริง 
ของภาครัฐ

o ออกแบบและพัฒนาระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ

o ปรับปรุงความสัมพันธ์และประสาน
ความร่วมมือระหว่างราชการบรหิาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

o ทบทวนบทบาทภารกิจและอ านาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม 
ถ่ายโอนภารกิจงาน และกิจกรรมที่
ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติเองให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ

o ส่งเสริมการบริหารราชการระบบเปิด
และการสร้างเครือขา่ย

o ส่งเสริมและวางกลไกสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการ

o ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการใน
การต่อต้านคอร์รปัชั่น

o พัฒนาระบบบริหารงานของหน่วยงาน
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

o เสริมสร้างเครือข่ายความรว่มมือเพื่อ
ยกระดับธรรมาภิบาลในภาครฐัของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน



มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ท่ีมา: Competency: เครื่องมือในการบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, สถาบันด ารงราชานุภาพ, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553)
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ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ส่วน
ราชการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นแก่ข้าราชการในสังกัดส าหรับต าแหน่งต่างๆ

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับข้าราชการพลเรือนไทย

3.1 สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน 
(Functional Competency)

1. ความรู้ความสามารถ 2. ทักษะ
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่งข้าราชการ

ทุกคนต้องมีและปฏิบัติร่วมกัน เพราะ

เป็นตัวผลักดันให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ 

(Mission) ที่ตั้งไว้ และเป็นตัวสะท้อน

ค่านิยม (Values) ของบุคลากรใน

องค์กร  ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน 

คือ องคค์วามรู้

ความสามารถ และระดับ

ความรู้ความสามารถที่

จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ

คือ ระดับของทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่าง  ๆประกอบด้วย 

คือ Competency ซึ่งผู้บริหารทุกคน

ต้องมี เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และ

ส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่ได้ดีข้ึน  โดย

ประกอบด้วยสมรรถนะ 6 ด้าน 

คือ Competency เฉพาะส าหรับ

แตล่ะกลุ่มงาน รวม 18 กลุ่มงาน เพื่อ

สนับสนุนให้ข้าราชการแสดง

พฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และ

ส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่ได้ดีข้ึน ซึ่งจะมีข้ัน

ความสามารถแตกต่างกันไปตาม

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคาดหวัง 

สะท้อนถึงความลึกซึ้งของ

ความสามารถที่ข้าราชการต้องมี

ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงาน โดยแต่ละกลุ่มงานจะมี

สมรรถนะกลุ่มงานละ 3 ด้าน

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

บริการที่ดี

การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

การท างาน
เป็นทีม

การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม

และจริยธรรม

ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การค านวณ การจัดการข้อมลู

สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์

การควบคุมตนเอง

การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ

ศักยภาพเพื่อน า
การเปลี่ยนแปลง



รายละเอียดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (1/2)

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)
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ต าแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ อ านวยการ

ระดับ

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร

ช า
นา

ญ
งา
น

อา
วุโ
ส

ทัก
ษะ

พิเ
ศษ

ปฏ
ิบัต

ิกา
ร

ช า
นา

ญ
กา

ร

ช า
นา

ญ
กา

ร
พิเ
ศษ

เช
ี่ยว

ชา
ญ

ทร
งค

ุณ
วุฒ

ิ

ต้น สูง

1. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาการ และอ านวยการ

1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

1.2 ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบ
ราชการ

1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

2. มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาการ และอ านวยการ

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.3 การค านวณ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2.4 การจัดการข้อมูล 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2



รายละเอียดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ (2/2)
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ต าแหน่ง ประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ อ านวยการ

ระดับ
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3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภททัว่ไป วิชาการ และอ านวยการ

3.1 สมรรถนะหลัก

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4

- บริการที่ดี 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4

- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4

- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4

- การท างานเป็นทีม 1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

- สภาวะผู้น า - - - - - - - - - 1 2

- วิสัยทัศน์ - - - - - - - - - 1 2

- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ - - - - - - - - - 1 2

- ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน - - - - - - - - - 1 2

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

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

3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ (มีทั้งสิ้น 16 สมรรถนะย่อย)

1 1 2 2 1 2 3 4 5 3 4



รายละเอียดมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งประเภทบริหาร
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มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น ทุกระดับ

1. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงาน

1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 2

1.2 ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ 4

2. มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอ านวยการ

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 2

2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 2

2.3 การค านวณ 2

2.4 การจัดการข้อมูล 2

3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่งประเภท
ทั่วไป วิชาการ และอ านวยการ

3.1 สมรรถนะหลัก

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5

- บริการที่ดี 5

- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 5

- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 5

- การท างานเป็นทีม 5

มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ระดับ
ต้น

ระดับ
สูง

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

- สภาวะผู้น า 3 4

- วิสัยทัศน์ 3 4

- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ 3 4

- ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน 3 4

- การควบคุมตนเอง 3 4

- การเสนองานและการมอบหมายงาน 3 4



มาตรการบริหารจัดการอัตราก าลังปกติส่วนที่ 1

ภาพรวมของมาตรการบริหารและพฒันาก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-2561

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)
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ไม่ยุบเลิกอัตราข้าราชการในภาพรวม1 ไม่เพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมส าหรับข้าราชการทุกประเภท2

มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ส่วนที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การวางแผนบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด

o วางแผนก าลงัคนใหส้อดคล้องกับภารกจิของส่วนราชการ (Workforce Planning)
o พัฒนาฐานข้อมูลก าลงัคนทุกประเภทใหส้มบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาก าลังคนและสร้างความพร้อมเชิงกลยุทธ์

o การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
o การเตรียมก าลังคนเพื่อรองรับการสญูเสียจากการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างอายุ และการบรหิารและความ

หลากหลาย
o การพัฒนากลุ่มก าลังคนคุณภาพ เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอส าหรับการเป็นกลุ่มผู้น าการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ
o การพัฒนาทางก้าวหน้าในสายอาชีพให้สอดคลอ้งกับผลงานและสมรรถนะ
o การพัฒนาผู้บริหารของส่วนราชการและนักทรัพยากรบคุคลให้มีความเป็นมืออาชีพในการบริหารทรพัยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การดึงดูดและรักษาก าลังคนที่มีคุณภาพในภาครัฐ

o การยกระดับหน่วยงานของรัฐในตลาดแรงงานให้เป็น Employer of Choice
o การพัฒนาคุณภาพชีวิต
o การสร้างแรงจูงใจและพัฒนาระบบบรหิารผลการปฏิบัติงาน



ภาพรวมคู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลัก

ที่มา: คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่สมรรถนะหลัก

ระดับเป้าหมาย

ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ระดับเป้าหมายขั้นต่ าของสมรรถนะ

ประเภทบริหาร
ระดับสูง 5
ระดับต้น 4

ประเภทอ านวยการ
ระดับสูง 4
ระดับต้น 3

ประเภทวิชาการ

ทรงคุณวุฒิ 5
เชี่ยวชาญ 4

ช านาญการพิเศษ 3
ช านาญการ 2
ปฏิบัติการ 1

ประเภททั่วไป

ทักษะพิเศษ 2
อาวุโส 2

ช านาญงาน 1
ปฏิบัติงาน 1

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี
การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การท างานเป็นทีม

การยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริยธรรม



แนวทางการด าเนินการเพือ่พฒันาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน
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ที่มา: คู่มือการพัฒนาข้าราชการตามสมรรถนะหลกั, ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ข้าราชการพลเรอืนสามัญ

จัดฝึกอบรมสมรรถนะหลักทั้ง 5 สมรรถนะของข้าราชการพลเรือน 

o หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับผู้บริหาร
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้บังคับบัญชา
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ปฏิบัตงิานทีมปีระสบการณ์
o หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะส าหรับผู้ปฏิบัติงานขั้นต้น

จัดท าคู่มือกลางในการมอบหมายหรือพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อให้ส่วนราชการน าไปใชด้ าเนินการพัฒนาศักยภาพ

ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดเข้ารับ
การพัฒนาในหลักสูตรกลางของส านักงาน ก.พ.

จัดการพัฒนาข้าราชการในหลักสูตรที่คล้ายคลึงในกรณีที่
ส านักงาน ก.พ. ไม่สามารถด าเนินการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของข้าราชการได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

จัดคู่มือการมอบหมายงานหรือการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ 
เพื่อให้หัวหน้างานสามารถน าไปประยุกต์ใชโ้ดยอาจอ้างอิง
จากคู่มือกลางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดขึ้น



ภาพรวมมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

ระดับ

ปฏ
ิบัต

ิงา
น

ช า
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ต้น สูง

1. มาตรฐานด้านความรู้ความสามารถที่จ าเปน็ส าหรับการปฏิบัติงาน

1.1 ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

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

1.2 ความรู้เร่ืองกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ

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

2. มาตรฐานด้านทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

2.1 การใช้คอมพิวเตอร์ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

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

2.4 การจัดการข้อมูล 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2



ภาพรวมมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ต าแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานเคร่ือง

คอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อ านวยการ

ระดับ
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3. มาตรฐานด้านสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

3.1 สมรรถนะหลัก

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4

- บริการที่ดี 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4

- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4

- การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม

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

- การท างานเป็นทีม 1 1 2 1 1 2 1 2 3 4 5 3 4

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร

- สภาวะผู้น า - - - - - - - - - - - 1 2

- วิสัยทัศน์ - - - - - - - - - - 3 1 2

- การวางกลยุทธ์ภาครัฐ - - - - - - - - - - 3 1 2

- ศักยภาพเพื่อน าการปรับเปลี่ยน - - - - - - - - - - 3 1 2

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

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

3.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ (แตกต่างตามต าแหน่ง) 

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



ภาพรวม (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022
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ยกระดับคมนาคมของไทย สู่ยุคคมนาคมดิจิทัลวิสัยทัศน์
มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจการคมนาคมและขนส่ง ให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่โดดเด่น สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ
ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเติบโตแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ

เป้าประสงค์

พัฒนาทางเศรษฐกิจ1 พัฒนาสังคม2 พัฒนาอย่างมั่นคง ยั่งยืน3

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1:
ยกระดับดิจิทัลโลจิสตกิส์
ให้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ 
Global Value Chain

ยุทธศาสตร์ 2:
พัฒนาระบบการเดินทาง
อัจฉริยะรองรับการเข้าสู่
สังคมดิจิทัลและ Smart City

ยุทธศาสตร์ 3:
เพิ่มศักยภาพระบบบริหาร
การจราจรอัจฉริยะของ
ทุกภาคการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ 4:
ก ากับและยกระดบัความ
ปลอดภัยเชิงบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ 5:
ก ากับดูแลการคมนาคมใน
ภาคการขนส่งต่างๆ ให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม

ยุทธศาสตร์ 6:
เพิ่มศักยภาพระบบ
คมนาคมและขนสง่เพื่อ
สนับสนุนงานเสริมสร้าง
ความม่ันคงของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 7:
เตรียมโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมให้พร้อมส าหรบั
อนาคต และพัฒนาระบบบรหิาร
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมแบบ
องค์รวมด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 8:
สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ส าหรับกิจการด้านคมนาคม 
พัฒนาผู้ประกอบการและ
บุคลากร ให้พร้อมก้าวสู่ยุค
คมนาคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 9:
บูรณาการและเพิ่ม
คุณค่าข้อมูล เพื่อปฏิรูป
งานคมนาคมและขนส่ง

ยุทธศาสตร์ 10:
การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และมุ่งสู่การเป็น
หน่วยงานรัฐบาลดิจิทัล

ที่มา: (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)
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ที่มา: (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

ยุทธศาสตร์ 1: ยกระดับดิจิทัลโลจิสติกส์ใหพ้ร้อมเป็นส่วนหนึ่งของ 
Global Value Chain

ยุทธศาสตร์ 2: การเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง
คมนาคมของภูมภิาครองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ 3: เพิ่มศักยภาพระบบบริหารการจราจรอัจฉริยะของทุกภาคการ
ขนส่ง

ยุทธศาสตร์ 4: ก ากับและยกระดับความปลอดภัยเชงิบูรณาการ

o กลยุทธ์ 1.1: ส่งเสริมผู้ประกอบการ พัฒนาบริการขนส่งสินค้า โครงสร้างพื้นฐาน และ
กฎระเบียบ บนเส้นทาง (Smart Route)

o กลยุทธ์ 1.2: พัฒนาระบบสนับสนนุการจองระวางและสิ่งอ านวยความสะดวกในการขนส่ง 
บนเส้นทาง (Smart Route)

o กลยุทธ์ 1.3: บูรณาการข้อมูลจากผู้ประกอบการ ยานพาหนะ สินค้า และโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อจัดท าเป็นรายงานสถานการณก์ารขนส่งบนเสน้ทาง (Smart Route)

o กลยุทธ์ 1.4: พัฒนาระบบวิเคราะห์ วางแผน และบริหารจัดการ Fleet การขนส่งสินค้า 
(Fleet Optimization) บนเส้นทาง (Smart Route)

o กลยุทธ์ 2.1: บูรณาการข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์การ
เดินทางหลากหลายรูปแบบ ในเมืองส าคัญ (ปริมาณ-เส้นทาง-รูปแบบ-ระยะเวลา-ค่าใช้จ่าย) 
เพื่อวิเคราะห์/พยากรณ ์วางแผนและประเมินผล

o กลยุทธ์ 2.2: พัฒนาระบบวิเคราะห์ วางแผน การจัดเส้นทางระบบขนส่งมวลชน/บริการ
ขนส่งเชิงพาณชิย์และการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ให้เพียงพอ เชื่อมโยง ต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทาง

o กลยุทธ์ 2.3: ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสนับสนนุการวางแผนการเดินทาง การบูรณาการ
ระบบช าระค่าโดยสาร/ค่าบริการ/ค่าผ่านทาง/ค่าธรรมเนียม เพื่ออ านวยความสะดวก ปรับ
พฤติกรรมในการเดนิทาง และลดปัญหาการจราจร

o กลยุทธ์ 2.4: ส่งเสริม ติดตาม เฝ้าระวัง ก ากับการให้บริการขนสง่ท่ีเป็นทางเลือกในการ
เดินทาง/บริการขนส่งในลกัษณะ Car Pool/Car Sharing ให้สะดวก มีคุณภาพ ปลอดภัย
และเป็นธรรม

o กลยุทธ์ 2.5: ส่งเสริมให้มีการพัฒนารระบบสนับสนุนการเดินทางส าหรับผู้สูงอายุและคน
พิการ

o กลยุทธ์ 2.6: ส่งเสริมให้มีการศึกษา ทดลอง ใช้งาน Smart Vehicle 
(Connected/Autonomous Vehicle) พร้อมจัดเตรียม Smart Area และกลไกในการก ากับ

o กลยุทธ์ 3.1: ก าหนดพื้นท่ี/เส้นทางส าคัญใหเ้ป็น Smart Area ในการจัดการจราจรแบบครบวงจร 
โดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ พยากรณ์สภาพการจราจรจากการเติบโตของ
เมือง และประเมินประสิทธิผลจากการจัดการ

o กลยุทธ์ 3.2: เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาณไฟจราจรในลักษณะโครงข่าย ใน Smart Area โดย
น าข้อมูลจราจรแบบ Real –Time มาสนับสนุนการบริหารจราจร ควบคู่กับการจัดเส้นทางและด าเนิน
มาตรการอ่ืน  ๆเพื่อการจัดการจราจร

o กลยุทธ์ 3.3: ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้บริการจุดจอดแล้วจร (Park & Ride) 
รวมทั้งบริการขนสง่ท่ีเป็น Feeder & Last Mile ใน Smart Area

o กลยุทธ์ 3.4: เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับวินัยจราจรใน Smart Area
o กลยุทธ์ 3.5: ก าหนดมาตรการ พร้อมน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมใน

การเข้าใช้เส้นทางใน Smart Area ในช่วงการจ ากัดเวลาวิ่ง
o กลยุทธ์ 3.6: เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ วางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดบริการระบบขนส่ง

มวลชน ส าหรับการเดินทางเข้า-ออก Smart Area รวมท้ังจุดจอดรถประจ าทาง ใน Smart Area 
เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทางท่ีสะดวก เพียงพอ ต่อเนื่อง

o กลยุทธ์ 4.1: บูรณาการข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ดา้นความ
ปลอดภัยทางคมนาคมและประเมินประสิทธิผลจากการจัดการ

o กลยุทธ์ 4.2: วิเคราะหจ์ุดเสีย่งต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ของโครงสร้างพื้นฐานพร้อมออกแบบ 
ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัของโครงสร้างพื้นฐาน รวมท้ังก าหนด Smart Area เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดอุบัติเหตุ

o กลยุทธ์ 4.3: ลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับข่ี พร้อมเฝ้าระวัง ติดตาม ก ากับ การขับข่ี และ
ยานพาหนะ โดยมุ่งเน้นการจัดการแบบ Real-Time และเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามบังคับ
ใช้กฎหมาย

ยุทธศาสตร์ 5: ก ากับดูแลการคมนาคมในภาคการขนส่งต่างๆ ให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม
o กลยุทธ์ 5.1: บูรณาการข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ดา้นผลกระทบ

กับสิ่งแวดล้อม (GHG และการใช้พลังงาน) ใน Smart Route และ Smart Area
o กลยุทธ์ 5.2: จัดเตรียมมาตรการ แนวทางการก ากบัยานพาหนะแบบประหยดัพลงังาน
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ที่มา: (ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560)

ยุทธศาสตร์ 6: เพิ่มศักยภาพระบบคมนาคมและขนส่งเพื่อสนับสนุนงาน
เสริมสร้างความมัน่คงของประเทศ

ยุทธศาสตร์ 7: เตรียมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมใหพ้ร้อมส าหรับอนาคต 
และพัฒนาระบบบริหารโครงสร้างพืน้ฐานคมนาคมแบบองค์รวมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 8: สร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มส าหรับกิจการด้านคมนาคม พัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากร ให้พร้อมก้าวสู่ยุคคมนาคมดิจทิัล

ยุทธศาสตร์ 9: บูรณาการและเพิ่มคุณค่าข้อมลู เพื่อปฏิรูปงาน
คมนาคมและขนส่ง

o กลยุทธ์ 6.1: บูรณาการข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานสถานการณ์ดา้น
อุบัติการณ์ ศักยภาพความพร้อมในการรักษาความมัน่คงปลอดภยัและประเมนิผลการ
ด าเนินงาน

o กลยุทธ์ 6.2: เพิ่มประสิทธิภาพการส ารวจ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ผู้ขับข่ี และบุคลากรใน
ระบบบริการขนส่งมวลชน/ขนส่งสาธารณะ

o กลยุทธ์ 6.3: เพิ่มประสิทธิภาพการสารวจ เฝ้าระวัง ตรวจสอบ ค้นหาผู้โดยสาร สัมภาระ/
พัสดุ ยานพาหนะและผู้เข้ามาใช้บริการใน Transport Terminal ของทุกภาคการขนส่ง

o กลยุทธ์ 7.1: บูรณาการข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานวเิคราะห์ ประเมิน
ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานในแตล่ะภาคการขนส่งต่างๆ

o กลยุทธ์ 7.2: เพิ่มประสิทธิภาพและบรูณาการระบบบริหารโครงการพัฒนา/ลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน

o กลยุทธ์ 7.3: เพิ่มประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ ของการปฏิบัติการและการบริการของ
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็น Smart Infrastructure/Gateway Smart

o กลยุทธ์ 7.4: ยกระดับงานกอ่สร้าง พัฒนา บ ารุงรักษา ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ

o กลยุทธ์ 8.1: วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการในกิจการท่ีเปน็เป้าหมาย และจัดเตรียมดิจิทัล
แพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการครบวงจร

o กลยุทธ์ 8.2: วิเคราะห์ศักยภาพ ความเพียงพอ พร้อมจัดเตรียม Digital Learning Platform เพื่อการ
พัฒนาบุคลากรในระบบคมนาคมและขนส่ง

o กลยุทธ์ 8.3: ส่งเสริม Tech Startup ท่ีมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ สามารถสนับสนนุยทุธศาสตร์
คมนาคมดิจิทัล

o กลยุทธ์ 9.1: วิเคราะห์ วางแผน การแลกเปลีย่น เปิดเผยข้อมูล เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ พร้อมติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน

o กลยุทธ์ 9.2: เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม จัดการ จัดเก็บข้อมูล พัฒนามาตรฐาน และยกระดับระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมแลกเปลีย่น เผยแพร่ข้อมูล ตามแผนงาน

ยุทธศาสตร์ 10: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมุ่งสู่การเป็นหน่วยงาน
รัฐบาลดิจิทัล

o กลยุทธ์ 10.1: เพิ่มศักยภาพการมีสว่นร่วมและรับฟังความคดิเหน็ของประชาชน ด้วยเทคโนโลยี 
Data Analytics และ Social Network พร้อมเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ดว้ยเครื่องมือทาง Digital

o กลยุทธ์ 10.2: พัฒนาบริการอัจฉริยะ (Smart Service) โดยยกระดับงานพิจารณาอนญุาต รวมท้ังงาน e-
Service เดิมให้เป็นไปในลักษณะอัตโนมตัิ (Automated Public Services) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่ง
หน่วยงาน เพื่อรองรับแพลตฟอร์มบริการพื้นฐานภาครัฐ (Government Service Platform)

o กลยุทธ์ 10.3: พัฒนา Digital Learning Platform เพื่อการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
แบบมุ่งเน้นสมรรถนะ และสอดคล้องตามหลักการ 70:20:10

o กลยุทธ์ 10.4: พัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนนุงานบริหารกฎหมายแบบครบวงจร ตั้งแต่การทบทวน
กฎหมาย การบริหารงานคดี การบังคับใช้ ไปจนถึงการวิจัยประเมินผล

o กลยุทธ์ 10.5: พัฒนา Back Office รุ่นใหม่ (Back Office Platform) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน 
กระบวนการบริหารจัดการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by Default) อย่างเป็นระบบ
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มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน (Towards Sustainable Transport)วิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ o เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชือ่มต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hubs for Connectivity)
o เพื่อให้มรีะบบขนส่งที่มปีระสิทธิภาพและระดับการใหบ้ริการที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและชมุชน (Accessibility)
o เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทางและการขนส่ง
o เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Environmental Friendly)
o เพื่อยกระดับการเข้าถึง และเพิ่มการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport)
o เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 1:
การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของโครงข่าย และศูนย์กลาง
การขนส่งระหวา่งประเทศ

ยุทธศาสตร์ 2:
การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย

ยุทธศาสตร์ 3:
การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบขนส่งเพื่อส่งเสริมให้มีการขยาย
พื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ 4:
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
มาตรฐานยานพาหนะ และ
สภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ 5:
การปรับปรุงพฤติกรรมของผู้ที่มีสว่น
เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
จิตส านึก และทักษะเรื่องความ
ปลอดภัยด้านการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ 6:
การส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการ
เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางราง
และทางน้ าเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ 7:
การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่
สะอาดและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

ยุทธศาสตร์ 8:
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะอยา่ง
ทั่วถึงและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ 9:
การปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อลดปัญหาคอขวด และ
ลดปัญหาการจราจรติดขัด

ยุทธศาสตร์ 10:
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการการจราจร

ที่มา: แผนหลักการพัฒนาระบบขนสง่และจราจร พ.ศ. 2554-2563, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม



ภาพแผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรบัการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลง่ข้อมลู
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การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีการสัญจรระหว่างกันสะดวกมากขึ้น 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์เป้าหมาย

แผนงาน/โครงการส าคัญ

Kuala Lumpur Transport Strategic Plan 2016-2025 (แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียนปี 2559-2568)

โครงการโครงข่ายทางหลวงอาเซียน โครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์-คุนหมิง

ประกอบด้วย 5 สาขาความร่วมมอื ได้แก่ (1) การขนส่งทางอากาศ (2) การขนส่งทางบก (3) การขนส่งทางน้ า (4) การขนส่งที่ยั่งยืน และ 
(5) การอ านวยความสะดวกในการขนส่ง

เส้นทางหลวงอาเซียนที่จะมกีารเชือ่มโยงเพือ่เพิม่ศักยภาพการ
คมนาคมขนส่งของประเทศสมาชกิอาเซียน จ านวน 23 สายทาง 
โดยส าหรับโครงข่ายทางหลวงดังกล่าวที่อยู่ในประเทศไทย
ประกอบด้วย 12 สายทาง

o เสริมสร้างอุตสาหกรรมการบินภูมิภาค
o บูรณาการโครงข่ายคมนาคมขนส่งภาคพื้นดินภายในภูมภิาค
o พัฒนาตลาดการค้าพาณิชยนาวีของภูมิภาค

o จัดท ากรอบนโยบายเพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน
o การพัฒนาและบูรณาการระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

พัฒนาเส้นทางโครงข่ายรถไฟภายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิด
การเชื่อมโยงโครงข่ายเข้ากันภายในภูมภิาค รวมถึงกับประเทศ
จีน โดยเส้นทางสายสิงคโปร์-คุนหมงิ เริ่มต้นจากกัวลาลัมเปอร์-
กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรโีสภณ-พนมเปญ-Loc Ninh-
โฮจิมินห์-ฮานอย-Lao Cai-Hekou และไปบรรจบที่เมืองคุนหมิง 
ทางตอนใต้ของประเทศจีน



ภาพรวมยุทธศาสตร์พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565
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โครงสร้างเป้าหมาย โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ โครงสร้างพื้นฐานทางถนน โครงสร้างพื้นฐานทางน้ า

โครงสร้างพื้นฐานทางอากาศ
โครงสร้างพื้นฐานระบบรถไฟฟ้า
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงสร้างพื้นฐานบริเวณ
ชายแดนที่ส าคัญ

เป้าหมายการพัฒนา o เสริมสร้างรากฐานความมัน่คงทางสังคม
o เสริมสร้างรากฐานความมัน่คงทางเศรษฐกิจ
o เสริมสร้างความมัน่คง ความปลอดภัย
o สร้างโอกาสส าหรับการแข่งขันและใหป้ระเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นประชาคมอาเซียน

แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง

แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา
จราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถทางหลวงเพือ่เชือ่มโยงฐาน
การผลิตที่ส าคัญของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่นบ้าน
สู่ประชาคมอาเซยีน

แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ า

แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ

ปรับปรุงระบบอุปกรณ์และโครงสรา้งพื้นฐานการขนสง่ทางราง และพัฒนาระบบ
รถไฟทางคู่ที่มีความพรอ้มด าเนินการ 6 สาย และเร่งผลักดันให้สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน

เร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้บรกิาร
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เพื่อลดมลพิษในเขตเมือง ปรับปรุงถนนและสะพาน 
เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ รวมทั้งการพิจารณาพัฒนาถนน
เลียบแม่น้ าเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพ

ปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงปรับปรุงโครงข่ายถนน
ระหว่างเมืองหลักและกับพรมแดนให้เป็น 4 ช่องทาง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ศุลกากร ก่อสร้างทางหลวงที่จ าเป็น ตลอดจนพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ขนส่งทางถนน

พิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือล าน้ าและท่าเรือชายฝัง่ทะเลด้านอ่าวไทย
และทะเลอันดามัน 

เร่งผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศให้ได้
มาตรฐานสากล ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทา่อากาศยานในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริม
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ

5 แผนงานส าคัญแผนงานการพัฒนา



ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการจัดการโซ่อุปทานเพ่ือความสามารถในการแข่งขนัวิสัยทัศน์

เป้าหมาย o ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ – ประเทศไทยวางบทบาทตนเองเป็นศูนย์กลางธุรกรรมการค้าและบริการของกลุ่มประเทศ GMS และเป็นประตูการค้า
สู่ตลาดเอเชีย

o เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ – (1) เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการตอบสนองลกูค้าของระบบโลจิสติกส์ (2) การสร้างความเข้มแข็งและ
มูลค่าเพิ่มใหก้ับธุรกิจไทยในโซ่อุปทาน และ (3) การเติบโตที่ช่วยลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและระดับภูมภิาค

o ผลสัมฤทธิ์สุดท้าย – การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกันอย่างยั่งยนืในภูมภิาค

ภารกิจที่ 1
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ
ไทยในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพ่ิมจากโซ่อุปทาน

o ยุทธศาสตร์ที่ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน

o ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพื้นที่เมืองชายแดน

ภารกิจและ
ยุทธศาสตร์

3 ภารกิจ 7 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์

ภารกิจที่ 2
การยกระดับประสิทธิภาพระบบอ านวยความสะดวก
ทางการค้า

ภารกิจที่ 3
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน

o ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกสต์ามเส้นทาง

o ยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า

o ยุทธศาสตร์ที่ 5: ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ใหบ้ริการโลจิสติกส์

o ยุทธศาสตร์ที่ 6: ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการก าลังคน

o ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาระบบติดตามและประเมนิผลเพือ่การปรับปรุงตนเอง และสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัองค์กร/เครือข่ายขับเคล่ือนยุทธศาสตร์



กลยุทธ์การสนับสนุนการพฒันาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ 1: เพิ่มขีดความสามารถในการบรหิารจัดการโซ่อปุทาน

o กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมบทบาทของเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรในโซ่อุปทานสนิคา้เกษตร
และอาหารจากตน้น้ าถึงปลายน้ า

o กลยุทธ์ 2: เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซอุ่ปทานให้กบัผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมไทยและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพสูง

ยุทธศาสตร์ 2: ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบรกิารในพื้นที่เมืองชายแดน

o กลยุทธ์ 1: ส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพื้นท่ีการค้าและบริการในเขตเมืองทีห่่างจากพื้นท่ี
ชายแดนประมาณ 30-50 กิโลเมตร

o กลยุทธ์ 2: พัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ชั่วคราว/จุดผ่อนปรนท่ีมีศักยภาพทางการค้าให้เปน็ดา่น
ถาวรท่ีได้มาตรฐานสากล แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสนิค้าออกจากกัน

o กลยุทธ์ 3: สนับสนุนการขยายฐานการผลิตและโซ่อุปทานของธุรกิจไปยังเมืองชายแดนของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

o กลยุทธ์ 4: สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมทวาย

ยุทธศาสตร์ 3: พัฒนาบริการขนส่งและเครือขา่ยโลจิสติกส์ตามเส้นทาง

o กลยุทธ์ 1: เพิ่มขีดความสามารถและความปลอดภัยของการขนส่งสินค้าทางบกสู่ประตู
การค้าหลัก

o กลยุทธ์ 2: ส่งเสริมการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางล าน้ า และพัฒนาระบบท่าเรือหลัก
และบริการเรือชายฝั่งเพื่อการประหยัดพลังงาน

o กลยุทธ์ 3: ขยายความสามารถและพัฒนาบทบาทของสนามบินสวุรรณภูมใิห้เป็นประตูการคา้
ท่ีสามารถสร้างมูลคา่เพิม่ให้กบัธุรกิจการค้าระหวา่งประเทศ

o กลยุทธ์ 4: ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายและเขตอุตสาหกรรม
บริการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบและอุตสาหกรรมให้บริการโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ 5: ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บรกิารโลจิสติกส์

o กลยุทธ์ 1: ส่งเสริม Best Practice และการยกระดับผู้ให้บริการโลจิสตกิสแ์บบต่างๆ ให้ได้
การรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

o กลยุทธ์ 2: สนับสนุนให้มีการจัดตัง้ศูนย์ให้ค าปรึกษานักลงทุนไทยในประเทศภูมิภาคอาเซียน
o กลยุทธ์ 3: ส่งเสริมกิจกรรมสนบัสนนุการขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย

ยุทธศาสตร์ 6: ปรับปรุงระบบการพัฒนาและจัดการก าลังคน

o กลยุทธ์ 1: สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนใหส้อดคล้องกับความต้องการของ
ภาคธุรกิจและแนวโน้มการบริหารจัดการท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม

o กลยุทธ์ 2: การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจส าหรับการค้าชายแดน
o กลยุทธ์ 3: ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวชิาชีพให้กับบุคลากรในสาขา 

โลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ 7: พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพื่อการปรับปรุงตนเอง และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับองค์กร/เครือขา่ยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

o กลยุทธ์ 1: พัฒนาระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
และระบบการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง

o กลยุทธ์ 2: สร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กร/เครือข่ายขับเคลื่อนยทุธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 4: พัฒนาระบบอ านวยความสะดวกทางการคา้

o กลยุทธ์ 1: เร่งรัดการพัฒนาและขยายการเชื่อมโยง NSW ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ไปสู่กลุม่ผู้ประกอบการขนส่งผ่านท่า และส่งเสริมการพัฒนา
ระบบ NSW และ e-Logistics ในประเทศเพื่อนบ้าน

o กลยุทธ์ 2: ด าเนินการจัดตัง้องค์กรก ากับบริหารการจัดการระบบ NSW (Business Model) 
ท่ีมีประสิทธิภาพ

o กลยุทธ์ 3: ผลักดันการออกกฎหมาย

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
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(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 ด้านการเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ไอที ชั้น 2 ด้านการใช้
โปรแกรมขั้นต้นส าหรับการท างาน และชั้น 3 ด้านการเลือกและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลต่างๆ

(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที 
(Digital Literacy)

ค าอธิบาย
กลุ่มเป้าหมาย
(Target Group)

สมรรถนะย่อยต่างๆ

ชั้น 1

ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีสมรรถนะในการเข้าถึงโลกดิจิทัล 
สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสาร
บนสื่ออินเทอร์เน็ตได้อยา่งปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งรู้จัก
และเข้าใช้บริการพื้นฐานและทาธุรกรรม
ออนไลน์ขั้นต้นได้

ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

ใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏ้บัติการ ใช้งานจัดส่ง/ส ารองข้อมูล ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้งาน
คลาวด์คอมพิวติ้ง ฯลฯ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมูล ใช้งานอีเมล ใช้งานปฏิทิน ใช้งานสื่อสังคม ใช้งานโปรแกรม
สื่อสาร ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใช้งานเพื่อความม่ันคง
ปลอดภัย

ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล ป้องกันภัยคุกคาม ป้องกันมัลแวร์ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

ชั้น 2

ใช้โปรแกรมประมวลผลค า เป็นผู้สามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือ
แอพพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการท างานได้

นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

จัดการเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ จัดการย่อหน้าในเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร พิมพ์
เอกสาร ตรวจทางงานเอกสาร

ใช้โปรแกรมตารางค านวณ จัดการตารางค านวณ ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตร
ฟังก์ชันเพื่อการค านวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน ป้องกันแผ่นงาน

ใช้โปรแกรมน าเสนอ จัดการงานน าเสนอ ใช้งานข้อความบนไสลด์ แทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ ก าหนดการเคลื่อนไหว 
ตั้งค่างานน าเสนอ

ชั้น 3

ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เป็นผู้สามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้าน
ดิจิทัล ได้หลากหลายและประยกุต์ใชใ้นงาน
ได้มากขึ้น

นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
ใช้งานโรปแกรมประชุมทางไกลอ่านจอภาพ

ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดจิิทัล ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ใช้โปรแกรมจับการ
ท างานของหน้าจอ ใช้โปรแกรมตัดต่อสือ่ภาพเคลื่อนไหว

ใช้ดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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เป้าหมาย o ไอซีทีเป็นเครื่องมือผลักดันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
o อาเซียนได้รับการยอมรับในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านไอซีทีแห่งหนึ่งของโลก
o ประชากรอาเซียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
o ไอซีทีมีส่วนช่วยส่งเสริมการรวมตัวกันของอาเซียน

วิสัยทัศน์ o Empowering: สร้างพลังให้แก่ประชาชนเพ่ือให้มีทักษะ เทคโนโลยี การเชื่อมต่อ และมีข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง โดยใช้ไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
o Transformational: ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยใช้ไอซีทีมาใช้ในการด ารงชีวิต ในการเรียนรู้ การท างาน และสันทนาการ
o Inclusive: ก่อให้เกิดความเท่าเทียมทั่วถึง โดยให้ความส าคัญกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย
o Vibrant: กระตุ้นให้เกิดความเจริญเติบโตโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการท าธุรกิจ
o Integrated: สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยการเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในอาเซียน

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1: การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ (Economic Transformation)

o ข้อริเริ่มที่ 1.1: สร้างสภาพแวดลอ้มที่เอ้ือให้ธุรกิจเติบโตโดยใช้ไอซีที
o ข้อริเริ่มที่ 1.2: พัฒนาความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนส าหรับอุตสาหกรรมไอซีที

ยุทธศาสตร์ 2: การสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 
Engagement and Empowerment)

o ข้อริเริ่มที่ 2.1: ท าให้ทุกๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการบรอดแบนดใ์นราคาท่ีเหมาะสม
o ข้อริเริ่มที่ 2.2: ท าให้ราคาสนิคา้ไอซีทีอยู่ในระดับท่ีประชาชนสามารถรับภาระค่าใช้บริการได้
o ข้อริเริ่มที่ 2.3: ท าให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส ์รวมทั้ง เนื้อหา และระบบงานประยุกต ์

(Application) มีราคาที่เหมาะสม และสามารถเชื่อมต่อได้อย่างมปีระสิทธิภาพ
o ข้อริเริ่มที่ 2.4: เสริมสร้างความเชื่อมั่น

ยุทธศาสตร์ 3: การสร้างนวัตกรรม (Innovation)

o ข้อริเริ่มที่ 3.1: สร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งความเปน็เลศิ (Innovation Centres of Excellence: 
COE) ส าหรับการวจิัยและพัฒนาดา้นไอซีที

o ข้อริเริ่มที่ 3.2: ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมอืระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ ประชาชน 
และองค์กรสถาบันต่างๆ

o ข้อริเริ่มที่ 3.3: บ่มเพาะนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ 4: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure Development)

o ข้อริเริ่มที่ 4.1: ปรับปรุงการเชื่อมต่อบรอดแบรนด์
o ข้อริเริ่มที่ 4.2: ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยของโครงข่ายและข้อมูลสารสนเทศ การปกป้อง

ข้อมูลและความร่วมมอืของศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์ 5: การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)

o ข้อริเริ่มที่ 5.1: สร้างเสริมศักยภาพ
o ข้อริเริ่มที่ 5.2: พัฒนาทักษะ และการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ 6: การลดความเหล่ือมล้ าทางดิจิทัล (Bridging the Digital Divide)

o ข้อริเริ่มที่ 6.1: ทบทวนเงื่อนไขการใหบ้ริการโทรคมนาคมอย่างท่ัวถึงและบริการเพื่อสังคม 
(USO) หรือนโยบายอ่ืนในรูปแบบเดยีวกนั

o ข้อริเริ่มที่ 6.2: เชื่อมต่อโรงเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีในระบบการศึกษาข้ันต้น
o ข้อริเริ่มที่ 6.3: เพิ่มการเข้าถึงและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
o ข้อริเริ่มที่ 6.4: การลดความเหลื่อมล้ าทางดิจิทัลในอาเซียน

ที่มา: ASEAN Secretariat และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ที่มา: ASEAN Secretariat และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 (การพัฒนาทุนมนุษย์) ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรในภูมภิาคอาเซียน โดยภายใต้ข้อ
ริเริ่มที่ 5.1 กล่าวถึงการพยายามที่จะเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ใหม้ทีักษะและความสามารถด้านไอซีที ขณะที่ภายใต้ข้อริเร่ิมที่ 5.2 กล่าวถึงการพัฒนา
ทักษะและการรองรับมาตรฐานวิชาชพีของภูมภิาค

โครงการ ASEAN ICT Skill Standard Definition and Certifications Phase I & II

ศึกษามาตรฐานวิชาชพีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มสมาชกิอาเซียน วิเคราะห์และ
เปรียบเทียบมาตรฐานทักษะวิชาชพี ICT ดังกล่าว และพัฒนามาตรฐานวิชาชพี ICT 7 ด้าน (Phase I: 5 ด้าน และ Phase II: 2 ด้าน)OBJ.

การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) 

การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)

การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design) 

ระบบสารสนเทศและความม่ันคงบนเครือข่าย (Information System and 
Network Security)

เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบคลาวด์ (Clound Computing) 

เทคโนโลยีการประมวลผลรูปแบบโมบาย (Mobile Computing)

การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)

โครงการ ASEAN ICT Skills Upgrading and Development

จัดท ากรอบทักษะด้าน ICT แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน ICT และการจัดท าโครงการน าร่องเพื่อพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรในกลุ่มวิชาชพี
ด้าน ICT 5 กลุ่ม (Phase I) ได้แก่ กลุ่มวิชาชพีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที การออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร การบริหารเครือข่ายและระบบ และระบบสารสนเทศและความมัน่คงบนเครือข่าย 

OBJ.



ยุทธศาสตร์ระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง

สรุปยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศและระดับกระทรวง
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แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560-2564

คู่มือการพัฒนาข้าราชการ
ตามสมรรถนะหลัก 

มาตรฐานและแนวทางการก าหนด 
Competency ส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และต าแหน่งประเภทบริหาร

(ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022

แผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งและจราจร

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย 

พ.ศ. 2558-2565

แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย
พ.ศ. 2556-2561 

มาตรการบริหารและ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐ 

พ.ศ. 2557-2561

แผนงานด้านการขนส่ง
เพื่อรองรับการเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์

ของประเทศไทย ฉบับที่ 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

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

แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากร

(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) (ระยะที่ 1)
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560-2564

o การฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวง ผ่านการจัด
ให้มีงานประชุมวชิาการ หรือการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 

o การจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวง 

o การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อาคารเรียน 
และอาคารส านักงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จ าเป็น

- - -

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2559-2561

o การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและส่งเสริมใหบุ้คลากร
หน่วยงานภาครัฐได้รับการเพิ่มทักษะให้พร้อมต่อ
การเปล่ียนแปลงในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

- - -

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

o การส่งเสริมใหม้ีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลแก่บุคลากรภาครัฐ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยดีิจิทัล 
เช่น ระบบการเรียนรู้แบบเปิดส าหรับมหาชน (MOOCs)

o การจัดให้มีศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะเชิง
ดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐ

o การสร้างเครือข่ายความเชี่ยวชาญดา้นต่างๆ ท้ังในประเทศและ
ภูมิภาคอาเซียน อาทิ การส่งเจ้าหนา้ท่ีภาครัฐไปร่วมฝึกงานท่ี
เป็นภาคปฏิบัตกิับภาคธุรกิจเอกชน การน าเข้าบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาฝึกอบรมแกบุ่คลากรภาครัฐ 
การแลกเปลีย่นบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญระหวา่งประเทศ ฯลฯ

o การพัฒนาผู้บริหารระดับสงูของรัฐ (CEO) ให้เป็นผู้บริหารที่มี
ทักษะ ความสามารถในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและดิจิทัล

o ความรู้เชิงปฏิบตัิท่ี
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อ
การพัฒนาการบริการ
ภาครัฐให้แก่ภาคเอกชน 
โดยเฉพาะแก่ภาคธุรกิจ

o ความรู้ด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีดจิิทัล

o ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล

o ทักษะด้านการคิดค านวณ
อย่างเป็นระบบ 
(Computational Thinking)

o ทักษะด้านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจ 
(Design Process 
Thinking)

o ทักษะด้านนวัตกรรม
บริการ

o ทักษะการเขียนโปรแกรม 
(Coding)

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การบริการท่ีดี
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

- การท างานเป็นทีม
o สมรรถนะการบริการ

- การด าเนินการเชงิรกุ
- การคิดวิเคราะห์
- การพัฒนาศักยภาพคน
- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

- ศักยภาพเพื่อน าการ
ปรับเปลี่ยน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561

o การวางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม

o การส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพื่อ
ทดแทนบุคลากร

o การทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทน
ที่มีความเหลื่อมล้ าของแต่ละสว่นราชการ

o การเร่งสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่และพัฒนาบุคลากร
ผู้มีความสามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการไทย

o การมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะ
และมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ

o การมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุล
ของชีวิตและการท างานของบุคลากรภาครัฐ (Quality of 
Work Life)

o การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ 

o ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดล้อมในการเรียน
ที่แท้จริง

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จ าเป็น

มาตรฐานและแนวทางการก าหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามญั และต าแหน่ง
ประเภทบริหาร

o มาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็น
ส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามญั และ
ต าแหน่งประเภทบริหาร

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

-

o ทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล

o ทักษะด้านการคิด
เชิงยุทธศาสตร์

o ทักษะด้านการเรียนรู้
ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตาม
บริบท หรือ
สภาพแวดล้อมในการ
เรียนที่แท้จริง 
(u-learning)

o สมรรถนะหลัก
- จริยธรรม
- การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

- การท างานเป็นทีม
o สมรรถนะการบรกิาร

- การคิดวิเคราะห์
- การมองภาพองค์รวม
- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

- สภาวะผู้น า
- วิสัยทัศน์
- ศักยภาพเพื่อน าการ
ปรับเปลี่ยน
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มาตรการบริหารและพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2557-
2561

o การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาเพื่อนบ้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

o การพัฒนาทักษาและขีดความสามารถของผู้บริหารทุกระดับ
ในการบริหารท่ามกลางการเปลีย่นแปลงและภาวะวิกฤต 
(Leading in Crisis & Turbulent Time)

o การพัฒนาเจ้าหนา้ทีข่องรัฐใหต้ระหนักถึงการบริหารและการ
ปฏิบัติงานในสถานการณท่ี์มคีวามเสีย่ง (Risk Smart 
Workforce)

o การปรับเปลี่ยนทักษาะและขีดสมรรถนะของก าลงัคนให้
เหมาะสมกับภารกจิ ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบาย
ของรัฐบาล (Workforce Renewal)

o การพัฒนาขีดสมรรถนะของผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
และประเภทผู้อ านวยการทุกระดับใหม้ีความสามารถในการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

o การเร่งรัดการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพการบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จ าเป็น

คู่มือการพัฒนาข้าราชการตาม
สมรรถนะหลัก

o จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะหลักแก่
ข้าราชการแต่ละระดับ

o จัดท าคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักใหแ้ก่ข้าราชการ
แต่ละระดับ

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o สมรรถนะหลัก
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
- บริการท่ีดี
- จริยธรรม
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

- การท างานเปน็ทีม

o ความรู้ด้านภาษา อาทิ 
ภาษาอังกฤษ และภาษา
เพื่อนบ้าน

o ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

o ทักษะด้านการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk 
Management)

o ทักษะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

o สมรรถนะหลัก
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

- การท างานเป็นทีม
o สมรรถนะการบริการ

- การมองภาพองคร์วม
- การพัฒนาศักยภาพคน
- การสั่งการตามอ านาจ
หน้าท่ี

- ความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

- ศักยภาพเพื่อน าการ
ปรับเปลี่ยน

- -



สรุปยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศและระดับกระทรวง (4)

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล
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มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง
ของศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

-

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จ าเป็น

(ร่าง) ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2022

o พัฒนาทักษะแรงงาน/บุคลากรในระบบคมนาคม 
ให้พร้อมส าหรับงานที่เปล่ียนแปลงไปในอนาคต

o พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี และสามารถน ามาสร้างนวัตกรรม
ที่เพิ่มคุณค่าใหก้ับการบริการ การปฏิบัติงาน และ
การบริหารจัดการ

- -

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจร

o ความรู้ความสามารถ
ด้านความปลอดภัย
ด้านการขนส่งเท่านั้น

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

o แตกต่างกันไป
ตามแต่ละต าแหน่ง
ของข้าราชการ

o ความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

- - -

แผนงานด้านการขนส่งเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 
2558-2565

- - - -

- - - -



สรุปยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศและระดับกระทรวง (5)
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แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมเพือ่
สนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)

o สนับสนุนการปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับ
ความต้องการของภาคธุรกิจและแนวโนม้การบริหาร
จัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

o การพัฒนาบุคลากรทางธุรกิจส าหรับการค้าชายแดน
o ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพ

ให้กับบุคลากรในสาขาโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ และแผนงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร
กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และ/หรือสมรรถนะที่จ าเป็น

- - -

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด รวบรวมจากหลายแหล่งข้อมูล

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารอาเซียน ปี 2558 (ASEAN ICT 
Master Plan 2015 หรือ AIM 2015)

o พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรใน
ภูมิภาคอาเซียน ผ่านการจัดท ากรอบทักษะด้าน 
ICT และแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน ICT 
ส าหรับอาเซียน (ICT Training Roadmap)

o จัดท าแนวทางการเปรียบเทียบมาตรฐานวิชาชพี
ด้าน ICT ส าหรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน
ระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียน

- -

o การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
(Software Development)

o การบริหารจัดการโครงการ
ด้านไอซีที (ICT Project 
Development)

o การออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise 
Architecture Design)

o การบริหารเครือข่ายและระบบ 
(Network and System 
Administration)

o ระบบสารสนเทศและความ
มั่นคงบนเครือข่าย 
(Information System and 
Network Security)

มาตรฐานฯ 3 ชั้น 9 สมรรถนะ ส าหรับผู้ท างานทั่วไป (non-IT) 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (IT Related)
-

(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะด้านการใชด้ิจิทัล 
(Digital Literacy) (ระยะที่ 1)



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
Competency Model ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ
และระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร 
และอ านาจหน้าที่ รวมถึงระบบ ICT ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทย
และประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)3

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปัจจุบัน 
(Current Competency Model) ของหน่วยงานราชการไทย 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงกรณีศึกษา

4



ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร และอ านาจหน้าที่ 
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม 
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1
การศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม 
โครงสร้างองค์กร และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2
การศึกษาโครงสร้างของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือหน่วยงาน/กลุ่ม
งานที่ท าหน้าที่เทียบเท่า) หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

ข้อสังเกต และประเด็นส าคัญ ในมิติโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานสังกัดกระทรวง

แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ระบบ IT) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง และเพื่อการรายงานสรปุผลแก่ผู้บริหารของกระทรวง

สถานะการณ์ปัจจุบัน ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม



โครงสร้างกระทรวงคมนาคม

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
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ส านักงานรัฐมนตรี

กระทรวงคมนาคม

ส านักงานปลัดกระทรวง

ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งจราจร

กลุ่มภารกิจ
การขนส่งทางถนน

กลุ่มภารกิจ
การขนส่งทางราง

กลุ่มภารกิจ
การขนส่งทางน้ า

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

กรมการขนส่งทางบก

การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ

บริษัท ขนส่ง จ ากัด

กรมการขนส่งทางราง* กรมเจ้าท่า ส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

หน่วยงานสังกัดกระทรวง

รัฐวิสาหกิจในสังกัด

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจ

กรมท่าอากาศยาน

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างการจัดตั้ง

การรถไฟแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด

กลุ่มภารกิจ
การขนส่งทางอากาศ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด

บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)

สถาบันการบินพลเรือน

บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จ ากัด

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จ ากัด

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส 
เซาท์อีสต์เอเชีย จ ากัด



หน่วยงานไอซีทีของกระทรวงคมนาคม 
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หน่วยงานกระทรวง หน่วยงานรับผิดชอบด้านไอซีที

หน
่วย

งา
นส

ังกั
ดก

ระ
ทร

วง
คม

นา
คม

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมทางหลวง (ทล.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กรมเจ้าท่า (จท.) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รัฐ
วิส

าห
กิจ

สัง
กัด

กร
ะท

รว
งค
มน

าค
ม 
*

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) ส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
(1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2) แผนกสารสนเทศ (ของกอง
แผนงาน ภายใต้ท่าเรือแหลมฉบัง)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
(1) ฝ่ายสารสนเทศ (2) กองบ ารุงรักษาอุปกรณ์ และ 
(3) แผนกพัฒนาระบบบรกิารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันการบินพลเรือน ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.)
ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อยู่ภายใต้สายกลยุทธ์องค์กรและ
พัฒนาอย่างยั่งยืน)

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

* เป็นรัฐวิสาหกิจตัวอย่าง
ที่ท าการศึกษาเพิ่มเติม

โครงสร้างองค์กร

ที่มา: กระทรวงคมนาคม 
และข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานในสังกัด



อัตราก าลังพลด้าน ICT ของกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน
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หน่วยงาน
กระทรวง

อัตราก าลังพล

อัตราก าลังพล ICT อัตราก าลังพลทั้งหมด (ICT และ non-ICT)

รายละเอียด
เปรียบเทียบ
สัดส่วน (%)

สถานะข้อมูล รายละเอียด
สถานะ
ข้อมูล

หน
่วย

งา
นส

ังกั
ดก

ระ
ทร

วง
คม

นา
คม

สปค. 34 ต าแหน่ง (ขรก. 33 / พรก. 1) 8.21% 1/1/2560 414 ต าแหน่ง (ขรก. 349 / พรก. 31 / ลจป. 34) 1/1/2560

สนข. 30 ต าแหน่ง (ขรก. 23 / พรก. 5 / ลจป. 2) 12.24% 22/6/2560 245 ต าแหน่ง 22/6/2560

ขบ. 51 ต าแหน่ง (ขรก. 51 / พรก. 6) 0.76% 10/11/2559 6,698 ต าแหน่ง (ขรก. 4,082 / พรก. 1,521 / ลจป. 390 / ลจช. 705) 10/11/2559

ทล. 55 ต าแหน่ง (ขรก. 44 / พรก. 9 / ลจป. 2) 0.15% 19/5/2560 37,567 ต าแหน่ง (ขรก. 6,134 / พรก. 3,842 / ลจป. 3,731 / ลจช. 23,860) 19/5/2560

ทช. 34 ต าแหน่ง (ขรก. 11 / พรก. 15 / ลจช. 8) 0.46% 17/5/2560 7,327 ต าแหน่ง (ขรก. 1,814 / พรก. 1,983 / ลจป. 920 / ลจช. 2,610) 17/5/2560

จท. 11 ต าแหน่ง (ขรก. 6 / พรก. 5) 0.45% 1/11/2559 2,420 ต าแหน่ง (ขรก. 1,189 / พรก. 764 / ลจป. 467) 1/6/2559

ทย. 13 ต าแหน่ง (ขรก. 8 / พรก. 5) 0.67% 17/5/2560 1,933 ต าแหน่ง (ขรก. 449 / พรก. 335 / ลจป. 81 / ลจช. 1,048) 17/5/2560

รัฐ
วิส

าห
กิจ

สัง
กัด

กร
ะท

รว
งค
มน

าค
ม

รฟท. 85 ต าแหน่ง (พนง. 81 / ลจ. 4) 0.58% มีนาคม 2560 14,582 ต าแหน่ง (พนง. 10,803 / ลจ. 3,779) มีนาคม 2560

รฟฟท. 3 ต าแหน่ง (พนง. 3) 0.56% 16/5/2560 534 ต าแหน่ง (พนง. 534) 16/5/2560

รฟม. 37 ต าแหน่ง (พนง. 37) 3.35% 15/5/2560 1,105 ต าแหน่ง (พนง. 1,105) 15/5/2560

กทท. 50 ต าแหน่ง (พนง. 50) [เฉพาะฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ] 1.40% 15/5/2560 3,569 ต าแหน่ง (พนง. 3,569) 15/5/2560

กทพ. 50 ต าแหน่ง (พนง. 50 / ลจ. 2) [เฉพาะฝ่ายสารสนเทศ] 0.93% 16/5/2560 5,380 ต าแหน่ง (พนง. 4,745 / ลจ. 635) 16/5/2560

ขสมก. 28 ต าแหน่ง (พนง. 28) 0.22% 22/5/2560 12,913 ต าแหน่ง (พนง. 12,902 / ลจ. 11) 22/5/2560

บขส. 14 ต าแหน่ง (พนง. 14) 0.45% 30/4/2560 3,125 ต าแหน่ง (พนง. 2,689 / ลจ. 436) 30/4/2560

สบพ. 20 ต าแหน่ง (พนง. 20) 5.48% 28/3/2560 365 ต าแหน่ง (พนง. 363 / ลจ. 2) 1/6/2560

ทอท. 119 ต าแหน่ง (พนง. 119) 1.71% 21/4/2560 6,964 ต าแหน่ง (พนง. 5,295 / ลจ. 1,669) 21/4/2560

บกท. 277 ต าแหน่ง (พนง. 235 / ลจ. และ Outsource 42) 1.26% 19/5/2560 21,998 ต าแหน่ง 31/12/2559

บวท. 50 ต าแหน่ง (พนง. 50) 1.65% 16/5/2560 3,025 ต าแหน่ง (พนง. 3,025) 16/5/2560

ทั้งหมด เฉลี่ย = 2.15%
หน่วยงานรัฐ เฉลี่ย = 3.01%
รัฐวิสาหกิจ เฉลี่ย = 1.60%

22
5 ต

 าแ
หน

่ง

72
4ต

 าแ
หน

่ง

56
,61

3 ต
 าแ
หน

่ง

73
,56

0ต
 าแ
หน

่ง

952 ต าแหน่ง 130,173 ต าแหน่ง



ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม:
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพวิสัยทัศน์

พันธกิจ o เสนอแนะและก ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อน ากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าประสงค์สูงสุดที่ก าหนดไว้

o จัดระบบการท างาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ภารกิจหลัก การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ บริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและ
เร่งรัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจกระทรวง

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น าในการบริหารจัดการ
นโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดม่ันในหลักธรรมา-
ภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

o เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การคมนาคมของกระทรวง
o ส่วนราชการมีความเชื่อมั่นในบทบาทการเป็นผู้น าดา้นการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวง
o มีระบบการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการรับฟังหน่วยงานในกระทรวง

อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคล่ือน ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานเชิงรุก

o เพิ่มศักยภาพในการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในสงักัดเชิงรุก

o มีรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของกระทรวงอย่างมปีระสิทธิภาพ
o มีระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ
o พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

o เป็นองค์กรภาครัฐท่ีมกีารบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความโปร่งใส ไม่
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้

o มีระบบฐานข้อมูลท่ีมีความทันสมัย ถูกต้อง บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในกระทรวง 
เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจ การปฏิบัติงาน และการพัฒนางานดา้นต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

o บุคลากรเป็นคนด ีมีความเป็นผู้น าท่ีสามารถปฏิบัติงานบนฐานความรู้ทีห่ลากหลาย เชี่ยวชาญเชิง
ลึก สามารถปรับตัวรับกับสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

o มีวัฒนธรรมการท างานบนความหลากหลายและสามารถท างานข้ามหนว่ยงานหรือสายงานได้ 
เป็นสังคมที่นา่อยู่ บุคลากรมีความสขุและมีคณุภาพชีวิตท่ีดี



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองสารสนเทศ

ส านักกฎหมาย
ส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ส านักตรวจราชการ
ส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

ส านักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

งานธุรการ
กลุ่มนโยบายและ
บริหารสารสนเทศกลุ่มพัฒนาระบบ

ภูมิสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารและระบบ

บริการอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มบริหารระบบ
คอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
o กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน
o ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองสารสนเทศ

ส านักกฎหมาย

ส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

ส านักตรวจราชการ
ส านักนโยบายและ

ยุทธศาสตร์

ส านักอุทธรณ์
เงินค่าทดแทน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
o กลุ่มนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน
o ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

o งานธุรการ
o ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
o ฝ่ายการเงิน
o ฝ่ายการพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ

o งานธุรการ
o กลุ่มงานโฆษกและวเิคราะห์ข่าว
o กลุ่มเผยแพร่และประชาสมัพันธ์
o ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มงานตรวจราชการ
o กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และ

ประเมินผลการตรวจราชการ
o กลุ่มงานเรื่องราวร้องทกุข์

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มงานการขนส่ง
o กลุ่มงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
o กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สปค.
o กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มช่วยอ านายการและเลขานกุาร
o กลุ่มแผนและประสานราชการ
o กลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

o งานธุรการ
o กลุ่มแผนงานและพัฒนาระบบ
o ฝ่ายวางแผนก าลังคน
o ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
o ฝ่ายพัฒนาบุคคล
o ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวติ
o กลุ่มงานวจิัย

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มงานกฎหมายท่ี 1
o กลุ่มงานกฎหมายท่ี 2
o กลุ่มงานกฎหมายท่ี 3
o กลุ่มงานกฎหมายท่ี 4

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มความร่วมมือระดับนานาชาติ
o กลุ่มองค์การระหว่างประเทศและสหประชาชาติ
o กลุ่มความร่วมมือในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
o กลุ่มความตกลงและกฎข้อบังคบัระหว่างประเทศ

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มงานวชิาการ
o ส่วนพิจารณาอุทธรณ์ 1
o ส่วนพิจารณาอุทธรณ์ 2
o ส่วนพิจารณาอุทธรณ์ 3
o ส่วนค านวณสิ่งกอ่สร้างและทรัพยส์ิน

o งานธุรการ
o กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
o กลุ่มพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบ
บริการอิเล็กทรอนิกส์

o กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ระบบเครือข่าย MOTNET ระบบเครือข่าย Internet

ระบบเครือข่ายภายใน สปค./สรค.

ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เป็นระบบเครือข่ายอีเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
(Fast Ethernet) ภายในของกระทรวง 
ซึ่งใช้งานร่วมกันทั้งกับหน่วยงานส่วนกลาง 
(สปค. ขบ. ทล. ทช. จท. สบพ. และ ทย.) 
และหน่วยงานส่วนภูมภิาค โดยตัวอย่าง
การใชง้าน ได้แก่ อินเทอร์เน็ตภายใน
กระทรวง เชื่อมต่องานระบบ GFMIS 
ใช้ในงานระบบ VOIP และงานระบบการ
ประชุมทางไกลต่างๆ

เป็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อการใช้งานทั่วไป ใช้
แลกเปล่ียนข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GDX) หรือใช้งานระบบการประชุม
ทางไกลของกระทรวงคมนาคม โดยให้บริการแก่ทั้งหน่วยงานราชการ
สังกัดกระทรวงและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

เป็นระบบเครือข่าย LAN เพื่อการใช้งานภายในของ สปค. และ สรค. ซึ่งระบบดังกล่าวจะ
มีการเชื่อมต่ออเีทอร์เน็ตเข้ากับระบบกลางของกระทรวง (ระบบ MOTNET) อีกต่อหนึ่ง

เป็นระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Client/Server) ส่วนกลางของ สปค. ซึ่งใช้ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตัวอย่างการใช้งานเชน่ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นต้น

สปค.

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

Internet Fast Ethernet 
Server

Router

Internet Main 
Gateway 
Switch

หน่วยงานส่วนกลาง

ศูนย์บริการร่วมคมนาคม, ศูนย์ปลอดภัย 
คค., ทล., ทช., จท., ขบ., ทย., สนข.,
รฟท., กทท., กทพ., รฟม., ขสมก., สบพ.,
บกท., บขส., ทอท., บวท.

Gateway 
Router

ระบบอื่นๆ

ระบบ CCTV ระบบ GFMISระบบ VOIP

ระบบ MOT Data Integration Center และ
ระบบคลังข้อมูล Data Warehouse

เป็นระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวง ที่เชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงานสังกัดกระทรวง โดยการดึง
ข้อมูลจากระบบคลังข้อมลูกลาง (Data Warehouse)



ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม:
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องค์กรน าในการก าหนดทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรของประเทศวิสัยทัศน์

พันธกิจ o เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
o ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการขนส่งและจราจร
o ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งและจราจร
o จัดท า พัฒนา เผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศการจัดการองค์ความรู้ด้านการขนส่งและจราจร
o ขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และแผนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) และแผนยุทธศาสตร ์สนข. พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
มุ่งเน้นการจัดท านโยบายและแผนการขนส่งและจราจรให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร 

กลยุทธ์
• ส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
• ส่งเสริมการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและจราจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (Transport Efficiency) 
• ส่งเสริมการจัดท านโยบายและแผนพัฒนาการยกระดับการขนส่งให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม (Inclusive 

Transport) 
• ส่งเสริมการจัดท านโยบายและแผนสนับสนุนการคมนาคมขนส่งท่ีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green and Safe Transport) 
• ติดตามผลลัพธ์ของนโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจรของ สนข. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านการขนส่งและ
จราจร 

กลยุทธ์
• เสริมสร้างการมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น (ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี) 
• สร้างความรับรู้ความเข้าใจแกป่ระชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 

กลยุทธ์
• พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มประสทิธิภาพบุคลากร 
• ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ 
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนดา้นการขนส่งและจราจรของ สนข. อย่างเป็นระบบ 
• ปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิภารกิจ



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร

งานธุรการ
กลุ่มนโยบายและบริหาร

สารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ส านักบริหารกลางกองจัดการจราจรทางบก

ส านักแผนความ
ปลอดภัย

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน o นักวิชาการขนส่งทรงคุณวฒุิ

กองพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจร

ส านักงานโครงการ
พัฒนาระบบราง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การขนส่งและจราจร

ส านักงานแผนงาน

ส านักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบต๋ัวร่วม

ส านักงานส่งเสริมระบบการ
ขนส่งและจราจรในภูมิภาค



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)
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ส านักบริหารกลางกองจัดการจราจรทางบก

ส านักแผนความ
ปลอดภัย

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน
o นักวิชาการขนส่งทรงคุณวฒุิ

กองพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจร

ส านักงานโครงการ
พัฒนาระบบราง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
การขนส่งและจราจร

ส านักงานแผนงาน

ส านักงานโครงการบริหาร
จัดการระบบต๋ัวร่วม

ส านักงานส่งเสริมระบบการ
ขนส่งและจราจรในภูมิภาค

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
o กลุ่มบริหารงานคลงั
o กลุ่มบริหารพัสดุ
o ฝ่ายช่วยอ านายการและประสานราชการ
o ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการสือ่สาร
o ฝ่ายนิติการ

o งานธุรการ
o ฝ่านนโยบายและแผนการจราจรทางบก
o ฝ่ายพัฒนาระบบการจราจรทางบก

o งานธุรการ
o กลุ่มโครงข่ายและการเชื่อมต่อการขนส่ง
o กลุ่มเทคโนโลยกีารขนส่งและจราจร
o กลุ่มขนส่งสาธารณะและสิ่งอ านวยความสะดวก

o งานธุรการ
o กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการขนส่งทางราง
o กลุ่มมาตรฐานระบบราง
o กลุ่มก ากับการขนส่งทางราง

o งานธุรการ
o กลุ่มพัฒนาความปลอดภัย
o กลุ่มบริหารความมั่นคงด้านการขนส่ง
o กลุ่มส่งเสริมการขนส่งท่ียัง่ยืน

o งานธุรการ
o กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
o กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
o กลุ่มพัฒนาระบบคอมพวิเตอร์และเครือข่าย

o งานธุรการ
o กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมระบบตัว๋ร่วม
o กลุ่มก ากับและบริหารระบบตั๋วร่วม

o งานธุรการ
o กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งและจราจรในภูมิภาค
o กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจร พื้นท่ี 1 

(ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
o กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งและจราจร พื้นท่ี 2

(ภาคกลาง ภาคใต้และภาคตะวันออก)

o ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
o กลุ่มแผนมหภาค
o กลุ่มติดตามและประเมนิผล

o กลุ่มโลจิสตกิสก์ารขนส่ง
o กลุ่มแผนการลงทุน



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.)
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1) ระบบสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร
• ระบบสารสนเทศการขนส่งและจราจร 

(Management Information System: MIS)
• ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Executive 

Information System: EIS)
• ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและ

จราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ (Transport Performance Index: TPI)

• ระบบภูมิสารสนเทศการขนส่งและจราจร 
(Geographic Information System: GIS)

• ระบบสารสนเทศการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
และโลจิสติกส์ (Logistic)

• ระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)

2) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
• เว็บไซต์หลักของ สนข.
• Facebook/Twitter

ระบบงานไอทีด้านการให้บริการข้อมูล

1) ระบบบริหารส านักงานอัตโนมัติ (e-Office)
• ระบบสร้าง-ส่ง/เวียน-ลงนามเอกสาร
• ระบบสารบรรณ
• ระบบบุคลากร
• ระบบตู้เอกสาร
• ระบบนัดหมาย
• ระบบจองห้องประชุม จองรถยนต์ และทรัพย์สิน
• ระบบการบริหารงบประมาณ
• ระบบการบริหารการเงิน
• ระบบการบริหารการบัญชี
• ระบบบริหารและวัดผลสัมฤทธิ์ (KPI)
• ระบบการบริหารการจัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุ

2) ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (MailGoThai)
3) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)
4) ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Government Fiscal Management Information)

ระบบงานไอทีด้านงานบริหารองค์กร ณ ปัจจุบัน



ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม:
กรมการขนส่งทางบก
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เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม ก ากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภยัวิสัยทัศน์

พันธกิจ o พัฒนาระบบควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย
o พัฒนานวัตกรรมการควบคุม ก ากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน และบังคับใชก้ฎหมาย
o พัฒนาและส่งเสริมการใหบ้ริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีส านึกรับผิดชอบ
o บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มี
ประสิทธิภาพและแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่ง ทางถนน ให้มีความ
ปลอดภัย เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

o การอบรมให้ความรู้ผู้ขับรถและผู้ประจ ารถ
o การพัฒนาความปลอดภัยของตวัรถ
o การควบคุมก ากับดแูลให้เป็นไปตามกฎหมาย

o การด าเนินการดา้นทะเบยีนและภาษรีถ
o การด าเนินการดา้นใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถ
o การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

o การศึกษาและการด าเนนิการเพือ่พัฒนาระบบการขนส่งทางถนน
o การจัดระเบียบและก ากบัดแูลการประกอบการขนส่งทางถนน
o การพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งทางถนน
o การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์
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ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่
กองตรวจการ
ขนส่งทางบก

กองแผนงาน

ส านักกฎหมาย ส านักการขนส่งผู้โดยสาร ส านักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4

ส านักงานขนส่ง
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

ส านักบริหารการคลัง
และรายได้

ส านักมาตรฐานงาน
ทะเบียนและภาษีรถ

ส านักวิศวกรรมยานยนต์

ส านักสวัสดิภาพการ
ขนส่งทางบก

ส านักงานขนส่งจังหวัด

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

กลุ่มเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน
กลุ่มบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ
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ส านักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองตรวจการขนส่งทางบก กองแผนงาน

ส านักกฎหมาย
ส านักการขนส่งผู้โดยสาร ส านักการขนส่งสินค้า

กรมการขนส่งทางบก o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที ่1-4

ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

ส านักบริหารการคลังและรายได้

ส านักมาตรฐานงานทะเบียน
และภาษีรถ

ส านักงานขนส่งจังหวัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

o ฝ่ายสารบรรณ
o ฝ่ายช่วยอ านวยการและประสานราชการ
o กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
o กลุ่มออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
o ฝ่ายอาคารสถานที่และยานหาหนะ

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มอัตราก าลังและระบบงาน
o กลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง
o กลุ่มวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม
o กลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบงานตรวจการขนส่ง
o ฝ่ายตรวจการ
o ฝ่ายสืบสวน
o ฝ่ายเปรียบเทียบ
o ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
o กลุ่มแผนงานและแผนงบประมาณ
o กลุ่มติดตามและประเมินผล
o กลุ่มสถิติและการขนส่ง
o กลุ่มกิจการขนส่งระหว่างประเทศ

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวิชาการขนส่ง
o ฝ่ายทะเบียนรถ
o ฝ่ายตรวจสภาพรถ
o ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวิชาการขนส่ง
o ฝ่ายทะเบียนรถยนต์
o ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง
o ส่วนตรวจสภาพรถ
o ส่วนใบอนุญาตขับรถ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 1
o กลุ่มกฎหมายและระเบียบ 2
o กลุ่มนิติกรรมและคดี

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มอ านวยการคณะกรรมการการขนส่ง
o กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งผู้โดยสาร
o ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร
o ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง
o กลุ่มโครงข่ายเส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
o ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ าทาง

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า
o ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า
o ส่วนสถานีขนส่งสินค้า

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มบัญชี
o กลุ่มงบประมาณ
o ส่วนการเงิน
o ส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดท าแผ่นป้ายทะเบียนรถ
o ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
o ส่วนการเงินและบัญชีเงินกองทุนเพื่อความ

ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ส านักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก

ส านักวิศวกรรมยานยนต์

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบใบอนุญาตขับรถและผู้ประจ ารถ
o ส่วนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการขับรถ
o กลุ่มมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ
o ส่วนวิเคราะห์และป้องกันอุบัติเหตุ
o ส่วนส่งเสริมความปลอดภัย

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวิชาการขนส่ง
o ฝ่ายทะเบียนรถ
o ส่วนตรวจสภาพรถ
o ส่วนใบอนุญาตขับรถ
o ส านักงานขนส่งจังหวัด (สาขา)

o งานบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มนโยบายและมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
o กลุ่มบริหารฐานข้อมูลและสารสนเทศ
o กลุ่มบริหารระบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
o กลุ่มเทคโนโลยีขนส่งทางถนน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนและภาษีรถ
o ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์
o ส านักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัย

ในการใช้รถใช้ถนน
o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มมาตรฐานยานยนต์
o ส่วนรับรองแบบรถ
o ส่วนตรวจสอบสมรรถนะรถ
o ส่วนสถานตรวจสภาพรถ
o ส่วนมาตรฐานการตรวจสภาพรถ
o กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มา: กรมการขนส่งทางบก
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ระบบงานให้บริการประชาชน 
(Front-end Service)

o ระบบงานทะเบยีน ตรวจสภาพ ภาษีรถยนต์
o ระบบงานทะเบยีน ตรวจสภาพ ภาษีรถขนส่ง
o ระบบงานควบคมุบญัชีรถและเครือ่งยนต์
o ระบบงานใบอนุญาตขับรถ
o ระบบงานใบอนุญาตผู้ประจ ารถ
o ระบบงานใบอนุญาตประกอบการขนส่งและควบคมุการขนสง่
o ระบบงานโครงขา่ยเสน้ทางและเง่ือนไขการเดินรถ
o ระบบงานโรงเรยีนสอนขบัรถและโรงเรยีนการขนสง่
o ระบบทดสอบภาคทฤษฎีแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Theory 

Driving Exam) ส านักงานขนส่งท่ัวประเทศ
o ระบบทดสอบขบัรถภาคปฏิบติัแบบอิเล็กทรอนกิส ์

(e-Practical Part Driving Exam)
o ระบบงานรบัและติดตามเรือ่งรอ้งเรยีน 1584

ระบบงานสนับสนุนงานด้านการขนส่ง
(Back-end Service)

o ระบบบริหารสถานีขนส่งสินค้า (TTMS)
o ระบบบริหารเส้นทางเดินรถโดยสารประจ าทาง (BRMS)
o ระบบงานสถิติการขนส่ง
o ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการจัดสรรโควตาและสถิติการขนส่ง
o ระบบงานตรวจการขนส่งและเปรียบเทียบปรับทั่วไทย
o ระบบบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารชาญฉลาด (Smart Terminal)
o ระบบบริหารผู้ได้รับอนุญาตรับรองการติดต้ังแก๊ส
o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
o ระบบเครื่องตรวจสภาพรถของส านักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ 

(Auto Checking System)
o ระบบสอบถามข้อมูลผ่าน TABLET (Mobility Information Service)
o ระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ (Gate Auto Control System :GACS)
o ระบบตรวจสอบต าแหน่งที่หยุดรถโดยสารประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

(Bus Stop Checking System)
o ระบบบริการทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์และอเีพย์เม้นต์ (FinService by 

Prompt pay and E-Payment)
o ระบบบริหารจัดการเดินรถด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) ส าหรับ

พัฒนาการเดินรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อความปลอดภัย

ระบบงานบริการจัดการภายใน
(Back Office Service)

o ระบบงานบรหิารทรัพยากรองคก์ร (ERP) (ประกอบดว้ยระบบย่อย ได้แก่ 
ระบบงานบรหิารทรัพยากรบุคคล ระบบงานควบคมุพสัดแุละครุภัณฑ์ ระบบงาน
การเงิน ระบบงานบัญช ีระบบงานงบประมาณ และระบบงานสารบรรณ)

o ระบบแผนท่ีข้อมูล/ระบบจดัเกบ็เอกสารอเิล็กทรอนิกส์
o ระบบสารสนเทศดา้นกฎหมาย (e-Law)
o ระบบงานเพื่อการสือ่สารภายในองค์กร
o ระบบ Helpdesk Management
o ระบบงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถใชถ้นน
o ระบบเงินทุนหมนุเวียนเพื่อจดัท าแผ่นป้ายทะเบียนรถ
o ระบบการจดัท าค าขอและติดตามการใชง้บประมาณจากส านักงานท่ัวไทยระยะท่ี 1
o ระบบติดตามผลสัมฤทธิ์แผนงานโครงการ
o ระบบตรวจสอบและประเมินผลตามตัวชี้วัด
o ระบบงานวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสนับสนนุการตัดสนิใจของผู้บรหิาร (Business Intelligence)
o ระบบห้องสมดุอเิล็กทรอนกิส์
o ระบบจัดการความรู ้(Knowledge Management System)
o ระบบตรวจสอบภายใน (Internal Audit System)

oระบบจองการอบรมเพื่อขอใบอนุญาตขับรถ (Driving License Trained Booking)
oระบบการช าระค่าภาษีรถยนต์ประจ าปีผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Payment for Automobile Tax)
oระบบจองเลขทะเบียนท่ีเป็นท่ีนิยมทางอินเตอร์เน็ต (Favored Tabienrod Reserve System)
oระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้บรกิารงานบริการกรมการขนสง่ทางบกต่อประชาชน 
ผู้ประกอบการขนส่ง และการเดินทาง (DLT Smart Service System)

oระบบการอบรมเพือ่ขอใบอนุญาตขับรถ
oระบบบรกิารสอบถามข้อมูลรถยนต์และรถขนสง่ผ่านอินเทอรเ์นต็ (Automobile 

Information Service)
oระบบบรกิารสอบถามข้อมูลใบอนญุาตขับรถและผูป้ระจ ารถผ่านอินเทอรเ์นต็ (Driving 

License Information Service)
oระบบบริการสอบถามข้อมูลภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต (Automobile Tax information Service)
oระบบบรกิารยืน่ค าขอหนงัสืออนญุาตระหว่างประเทศ (กรณีขอใหม่) ผ่านอินเทอร์เน็ต 
(Car Passport Service)

oระบบบรกิารยืน่ค าขอแผ่นปา้ยทะเบียนรถกรณีของเดมิช ารุดผ่านอินเทอรเ์นต็ (Vehicle 
Registration Plate Replacing System)

oระบบบรกิารยืน่ค าขอต่ออายุใบอนญุาตประกอบการ (Renew Auto License 
Entrepreneur)

oระบบบรกิารยืน่ค าขอบรรจ ุถอดน เปลี่ยนรถในบญัชี ขส.บ.11 (DLT11 List Update System)
oระบบบรกิารยืน่ค าขอใบรบัรองมาตรฐานบรกิาร 4,5 ดาว (รถโดยสารไม่ประจ าทาง) 

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

Public Carrier Certification)
oระบบบรกิารยืน่ค าขออนญุาตน ารถ (ประจ าทาง) ออกนอกเสน้ทาง (Regular Route 

Public Carrier Deviate Permission)
oระบบแอปพลิเคชันเพื่อให้เชื่อมโยงการสง่สินค้าแบบเครอืข่าย (Social Logistic 

Network)

ระบบสารสนเทศเพื่องานแลกเปล่ียนข้อมูล
กับระบบภายนอก (Web Service)

o ระบบเชื่อมต่อกับภายนอก
o ระบบรับช าระภาษรีถประจ าปีผา่นบรษิัทเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส 

(Counter Service)
o ระบบการควบคุมการจราจรเพื่อความปลอดภัยในการใชร้ถ

ใช้ถนน ด้วยระบบ VCS (Vehicle Communication System)
o ระบบรับช าระภาษรีถประจ าปีผา่นบรษิัทลิสซ่ิง (แบบ LOT)
o ระบบพิมพใ์บอนุญาตแบบบัตรพลาสติก
o ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

เอกชน (ตรอ.)
o ระบบประมูลเลขทะเบียนรถ รย.2 และ รย.3 ทางอินเตอร์เน็ต
o ระบบ Government e-Payment
o ระบบทดสอบภาคทฤษฎีแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 

โรงเรียนสอนขับรถเอกชนท่ีกรมการขนสง่ทางบกรับรอง
(Private First Drive Exam)

o ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลส าหรบัวิเคราะห์การใช้รถยนต์และรถ
ขนส่งเพื่อประเมนิคาร์บอนเครดติ

ระบบสารสนเทศเพื่องานบริการภายนอก (e-Service)



ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม:
กรมทางหลวง
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ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศวิสัยทัศน์

พันธกิจ o พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System) ให้เกิดความเชือ่มต่อ (Connectivity) การเข้าถึง (Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่
สมบูรณ์เพื่อการขับเคล่ือนประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

o ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Serviceability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวงใหไ้ด้ตามมาตรฐานเพื่อคุณภาพการใหบ้ริการที่ดี
o พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล

ที่มา: กรมทางหลวง

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) 
เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวง
อย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การรักษาระดับการให้บริการ (Serviceability) ของระบบ
ทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร 
(Organization Management) อย่างมีธรรมาภิบาลและ
ยั่งยืน
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กรมทางหลวง

ส านักงานเลขานุการกรม

กองการเงินและบัญชี

กองการเจ้าหน้าที่

กองพัสดุ

กองฝึกอบรม

ส านักกฎหมาย

ส านักงานแพทย์

ส านักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิเคราะห์และ
ตรวจสอบ

ส านักมาตรฐานและ
ประเมินผล

กองทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

แขวงหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง

ส านักก่อสร้างทางที่ 1-2

ส านักเครื่องกลและเสื่อสาร

ส านักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง

ส านักก่อสร้างสะพาน

กองบังคับต ารวจทางหลวง

ส านักทางหลวงที่ 1-18

ส านักบริหารบ ารุงทาง

ส านักแผนงาน

ส านักงานสิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

ส านักส ารวจและออกแบบ

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัยส านักงานภูมิสถาปตัย์งานทาง

ส านักงานควบคุมน้ าหนัก
ยานพาหนะ

o ส านักพัฒนาระบบบริหาร
o ส านักงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่กรมทางหลวงก าหนด

หมายเหตุ:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 

กลุ่มพัฒนาระบบงาน กลุ่มบริหารจัดการคลงัข้อมลู

กลุ่มบริหารคอมพิวเตอรแ์ละเครือข่าย กลุ่มบริการสารสนเทศ
กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัย

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

แขวงทางหลวง (104 ขท.)



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมทางหลวง

ที่มา: กรมทางหลวง

68

กรมทางหลวง

ส านักงานเลขานุการกรมกองการเงินและบัญชี

กองการเจ้าหน้าที่

กองพัสดุ

กองฝึกอบรม

ส านักกฎหมาย

ส านักงานแพทย์

ส านักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่างประเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ

ส านักมาตรฐานและประเมินผล

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

แขวงหลวงพิเศษระหว่างเมือง

o ส านักพัฒนาระบบบริหาร
o ส านักงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่กรมทางหลวงก าหนด

หมายเหตุ:

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี 
o กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 
o กลุ่มบริหารโครงการเงินกู้และเงินช่วยเหลือ
o กลุ่มงานความร่วมมือพัฒนาทางหลวงระหว่างประเทศ  

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานตรวจสอบ และแนะน าวัสดุสร้างทาง 
o ส่วนส ารวจและประเมินสภาพทาง 
o ส่วนออกแบบแนะน าโครงสร้างช้ันทาง
o ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ 
o ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม 
o ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์
o ส่วนธรณีวิศวกรรม 
o ส่วนมาตรฐานและข้อก าหนด 

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ 
o กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
o กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล
o กลุ่มบริการสารสนเทศ
o กลุ่มบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
o กลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ
o ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มมาตรฐานและข้อก าหนด 
o กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง 
o กลุ่มประเมินผล

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
o ฝ่ายก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
o ฝ่ายบริหารการร่วมลงทุน 
o ฝ่ายบริหารการด าเนินงาน
o ฝ่ายบริหารการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียม 
o ฝ่ายบริหารค่าธรรมเนียมผ่านทาง
o ฝ่ายบริหารจัดการจราจร
o ฝ่ายตรวจสอบรายได้ 
o ฝ่ายบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 
o ฝ่ายบริหารและควบคุมน้ าหนักยานพาหนะ
o ฝ่ายบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
o แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
o ฝ่ายวิศวกรรม
o ฝ่ายบริหารการจราจร 
o ฝ่ายปฏิบัติการ 

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
o ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
o ฝ่ายการประชุมและประสานราชการ
o ฝ่ายตรวจสอบและประมวลระเบียบ
o ฝ่ายช่วยอ านวยการ
o ฝ่ายอาคารสถานที่

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง
o ฝ่ายตรวจสอบใบส าคัญ
o ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
o ฝ่ายการเงิน 
o ฝ่ายบัญชีเงินงบประมาณ
o ฝ่ายบัญชีเงินนอกงบประมาณ 
o ฝ่ายงบประมาณ 
o ฝ่ายจัดสรรและติดตามงบประมาณ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบงาน 
o ฝ่ายทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ
o ฝ่ายวางแผนก าลังคน
o ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
o ฝ่ายวินัย 
o ฝ่ายสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ 
o ฝ่ายงานส่งเสริมจริยธรรม
o ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ

และลูกจ้าง 

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o กลุ่มระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o กลุ่มฝึกอบรมสายงานวิศวกรรม
o กลุ่มฝึกอบรมสายงานสนับสนุน
o กลุ่มความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้
o กลุ่มวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มมาตรฐานและระบบงานพัสดุ
o ฝ่ายจัดหา 1
o ฝ่ายจัดหา 2
o ฝ่ายคลังพัสดุ
o ฝ่ายบัญชีพัสดุ

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มคดี
o กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน 
o กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป 
o กลุ่มงานสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี
o กลุ่มพัฒนากฎหมาย 

o งานธุรการ
o งานการแพทย์
o งานเภสัชกรรม
o งานทันตกรรม

(ต่อหน้าถัดไป)
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กรมทางหลวง

ส านักส ารวจและออกแบบ

ส านักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง

ส านักบริหารบ ารุงทาง

กองบังคับต ารวจทางหลวง

ส านักทางหลวงที่ 1-18

ส านักงานสิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

o ส านักพัฒนาระบบบริหาร
o ส านักงานตรวจสอบภายใน

เป็นหน่วยงานที่กรมทางหลวงก าหนด

หมายเหตุ:

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มจัดหาที่ดิน 
o กลุ่มส ารวจและประมาณราคา
o กลุ่มอุทธรณ์
o ฝ่ายแผนงาน

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มวัสดุสร้างทางและโครงสร้างถนน
o ส่วนวิศวกรรมออกแบบ และงานระบบความปลอดภัย 
o ส่วนบ ารุงทาง
o ส่วนฐานรากและเทคนิคธรณี
o ส่วนวางแผนและสิ่งแวดล้อม 
o ส่วนพัฒนาระบบและฐานข้อมูลงานวิจัย
o ฝ่ายเอกสารทางหลวง

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา 
o กลุ่มงานมาตรฐาน และวิศวกรรมสะพาน
o ศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 1-4

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
o กลุ่มงานศึกษาและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
o กลุ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานออกแบบทาง
o กลุ่มงานก าหนดมาตรฐาน และออกแบบ

สิ่งแวดล้อม
o ส่วนส ารวจทางและภูมิประเทศ 
o ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา 
o ฝ่ายรูปแบบ 

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มส ารวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง
o กลุ่มศึกษาวางแผน 
o กลุ่มสถิติสารสนเทศ 
o กลุ่มงานมาตรฐานอ านวยความปลอดภัย
o กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย 

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงานและประเมินผล
o กลุ่มงานออกแบบ

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มก าหนดกลยุทธ์ และแผนงานบ ารุงทาง
o กลุ่มบริหารการด าเนินงาน
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบ ารุง  
o ส่วนประเมินผลและประมวลผลข้อมูลข่าวสาร 
o ส่วนบริหารทรัพย์สิน
o ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย 

o ส่วนบริหาร
o ส่วนแผนงาน
o ส่วนส ารวจและออกแบบ
o ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
o ส่วนเครื่องกล
o ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
o ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง
o ส่วนอ านวยความปลอดภัย
o ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
o ส่วนไฟฟ้า

(ต่อจากหน้าก่อน)

ส านักก่อสร้างทางที่ 1

ส านักเครื่องกลและเสื่อสาร

ส านักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส านักวิจัยและพัฒนางานทาง

ส านักก่อสร้างสะพาน

ส านักแผนงาน

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานวางแผน
o กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบาย
o กลุ่มงานวางแผนด าเนินงาน 
o กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม
o กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

ส านักอ านวยความปลอดภัย

ส านักงานควบคุมน้ าหนัก
ยานพาหนะ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงานและมาตราฐานการควบคุม

น้ าหนักยานพาหนะ 
o กลุ่มบริหารด าเนินงาน
o กลุ่มตรวจสอบและควบคุมด่านช่ังน้ าหนัก

ยานพาหนะ
o ศูนย์บัญชาการเครือข่ายด่านช่ังน้ าหนัก

o ส่วนบริหาร
o ส่วนแผนงานและมาตรฐาน
o ส่วนพัฒนาเครื่องจักรกล
o ส่วนบริหารเครื่องจักรกล
o ส่วนเครื่องจักรกลส่วนกลาง
o ส่วนการเงินและบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
o ส่วนสารสนเทศเครื่องจักรกล
o ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า
o ส่วนบริการยานพาหนะและบ ารุงรักษาทั่วไป
o ส่วนบริหารพัสดุ

o ส่วนบริหาร
o กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษ

และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน
o ฝ่ายยุทธศาสตร์บริหารโครงการก่อสร้างทาง

และศูนย์สร้างทาง
o ศูนย์เส้นทาง

ส านักก่อสร้างทางที่ 2

แขวงทางหลวง (104 ขท.)

o ฝ่ายบริหาร
o ฝ่ายวิศวกรรม

o ฝ่ายปฏิบัติการ
o ฝ่ายบริหารสะพาน

มิตรภาพ
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o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

o ระบบงานเงินเดือน

o ระบบจัดเก็บเอกสาร

o ระบบปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารและการจองห้องประชุม

o ระบบติดตามการด าเนินงาน

o ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

o ระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง (ภายนอก)

o ระบบบริการขออนุญาตกระท าการใดๆ ในเขตทางหลวง 
(e-services)

o ระบบรับแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย (helpdesk)

ที่มา: กรมทางหลวง

o ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล

o ระบบเอกสารเผยแพร่

o ระบบเว็บไซต์ภายใน (DOH Intranet)

o ระบบบริหารแผนงานทางหลวง

o ระบบงานงบประมาณกรมทางหลวง

o ระบบบริหารงานฝึกอบรม

o ระบบ e-Learning

o ระบบศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล

ระบบงานไอซีทีของกรมทางหลวง



ข้อมูลภาพรวมหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม:
กรมทางหลวงชนบท
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พัฒนา เพ่ิมคุณค่า เติมต่อโครงข่ายทางให้สมบูรณ์อย่างพอเพียงและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง 
อย่างบูรณาการและยั่งยืน 

o แก้ไขปัญหาจราจรโดยสร้างทางต่อเชือ่ม (Missing Link) ทางเลี่ยง (Bypass) และทางลัด (Shortcut) รวมทั้งเป็นพี่เล้ียง (Mentor) การพัฒนา
ทางหลวงท้องถิ่นใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนพฒันาองค์กรตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

ที่มา: กรมทางหลวงชนบท

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานทางยังมีความจ าเป็นต้องได้รับ  
การพัฒนาเพ่ิมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบ ารุงโครงข่ายทางอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานทางและบริการด้านคมนาคม
อย่างมีบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ความเข้มแข็งขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
และบ ารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น

o พัฒนาทางและสะพานให้เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบท่ัวภูมภิาค
o พัฒนาทางและสะพานเข้าสูแ่หล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั

o พัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
ขนส่งอ่ืน

o บ ารุงรักษาโครงข่ายทางหลวงชนบทเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน

o พัฒนาและส่งเสริมงานวิชาการด้านช่างให ้อปท.มีความรู้ 
เพื่อพัฒนางานกอ่สร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
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ส านักบริหารกลาง ส านักกฎหมาย ส านักก่อสร้างทาง
ส านักก่อสร้าง

สะพาน

กรมทางหลวงชนบท

ส านักเครื่องกล
และสื่อสาร

ส านักทางหลวง
ชนบทที่ 1-18

ส านักบ ารุงทาง ส านักแผนงาน ส านักฝึกอบรม
ส านักวิเคราะห์ 
วิจัย และพัฒนา

ส านักส่งเสริมการ
พัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

ส านักส ารวจและ
ออกแบบ

ส านักอ านวย
ความปลอดภัย

ส านักงานพัฒนา
ระบบบริหาร

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

ส านักงานตรวจสอบ
ภายในด้านการงาน

ส านักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยงานทาง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ฝ่ายอ านวยการ
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ

กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศและคลังข้อมูล
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ส านักบริหารกลาง ส านักกฎหมาย ส านักก่อสร้างทาง ส านักก่อสร้างสะพาน

กรมทางหลวงชนบท

ส านักเคร่ืองกล
และสื่อสาร

ส านักทางหลวงชนบทที่ 
1-18

ส านักบ ารุงทาง ส านักแผนงาน ส านักฝึกอบรม
ส านักวิเคราะห์ 
วิจัย และพัฒนา

ส านักส่งเสริมการ
พัฒนาทางหลวงท้องถิ่น

ส านักส ารวจและ
ออกแบบ

ส านักอ านวยความ
ปลอดภัย

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มช่วยอ านวยการและประสานราชการ
o กลุ่มการเงินและบัญชี
o กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
o กลุ่มพัสดุ
o กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มกฎหมายและคดี
o กลุ่มนิติกรรมและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
o ส่วนประมาณราคาทรัพย์สิน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มควบคุมการก่อสร้างทางในเขตเมือง
o กลุ่มวิชาการและแผนงาน
o ส่วนควบคุมการก่อสร้างทางในเขตชนบท

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มควบคุมการก่อสร้าง
o กลุ่มโครงสร้างพิเศษ
o กลุ่มตรวจสอบสะพาน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวิชาการและมาตรฐานเครื่องจักรกล
o กลุ่มวางแผนและบริหารเครื่องจักรกล
o ส่วนการสื่อสารและไฟฟ้า

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
o ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
o ส่วนบูรณะ
o ส่วนเครื่องกล
o กลุ่มสนับสนุนและบ ารุงรักษา

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบ ารุง
o กลุ่มบ ารุงทาง
o กลุ่มบ ารุงสะพาน
o กลุ่มวิชาการและแผนงาน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มโครงข่ายมาตรฐาน
o กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ
o กลุ่มติดตามและประเมินผล
o กลุ่มสารสนเทศ
o กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการ

มีส่วนร่วม
o กลุ่มวิชาการและแผนงาน
o กลุ่มติดตามและประเมินผล

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มมาตรฐาน
o กลุ่มปฐพีวิศวกรรม
o กลุ่มวิเคราะห์และทดสอบ
o กลุ่มวิจัยและพัฒนา

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มมาตรฐานทางหลวงท้องถ่ิน
o กลุ่มติดตามและประเมินผลทาง

หลวงท้องถ่ิน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มส ารวจ
o กลุ่มออกแบบทาง
o กลุ่มออกแบบโครงสร้าง
o กลุ่มสถาปัตยกรรมและ

ภูมิสถาปัตยกรรม
o กลุ่มตรวจสอบแบบแปลนและ

ประมาณราคา

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มพัฒนาวิศวกรรมจราจร
o กลุ่มติดตามและประเมินผล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ส านักงานพัฒนา
ระบบบริหาร

ส านักงานตรวจสอบ
ภายในด้านการงาน

ส านักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยงานทาง

ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

o ฝ่ายบริหารทั่วไป
o ฝ่ายติดตามและประเมินผล
o ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลง

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน

o ฝ่ายอ านวยการ
o กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
o กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศและคลังข้อมูล
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ที่มา: กรมทางหลวงชนบท

o เว็บไซต์ของกรม

o ระบบแผนที่ทาง

o ระบบร้องเรียนศูนย์ระฆัง

o 14 บริการตาม พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกฯ 2558

ระบบงานบริการประชาชน ระบบงานบริหารองค์กร

o ระบบอินทราเน็ต (Intranet)
o ระบบอินทราเน็ตหน่วยงาน (Mysite)
o ระบบบริหารการประชุม (e-Meeting)
o เว็บถ่ายทอดสดการประชุม
o ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VDO 

Conference
o ระบบ Short Message Service
o ระบบ e-Mailกลุ่

มร
ะบ

บส
าร
สน

เท
ศพ

ื้นฐ
าน

o ระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemaps)
o ระบบภูมิสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (GIS Analytic) 
o ระบบพิกัดหมุดหลกัฐาน (GPS)
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส์
o ระบบจัดเก็บเอกสาร (DM)
o ระบบยืนยันตัวตน (AD)
o ระบบเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง
o ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (Service Desk)
o ระบบการสืบคน้ข้อมูล

กลุ่
มร

ะบ
บส

าร
สน

เท
ศก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
ภา

ยใ
นอ

งค์
กร

o ระบบติดตามผลการด าเนินงาน (DRR/BSC)
o ระบบประเมินสมรรถนะออนไลน์ Manifest
o ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (e-Sar)
o ระบบบริหารครุภัณฑ์
o ระบบบริหารเครื่องกลและสื่อสาร
o ระบบมาตรฐานด้านเครื่องกล
o ระบบแจ้งซ่อมเครื่องจักรกล
o ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือทดสอบวสัดุ
o ระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคล (DPIS)
o ระบบจัดเก็บรายชื่อบุคลากร (DS)
o ระบบการลา
o ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
o ทะเบียนผู้รับจ้างและตัดสทิธิ์
o ระบบจัดการความรู้
o ระบบห้องสมุดอตัโนมัติ

กลุ่
มร

ะบ
บส

าร
สน

เท
ศต

าม
ภา

รกิ
จห

ลัก
แล

ะร
อง
ขอ

ง ท
ช.

o ระบบ CBMS
o ระบบบริหารและติดตามโครงการ
o ระบบ Application การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
o ระบบรายงานการมีสว่นรว่มภาคประชาชน
o ระบบราคาวัสดกุ่อสร้างในท้องถิ่น
o ระบบฐานข้อมูลแหลง่วัสดุ
o ระบบลงข้อมูลกระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
o ระบบงานภูมิทัศน์

o ระบบ BMMS
o ระบบปฏิบัติการศูนย์ทดสอบวัสดุ
o ระบบ CRD
o ระบบ PMMS
o ระบบ RMMS
o ระบบ FMS
o ระบบ ARMS
o ระบบ Safety Management System

กลุ่
มร

ะบ
บ

สา
รส
นเ
ทศ

สน
ับส

นุน
ทา

ง
หล

วง
ท้อ

งถ
ิ่น

o ระบบจัดการแผนแม่บทโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น
o ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
o ระบบ CLD
o ระบบ LMMS
o ระบบ LSMS

กลุ่
มร

ะบ
บ

สา
รส
นเ
ทศ

ส า
หร

ับผู้
บร

ิหา
ร

o ระบบคลังข้อมูลกรม (DRR-EDW)
o ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรม
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มุ่งสู่การขนส่งทางน้ าและพาณิชย์นาวีที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o ก ากับดูแลการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชย์ที่เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่ง
ผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และ
ปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง

ที่มา: กรมเจ้าท่า

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ าให้
สามารถแข่งขันได้

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการ
ขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวีให้ได้
มาตรฐาน

โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการ
คมนาคมขนส่งทางน้ ามคีวาม
เชื่อมโยงและส่งเสริมระบบ
โลจิสติกส์อย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งทางน้ าตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุน
ระบบการขนส่งทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
(ท่าเรือ, เข่ือน, ขุดลอก)

ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจร
ขนส่งทางน้ าทีม่ีความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย

ระบบการขนส่งทางน้ าท่ีปลอดภัยสู่
มาตรฐานสากล รวมทั้งสนบัสนุน
การพาณิชยนาวี

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชย
นาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

บุคลากรด้านพาณชิยนาวมีีคณุภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การขนส่งทางน้ าและร่องน้ าตาม
ธรรมชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนา
และบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการ
ขนส่งทางน้ าและร่องน้ าตามธรรมชาต ิ
เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารดว้ย
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมเจ้าท่า

ที่มา: กรมเจ้าท่า
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ส านักงาน
เลขานุการกรม

กองคลัง
กองมาตรฐาน
คนประจ าเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

กรมเจ้าท่า

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักกฎหมาย

ส านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ า

ส านักงานเจ้าท่า
ภูมิภาคที่ 1-7

ส านักน าร่อง ส านักแผนงาน
ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า

ส านักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ

ส านักมาตรฐานเรือ

กองส ารวจและแผนที่
กองก ากับการ
พาณิชยนาวี

ส านักแผนงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มสถิติวิเคราะห์ กลุ่มกิจการระหวา่งประเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองวิศวกรรม กองส่งเสริมการขนส่งทางน้ า
และการพาณิชยนาวี



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมเจ้าท่า

ที่มา: กรมเจ้าท่า

77

ส านักงาน
เลขานุการกรม

กองคลัง
กองมาตรฐาน
คนประจ าเรือ

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

กรมเจ้าท่า o กลุ่มพัฒนาระบบบรหิาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

ส านักกฎหมาย

ส านักความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมทางน้ า

ส านักงานเจ้าท่าภูมภิาค
ที่ 1-7 ส านักน าร่อง ส านักแผนงาน

ส านักพัฒนาและ
บ ารุงรักษาทางน้ า

ส านักมาตรฐาน
ทะเบียนเรือ

ส านักมาตรฐานเรือ

กองก ากับการพาณิชยนาวี
กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี

กองส ารวจและแผนที่

กองวิศวกรรม

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
o กลุ่มงานพัฒนาบุคคล
o ฝ่ายประชาสัมพันธ์
o ฝ่ายช่วยอ านวยการ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ฝ่ายการเงิน
o ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (งานงบประมาณ)
o ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ (งานบัญชี)
o ฝ่ายพัสดุและยานพาหนะ 

o งานธุรการ
o ฝ่ายสอบความรู้
o ฝ่ายสัญญาคนประจ าเรือ
o ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือ

คนประจ าเรือ
o กลุ่มมาตรฐานหลักสูตร

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ส่วนบริการการศึกษา
oกลุ่มมาตรฐานการศึกษา
oกลุ่มวิชาการทั่วไป
oกลุ่มวิชาการเดินเรือ
oกลุ่มวิชาการช่างกลเรือ

oกลุ่มฝึกอบรม
oกลุ่มบริการ
o ส่วนเรือฝึก

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
oกลุ่มกฎหมายทั่วไป
oกลุ่มนิติกรรมสัญญา
oกลุ่มกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ
oกลุ่มคดีและบังคับคดี

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
oกลุ่มตรวจท่า
oกลุ่มเรือตรวจการณ์
o ส านักงานควบคุมการจราจรและ
ความปลอดภัยทางทะเล

oกลุ่มตรวจการเดินเรือ
oกลุ่มสิ่งแวดล้อม
oศูนย์สื่อสาร

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาต่างๆ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มวางแผนและพัฒนามาตรฐานน าร่อง
o กลุ่มน าร่องที่ 1-3
o สถานีบริการน าร่องที่ 1-5

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มนโยบายและแผนงาน
o กลุ่มสถิติวิเคราะห์
o กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
o กลุ่มกิจการระหว่างประเทศ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงานพัฒนาทางน้ า
o ส านักพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 1-8
o กลุ่มเครื่องหมายการเดินเรือ
o กลุ่มช่างกล
o กลุ่มเรือขุดลอก

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มตรวจสภาพเรือ
o กลุ่มวิศวกรรมเรือและนวัตกรรม
o กลุ่มควบคุมเรือในเมืองท่า
o กลุ่มมาตรฐานอุปกรณ์ประจ าเรือ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มทะเบียนเรือและนิติกรรม
o กลุ่มตรวจสอบทะเบียนเรือกลาง
o กลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงาน
o ฝ่ายส ารวจทางวิศวกรรม
o กลุ่มวิศวกรรมโยธา
o กลุ่มวิศวกรรมน้ า
o กลุ่มวิศวกรรมทางทะเล

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มส่งเสริมการขนส่งทางน้ า
o กลุ่มส่งเสริมท่าเรือ
o กลุ่มส่งเสริมกิจการสนับสนุน

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มแผนงาน
o กลุ่มอุทกศาสตร์
o กลุ่มอุทกวิทยา
o กลุ่มเทคโนโลยีแผนที่

o ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
o กลุ่มก ากับกิจการท่าเรือ
o กลุ่มก ากับกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
o กลุ่มก ากับกิจการพาณิชยนาวี



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของกรมเจ้าทา่

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกรมเจ้าท่า (พ.ศ. 2557 - 2561)
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ระบบทะเบียนเรือ

ระบบคนประจ าเรือ

ระบบตรวจการขนส่งทางน้ า

ระบบน าร่อง

ระบบสิ่งล่วงล้ าล าน้ า

ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ระบบงานบริการบุคคลภายนอก

ระบบตรวจเรือ

ระบบใบเสร็จรับเงิน ระบบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาระบบ
การขนส่งทางน้ า

ระบบรับแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือข่าย

ระบบงานบริหารภายในองค์กร: ทั่วไป

ระบบบริการข้อมูลข่าวสารและระบบ Internet/Intranet

ระบบอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ระบบห้องสมุด

ระบบงานบริหารภายในองค์กร: ข้อมูลต่างๆ

ระบบประกาศนียบัตร ระบบ DPIS

ระบบ e-learning

ระบบบริการสถานศึกษา

ระบบงานบริหารภายในองค์กร: การพัฒนาบุคลากร

ระบบ GFMIS

ระบบงานบริหารภายในองค์กร: อื่นๆ
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ท่าอากาศยานภูมิภาคของประเทศ รองรับการเดินทางด้วยมาตรฐานสากลวิสัยทัศน์

พันธกิจ o ส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายกิจการท่าอากาศยาน
o พัฒนายกระดับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
o ด าเนินงานท่าอากาศยานในความรับผิดชอบภายใต้หลักความคุ้มค่า

ที่มา: กรมท่าอากาศยาน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นสากลและสร้างความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและยกระดับท่า
อากาศยานให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

o พัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้มาใช้บรกิารในอนาคต 20 ปี
o ปรับปรุงและบ ารุงรักษาสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยเพื่อ

รักษามาตรฐาน

o จัดหาและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัยใหไ้ดต้ามมาตรฐานสากล
o จัดหา พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ ์และระบบงานของท่าอากาศยานเพื่อใช้ในการบรหิารจัดการ
o ให้เอกชนร่วมด าเนินงานและสามารถตอบสนองการให้บรกิารได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

o จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
o เพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในท่าอากาศยาน

กลยุทธ์หลัก



โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมท่าอากาศยาน

ที่มา: กรมท่าอากาศยาน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560)
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กรมท่าอากาศยาน

ส านักงาน
เลขานุการกรม กองก่อสร้าง

และ
บ ารุงรักษา

กองกฎหมายกองคลัง

กองส่งเสริมกิจการ
ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศ
ยาน (28
แห่ง)

o กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
o กลุ่มตรวจสอบภายใน

กองการเจ้าหน้าที่กองแผนงาน

กองเครื่องช่วย
การเดินอากาศ
และเครื่องกล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กอง
ควบคุม
มาตรฐาน
สนามบิน

o กลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มนโยบายและแผนสารสนเทศ

กลุ่มปฏิบัติการสารสนเทศ กลุ่มบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย
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ที่มา: กรมท่าอากาศยาน

o ระบบการเงิน
o ระบบงานพัสดุ
o ระบบงานบุคลากร
o ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
o ระบบงานสถิติขนส่งทางอากาศ
o ระบบสนามบินอนุญาต
o ระบบตารางนัดหมายส่วนตัว
o ระบบกระดานสนทนา
o ระบบจองห้องประชุม
o ระบบจองยานพาหนะ
o ระบบฟอร์มมาตรฐาน (e-forms)
o ระบบระเบียบปฏิบัติ
o ระบบหมายเลขโทรศัพท์
o ระบบงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
o ระบบงานบริหารความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
o ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
o ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของท่าอากาศ

ยานพร้อม Mobile Application
o ระบบสารสนเทศรองรับศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศระดับกรม (DOC: 

Departmental Operation Center) คลังข้อมูลเพื่อรองรับธุรกิจอัจฉริยะ (BI)

o ระบบติดตามโครงการ
o ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลแสดงเวลาเข้า-ออกจริงของ

ท่าอากาศยาน (FIS)
o ระบบรายได-้รายจ่าย ท่าอากาศยาน
o ระบบติดตามชี้วัด
o ระบบจดหมายภายในสังกัด Mailgothai
o ระบบการบริหารจัดการข้อมูลส าหรับเว็บไซต์แบบบูรณาการ

ส่วนกลาง
o ระบบบริหารจัดการข้อมูลส าหรับเว็บไซต์แบบบูรณาการท่าอากาศ

ยาน 28 แห่ง
o ระบบการบริหารจัดการข้อมูลส าหรับเว็บไซต์อินทราเน็ต
o ระบบงาน e-laws
o ระบบงานข้อร้องเรียน
o ระบบการรับแจ้งเหตุ/รายงานต่างๆ

o ระบบการเผยแพร่แบบฟอร์มออนไลน์
o งานพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารและฐานข้อมลูเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Document และ Virtual Library)
o ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล DPIS Version 5.0 เชื่อมโยงข้อมลูการ

ประเมินเล่ือนขั้นเงินเดือน กับระบบบุคลากร
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มุ่งมั่นพัฒนาทางพิเศษ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความคุ้มค่า สะดวก รวดเร้ว ปลอดภัย อย่างย่ังยืนวิสัยทัศน์

ภารกิจองค์กร o จัดให้มี พัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย
o บริการอย่างมีนวัตกรรมและคุ้มค่าเพิม่
o บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินธุรกิจทางพเิศษและผลประโยชน์ต่อสังคม
o พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการลงทุนเพื่อเพิ่มมลูค่าองค์กร

ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ขยายโครงข่ายและให้บริการทางพิเศษ 
อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
สร้างความยั่งยืนต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์อย่างคุ้มค่า

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างสรรค์ กทพ. ให้เป็นองค์กรแห่ง
อนาคต

เป้าประสงค์ o ผลประกอบการเติบโอย่างมั่นคง
o การบริการอย่างมีคุณภาพที่รวดเร็ว ปลอดภัย
o ทางพิเศษและสินทรัพย์ถูกใชเ้ต็มประสิทธิภาพ
o เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง
o มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

ส านักผู้ว่าการ ส านักตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองกลางและ
การประชุม

กองประชาสัมพันธ์

กองตรวจสอบ
ภายใน 1

กองการเจ้าหน้าที่
กองการเงิน

กองบัญชี

ฝ่ายการเงินและบัญชี

กองพัฒนาบุคคล
และระบบงาน

กองวางแผนและ
วิเคราะห์โครงการ

ฝ่ายนโยบาย
และแผน

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร์

ฝ่ายสารสนเทศ

กองข้อมูลข่าวสาร

กองพัสดุ

กองประเมินผล
กองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

กองพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

กองวิจัยและพัฒนาวิสซกรรม
ระบบทางพิเศษ

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

กองตรวจสอบ
ภายใน 2 กองงบประมาณ

กองตรวจสอบ
รายได้

กองก ากับดูแล
กิจการและพัฒนา
มูลค่าองค์กร

ที่มา: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

ฝ่ายกรรมสิทธิ์
ที่ดิน

กองจัดกรรม
สิทธิ์ที่ดิน

กองพัฒนาและ
รักษาเขตทาง 1

กองพัฒนาและ
รักษาเขตทาง 2

ฝ่ายก่อสร้าง
ทางพิเศษ

กองวิศวกรรม
ทางด่วน 1

กองวิศวกรรม
ทางด่วน 2

กองก่อสร้างทั่วไป

ฝ่ายบ ารุงรักษา

กองบ ารุงรักษา
อาคารและความ

สะอาด

กองบ ารุงรักษาทาง

กองบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ กองไฟฟ้า 

เครื่องกล และ
ยานพาหนะ

ฝ่ายควบคุม
การจราจร

กองจัด
การจราจร

กองกู้ภัย
และสื่อสาร

ฝ่ายจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง
กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง 1

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง 2

กองจัดเก็บ
ค่าผ่านทาง 3
กองบริการ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กองวางแผนปฏิบัติการ

ฝ่าย
กฎหมาย

กองคดี

กองนิติการ
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ระบบสารสนเทศของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ระบบส าหรับใชภ้ายในหน่วยงาน ระบบส าหรับบริการประชาชน 

o เว็บไซต์ www.thaieasypass.com 

o เว็บไซต์ www.exat.co.th

o ระบบรับแจ้งรถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายผ่านทาง 
Internet

o ระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ (งานบริการเช่า
พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ)

o ระบบงานรับสมัครงานผ่านทาง Internet

o ระบบ SIMAP

o ระบบ EXAT ITS

o ป้ายจราจรอัจฉริยะ (SMART VMS)

o ระบบจุดจ าหน่าย (Point of Sale) ส าหรับด่านเก็บ
ค่าผ่านทาง

o ระบบใบค าร้องบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)

o ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบเงินสด

o ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (Easy Pass)

o ระบบสารสนเทศด้านการเงินและรายได้

 ระบบงานบัญชี การเงิน งบประมาณ 
และพัสดุ (โดยใช้ซอฟต์แวร์ SAP)

 ระบบงานเงินเดือน/สวัสดิการ

 ระบบงานตรวจสอบรายได้

 ระบบงานแบ่งรายได้ค่าผ่านทาง

 ระบบงานเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางจาก
รถพลการ

o ระบบสารสนเทศด้านบุคลากร

 ระบบงานบริหารบุคคล

 ระบบงานประเมินความสามารถ 
(Competency)

 ระบบงานประเมินผลการการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้าง

o ระบบสารสนเทศด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ระบบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 ระบบงานบริหารเขตทาง (งานรักษาเขต
ทาง)

o ระบบสารสนเทศด้านปฏิบัติการ

 ระบบงานบ ารุงรักษา (โดยใช้ซอฟต์แวร์ 
SAP)

 ระบบงานเหตุการณ์บนทางพิเศษ

o ระบบสารสนเทศด้านส านักงาน

 ระบบงานสารบรรณ

 ระบบงานบริหารจัดการเอกสาร

 ระบบงานนัดหมาย

 ระบบงานจองห้อง

 ระบบงานบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน

 ระบบงานรับเร่ืองร้องเรียน

 ระบบงานข้อมูลข่าวสารลับ

 ระบบงานศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศของ 
กทพ.

 ระบบใบค าร้องบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass)

 ระบบออกจดหมายบัตรอัตโนมัติ (Easy 
Pass)
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ผู้น าการให้บริการรถโดยสารประจ าทางวิสัยทัศน์

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริหารจัดการหนี้สิน

บริการรถโดยสารประจ าทางที่มีคุณภาพแบบมืออาชีพ  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมพันธกิจ

o เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
o เพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพในการใหบ้ริการ
o เพื่อพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสาร
o เพื่อบริหารจัดการรถผิดกฎหมาย

o เพื่อบริหารจัดการหนี้สินในระยะสั้น-ปานกลาง
o เพื่อศึกษาหาแนวทางในการลดการขาดทุนจากการด าเนินการ
o เพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบ้ริการรถโดยสารประจ าทางภายใต้บริการเชงิสังคม (PSO)

o เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
o เพื่อปรับโครงสร้างและขนาดขององค์กรใหเ้หมาะสม
o เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเพิม่ศักยภาพแก่บุคลากรทุกระดับ
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องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

ส านักตรวจสอบ

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเดินรถองค์กร ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ

ส านักแผนงาน

ส านักกฎหมาย

ส านักการเจ้าหน้าที่

ส านักพัฒนาบุคลากร

ส านักบริการและจัดซื้อ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขตการเดินรถที่ 1 - 8

ส านักบริหารการเดินรถ

กลุ่มงานสายตรวจพิเศษ

ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 2

ส านักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1

ส านักผู้อ านวยการ

ส านักบัญชีและกองทนุกลาง

ส านักบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดธุรการ

กองงานปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์

กลุ่มงานวางแผนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
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ที่มา: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) (2559). “รายงานแผนยุทธศาสตร์การใช้ไอซทีี เพื่อขับเคลื่อน ขสมก. มุ่งสู่การปฏิรูปธุรกิจ ระยะ 5 ปี”

ระบบสารสนเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ

o ระบบสวัสดิการ
o ระบบบริหารงบประมาณ
o ระบบประเมินผลโดยใช้ระบบความสามารถ
o ระบบงานบัญชีทรัพย์สิน
o ระบบงานบัญชีแยกประเภท
o ระบบเงินเดือน
o ระบบประวัติบุคลากร
o ระบบข้อมูลการมาท างาน

o ระบบจัดซ้ือ
o ระบบเจ้าหนี้
o ระบบลูกหนี้
o ระบบบริหารเงินสด
o ระบบควบคุมพัสดุ
o ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
o ระบบสารบรรณ
o ระบบบริหารงานคดีและติดตามหนี้และบังคับหนี้

o ระบบ MIS 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารงานองค์กร ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการ
บริหารการเดินรถ

o ระบบบัญชีค่าโดยสาร
o ระบบควบคุมพัสดุ
o ระบบซ่อมบ ารุง
o ระบบเศรษฐกิจการเดินรถ
o ระบบสารบรรณ
o ระบบ Bill Payment
o ระบบ MIS

ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการปฏิบัติการเดินรถ

o ระบบข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ
o ระบบบัญชีในการส่งข้อมลูพนักงานขับรถ (พขร.) หรือบุคคลภายนอกเพื่อตั้งลูกหนี้
o ระบบบริหารบุคลากรในการตรวจสอบวงเงินประกันกรณี พขร. มีความผิดในการก่ออุบัติเหตุ
o ระบบ GPS สนับสนุนการติดตามและบริหารการเดินรถ
o ระบบ e-Ticket
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เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารที่ทันสมัยได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วภูมิภาค มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์

พันธกิจ o พัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องให้ไดม้าตรฐานสากลทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกจิสถานี โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลา และความทันสมยั เพื่อ
สร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการผู้ใชบ้ริการ

o พัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ศูนย์ซ่อมบ ารุงและตรวจสภาพรถ และจัดบริการเดินรถ ให้มีลักษณะโครงข่ายที่ครอบคลมุทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหวา่งประเทศในภูมิภาค
o ยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลรถบริษทัและรถรว่มบรกิาร รักษาสิทธิที่พึงมีของผู้โดยสาร รวมถึงการให้ความคุ้มครองชีวติและทรพัย์สินของผู้โดยสารและบคุคลที่สาม
o บริหารกิจการโดยยึดถอืประโยชน์ผูถ้ือหุน้และผูม้ีส่วนได้สว่นเสีย จัดระบบการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพิ่มศักยภาพบุคลากร สร้างความได้เปรียบใน

เชิงต้นทุนและน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อน าไปสู่การบริการที่มีคณุภาพและสามารถแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เสริมความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและการบริหาร
ความเส่ียงในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ส่งเสริมและก ากับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบการบริหารบนหลักธรรมาภิบาล

o เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่มีการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน
และต่อเน่ือง

o เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่
o เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

o เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ใช้ทรัพยากรได้อย่างมปีระสิทธิผล 
o เพื่อพัฒนาผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพย์อย่างคุ้มคา่และมี

ประสิทธิภาพ
o เพื่อพัฒนากระบวนการภายในและบุคลากรใหม้ปีระสิทธิภาพและ

ความคล่องตัวสูง สามารถรับมือกับการเปล่ียนแปลงในอนาคต

o เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม

o เพื่อให้ บขส. เป็นผู้ควบคุมการเดินรถโดยสารหมวด 2 
ที่มีประสิทธิผลสูง ลดการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสาร

o เพื่อให้ บขส. เป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
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บริษัท ขนส่ง จ ากัด

ส านักตรวจสอบภายใน

ส านักอ านวยการ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ
ฝ่ายบริหารการ

เดินรถ

กองบริหารกลาง

กองประชาสัมพันธ์

กองปฏิบัติการเดิน
รถภาคเหนือ

กองจัดการเดินรถ กองซ่อมบ ารุง

กองตรวจสภาพรถ
กองปฏิบัติการเดิน

รถภาค
ตะวันออกเฉียงเห

นือและภาค
ตะวันออก

กองคุ้มครอง
ผู้โดยสาร

ส านักซ่อมบ ารุงและ
ตรวจสภาพรถ

กองบริหารซ่อม
บ ารุงและตรวจ

สถาพรถ

กองกิจการสถานี
ขนส่ง

กองบัญชีและ
การเงิน

กองระบบและ
ประมวลผลบัญชี

ฝ่ายบริหาร

กองปฏิบัติการเดิน
รถภาคใต้

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายพัฒนาองค์กร

กองบริหารความ
เส่ียงและควบคุม

ภายใน

กองส่งเสริมธุรกิจ
เดินรถ

กองสนับสนุนการ
เดินรถ

กองกิจการเดินรถ

กองงบประมาณ

กองวางแผนกล
ยุทธ์ธุรกิจ

กองพัสดุ

กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

กองการแพทย์

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองกฎหมายงานตรวจการ
พิเศษ

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานบริหารทั่วไป

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 

งานบริหารจัดการสารสนเทศ

งานระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

ที่มา: บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)
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ระบบสารสนเทศส าคัญของ บขส.
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ระบบ E-Ticket 

เป็นระบบส ารองที่นั่งและจ าหน่าย
ตั๋วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ช่วย
ท าหน้าที่ในการด าเนินการงาน
จ าหน่ายตั๋วของ บขส.

ระบบ ERP 

เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการเดินรถและจัดการเดินรถรวมทั้งระบบสารสนเทศ
สนับสนุน ประกอบด้วยระบบย่อย 36 module ย่อย มี Front Office เช่น ระบบขาย
ค่าธรรมเนียม ระบบเดินรถ ระบบรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์ ฯลฯ และ Back Office  เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงบประมาณ ของ บขส. เป็นต้น

ระบบ BI 

เป็นระบบศูนย์ข้อมูล และบูรณาการฐานข้อมูล
สารสนเทศส าหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ 
ของ บขส.

ระบบ Navision

เป็นระบบที่ใช้ในการท าบัญชี
การเงิน

ระบบ MOT/BSC (ระบบบริหารผลส าเร็จการด าเนินงานขององค์กร) 

เป็นระบบที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินสมรรถนะ และติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคล

ระบบ GPS 

เป็นระบบเพ่ือการบริหารจัดการเดินรถ
ของบขส. ในการติดตามพฤติกรรมการ
ให้บริการ รวมถึงความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน

ระบบ Website (www.transport.co.th) ระบบ Intranet (www.tran-info )

เป็นระบบส าหรับเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและความรู้
องค์กร แก่บุคลากรภายใน

เป็นระบบส าหรับเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและความรู้
องค์กร แก่บุคลากรภายใน

ระบบ KM 

เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการสร้างสังคมแบบ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ของ บขส.
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ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2560)

ยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งทางรางที่ทันสมัยและการบริหารจัดการที่ดีส่งเสริมการแข่งขันของประเทศวิสัยทัศน์

พันธกิจ o การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใชบ้ริการ เพื่อสร้างรายได้และผลก าไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

o การรถไฟฯ ด าเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบายในการใหบ้ริการขนส่งราคา
ต่ าและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 

o ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเพ่ิมฐานะการเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่าง
บูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การเพ่ิมความสามารถในการให้บริการขนส่งทาง
รางของประเทศการรถไฟ
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ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) (ข้อมูล ณ 22 มิถุนายน 2560)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้านบริหาร ด้านปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์

ส านักงานผู้ว่าการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองควบคุมการ
ปฏิบัติการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการเงินและ
การบัญชี

ฝ่ายการพัสดุ

กลุ่มอ านวยการ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายโครงการพิเศษ
และก่อสร้าง

กลุ่มโครงสร้าง
พื้นฐาน

ฝ่ายการอาณัติ
สัญญาณและ
โทรคมนาคม

กลุ่มบริหาร
รถไฟฟ้า

ฝ่ายการช่างโยธา ส านักงานบริหาร
โครงการระบบ

รถไฟฟ้า

ส านักงานผู้ตรวจการรถไฟ

ส านักงานอาณาบาล

ส านักงานแพทย์

กลุ่มธุรกิจการบริหารสินทรัพย์

กองบังคับการต ารวจรถไฟ

ส านักนโยบาย แผน 
วิจัย และพัฒนา

ศูนย์ฝึกอบรม
การรถไฟ

กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ

ฝ่ายบริการโดยสาร

ฝ่ายบริการสินค้า

ส านักงานยุทธศาสตร์
ธุรกิจการเดินรถ

กลุ่มธุรกิจการซ่อมบ ารุง
รถจักรและล้อเลื่อน

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์

ฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน

o ส านักงานจัดการกรรมสิทธ์ิที่ดิน
o ส านักงานบริหารพื้นที่ตลอด

ฝ่ายการช่างกล

ส านักงานจัดหาพัสดุซ่อมบ ารุง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ศูนย์บริหารความเส่ียง

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

กอง
ยุทธศาสตร์
สารสนเทศ

กอง
ระบบงาน
สารสนเทศ

กองเทคนิค
สารสนเทศ

กอง
โครงสร้าง
พื้นฐาน

สารสนเทศ

ศูนย์ประสานงานและเลขานุการ
คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
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ที่มา: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ รฟม.

ระบบบริหารภายนอกองค์กร

2) ระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
(PMDS)
ระบบคอมพิวเตอรข์องฝ่ายบรหิารทรพัย์สนิ 
รฟท.

1) ระบบขายต๋ัวและส ารองที่นั่งข้ันที่ 2 
(STARS-2)

ระบบออกตั๋วโดยสารรถไฟแก่ผู้โดยสารตาม
สถานีต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3) ระบบศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
(Call Center)
ระบบส ารองที่นั่งตั๋วโดยสารและบรกิารตอบ
ข้อซักถามข้อมูลและบรกิารของการรถไฟฯ 
ผ่าน 1690 Call Center

4) ระบบติดตามขบวนรถ (TTS)
ระบบให้บริการข้อมลูขบวนรถโดยสารให้แก่
ประชาชนและสนับสนุนการท างานเจ้าหน้าที่
ในการตอบข้อซักถาม

ระบบบริหารภายในองค์กร

ประกอบด้วยระบบงานย่อย 11 ระบบงาน เพื่อการบริหารจัดการ
ภายใน รฟท.

1) ระบบคอมพิวเตอร์ Client/Server 

2) ระบบงานฐานข้อมูลส าหรับงานซ่อมบ ารุง (CMMS) และระบบ
บริหารงานพัสดุ

3) ระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ (SRT-OC)

4) ระบบงานบัญชีสินทรัพย์ถาวร

เป็นระบบข้อมูลสินทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไป ส าหรับใช้เพื่อการบริหารและตดัสินใจ

5) ระบบจัดท าตารางเวลาเดินรถและแผนผังก าหนดเวลาเดินรถด้วย
คอมพิวเตอร์ (CTD)

น าเอาข้อมูลพื้นฐานประกอบการเดินรถ มาประมวลเพื่อวางแผนการเดินรถ 
รวมทั้งน าเอาข้อมูลจริงจากการปฏิบัติงานมาประมวลผลออกรายงานลักษณะ
ต่างๆ
6) ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Doc) เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา และรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

7) ระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานโรงพยาบาล
บุรฉัตรไชยยากร

ระบบสารสนเทศเพื่อการแก้ไขปัญหาของระบบงานเดิม และเพิ่มระบบงาน
ใหม่ที่จะสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

8) เว็บไซต์ภายในองค์กร (Intranet)

เพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมโยงระบบงานสารสนเทศต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง ระบบเรียนผ่านสื่อออนไลน์ ระบบสลิปเงินเดือน ตลอดจนใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารภายในองค์กรใหก้ับพนักงาน

ระบบเครือข่ายภายในองค์กร

1) ระบบเครือข่ายการส่ือสารข้อมูลส่วนกลางของ รฟท.

ระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือขา่ยเฉพาะบริเวณ (Local Area 
Network) ระหว่างอาคารภายในส่วนกลางของ รฟท. 5 ส่วนหลัก 
ได้แก่ อาคารพัสดุ อาคารสื่อสาร สถานีรถไฟกรงุเทพฯ (หัวล าโพง) 
อาคารบริหารทรัพยส์ิน และอาคารบัญชาการ

2) ระบบเครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network)

ประกอบด้วย 2 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบเชื่อมโยงเข้ากับผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต (ISP) เพื่อเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต และ (2) ระบบ
เชื่อมโยงเข้ากับหน่วยงานต่างๆ มายังส านักงานใหญ่ของ รฟท. ใน
ลักษณะ Dial-up
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ที่มา: “แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2560-2564”, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

เป็นองค์กรหลักในการจัดให้มีบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพและครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกลา่ว
o ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกจิการรถไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย
o ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกจิอื่นเพื่อประโยชนแ์ก่ รฟม. และประชาชนในการใช้บรกิารกจิการรถไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาและบูรณาการระบบขนส่งมวลชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารการเงิน และสร้างรายได้จากธุรกิจต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาศูนย์กลางด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนารูปแบบการให้บริการที่ตอบสนองวิถีชีวิต
สังคมเมือง

o 1.1 เร่งรัดการพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้า และขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าไปยัง
เมืองหลักอื่น

o 1.2 พัฒนาระบบเชื่อมต่อระหวา่งโครงข่ายรถไฟฟ้ากับระบบขนส่งอื่นๆ

o 2.1 เพิ่มโอกาสส าหรับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง
o 2.2 บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

o 3.1 สร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเมือง
o 3.2 น าเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการสรา้งประสบการณ์ที่ดีแก่

ผู้ใช้บริการ
o 3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม

o 4.1 สร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน
o 4.2 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา (ในด้านการบริหารการก่อสรา้ง, การบริหาร

โครงการ, การจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน

o 5.1 สร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
o 5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการท างานโดยการน าเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมมาใช้



โครงสร้างองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
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ส านักผู้ว่าการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

ส านักหน่วยธุรกิจรถไฟฟ้า

ส านักงานความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมการ

ท างาน

ฝ่ายนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาโครงการ
รถไฟฟ้า

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม ฝ่ายระบบรถไฟฟ้า

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ฝ่ายพัฒนาและ
บริหารพื้นที่

ฝ่ายปฏิบัติการ

ส านักธุรกิจบัตรโดยสาร

ส านักตรวจสอบ

ฝ่ายกฎหมาย

ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน

กลยุทธ์และแผนงาน การเงิน วิศวกรรมและก่อสร้าง ปฏิบัติการ บริหาร

ฝ่ายจัดซื้อและบริการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายรักษาความ
ปลอดภัยและกู้ภัย

ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 1

ฝ่ายบริหารงาน
ก่อสร้าง 2ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

กองแผนงานและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

กองระบบงาน
คอมพิวเตอร์ 



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
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ระบบสารสนเทศส าคัญของ รฟม.

ระบบพัฒนาธุรกิจ

ส าหรับใช้บริหารรายได้ ค่าเช่าที่จอดรถ 
และเชื่อมข้อมลูมาที่ส่วนกลาง

เว็บไซต์ของ รฟม.

มีรูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจ รองรับการเข้า
ชมจากผู้ใชง้านได้หลายแพลตฟอร์ม และมีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งจัดท าวิดิ
ทัศน์ รฟม. และข้อมูลประชาสัมพนัธ์การเบี่ยงจราจร

ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและระบบห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) รฟม.

ระบบเชื่อมโยงทุกหน่วยงานของ รฟม. ผ่าน
โครงข่ายสื่อสารข้อมูลหลัก

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ที่มา: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

o ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) 

o การเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและส านักย่อย 

o ระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO 27001) 

o ระบบบริหารจัดเก็บข้อมูลแบบ Data Archiving และระบบป้องกันการสูญหายของข้อมลูส าคัญ (Data Loss Prevention) 

o ระบบบริหารงานบ ารุงรักษา

o ระบบ Single Password 

o ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญช)ี

o ระบบบริหารโครงการและรายงานความคืบหน้าโครงการพฒันาระบบติดตามความก้าวหน้าโครงการ (ระบบบริหารงานก่อสร้าง)

o ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)



ข้อมูลภาพรวมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม:
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ที่มา: บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.)

บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้น าในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากลวิสัยทัศน์

บริษัทฯ ให้บริการด้วยความปลอดภัย เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าพันธกิจ

นโยบาย

ให้บริการด้วยใจ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 
สร้างความพึงพอใจและความคุ้มค่าแก่ผู้ใชบ้ริการ

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเดินรถ และซ่อม
บ ารุง

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอยา่งต่อเน่ือง

รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเน่ืองกับ
ธุรกิจองค์กร

อ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งอื่นๆ
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บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด

ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

ฝ่ายวางแผนและ
กลยุทธ์องค์กร

ฝ่ายธุรกิจองค์กร

ส่วนตรวจสอบ
ภายใน

ส่วนนโยบาย 
แผน และบริหาร

ความเส่ียง

ส่วนการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

ส่วนการเจ้าหน้าที่

ส่วนธุรการ

ฝ่ายอ านายการ

ส่วนงานบัญชีและ
การเงิน

ส่วนสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ์

ส่วนควบคุมการ
เดินรถ

ส่วนปฏิบัติการ
เดินรถ

ฝ่ายปฏิบัติการ
เดินรถ

ส่วนโครงการ

ส่วนระบบไฟฟ้า
และโครงสร้าง

พื้นฐาน

ฝ่ายวิศวกร
ซ่อมบ ารงุ

ส่วนรักษาความ
ปลอดภัย

ส่วนปฏิบัติการ
สถานีรถไฟฟ้า

แผนกอบรม
บุคลากร

ส่วนงานซ่อมบ ารุง
รถไฟฟ้า

ส่วนงานระบบ
อุปกรณ์ระบบ
รถไฟฟ้า

แผนกวิศวกรรม
ซ่อมบ ารุง

ส่วนจัดซื้อและพัสดุ ส่วนกฎหมาย

ส านักความปลอดภัยและ
คุณภาพ

ส่วนส านักกรรมการ
ผู้อ านวยการใหญ่

ส่วนระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ

ส่วนระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

แผนกคอมพิวเตอร์และ
ระบบงานสารสนเทศ

ที่มา: บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.)
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เว็บไซต์ของ ร.ฟ.ฟ.ท. 

พัฒนาให้มรีูปแบบเทคโนโลยีที่ทันสมยั รองรับการเข้าชมจากผู้ใชง้านได้ หลาย
แพลตฟอร์มและมกีารปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจบุันอย่างสม่ าเสมอ

ระบบเชื่อมโยงเครือข่าย (Network System)

ทุกหน่วยงานของ ร.ฟ.ฟ.ท. สามารถใช้ระบบงานสารสนเทศที่ได้พัฒนาขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยใชบ้ริการโครงข่ายสือ่สารข้อมลูหลัก ขององค์กร

ระบบสารสนเทศของ รฟฟท.

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบริหารจัดการงาน (CMMS) 
และระบบงาน ERP (SAP)

o FI (FINANCIAL ACCOUNTING) – โมดูลทางด้านบัญชกีารเงิน

 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger)

 ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (Accounts Payable)

 ระบบบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)

 ระบบการบริหารเงินสด (Cash Management)

o CO (CONTROLLING) – โมดูลทางด้านบัญชจีัดการหรือบัญชบีริหาร

 ระบบการท าบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)

 ระบบการบริหารงบประมาณ (Budgeting)

o AM (ASSET MANAGEMENT) – โมดูลทางด้านการจัดการสินทรัพย์

 ระบบสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets)

o MM (MATERIAL MANAGEMENT)– โมดูทางด้านการจัดการวัตถุดิบ

o ซอฟท์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ ์(ORACLE RDBMS)

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

o ระบบ E-Mail

o ระบบบริหารงานบุคคล

o ระบบ Intranet

ที่มา: บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.)
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ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ าและโลจิสติกส์ เช่ือมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ที่ส าคัญเพ่ือเป็นปัจจัยเสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Competitiveness) พันธกิจ 

o ร่วมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชนในกิจการท่าเรือและกิจการที่เก่ียวเน่ือง เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งและ การขนถ่ายสินค้า ให้มีโครงข่ายเชื่อมโยง (Logistics 
Chain) ระหว่างท่าเรือ และส่งเสริมการขนส่ง ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

o เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ธุรกิจแบบเอกชนตามนโยบายรัฐบาล

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
การขยายบริการท่าเรือและธุรกิจใหม่ที่
เก่ียวเนี่ยงภายในประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 2
การขยายบริการท่าเรือและธุรกิจใหม่
ในภูมิภาค ASEAN

กลยุทธ์ที่ 4
การด าเนินการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ
บริษัทลูก เพ่ือเอื้อต่อการด าเนินการ
ธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3
การขยายความร่วมมือและพันธมิตร
ทางธุรกิจทั้งในประเทศและประเทศ
ต่างๆ โดยเฉพาะใน ASEAN

ภารกิจหลัก o ขยายบริการท่าเรือและธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับโลจิสติกส์ทางน้ าในประเทศและในอาเซียน
o การพัฒนาและบริหารทรัพยากรต่างๆ ภายในองค์กร ให้เกิดศักยภาพและขีดความสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด
o เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการให้มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานสากล

ที่มา: การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กลยุทธ์ที่ 5
การพัฒนาธุรกิจเพิ่มศักยภาพสินทรัพย์ 
(รวมเครื่องมือทุ่นแรง อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรต่างๆ)

กลยุทธ์ที่ 6
การพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

กลยุทธ์ที่ 7
การพัฒนาและบริหารทรัพยากรบุคคล

กลยุทธ์ที่ 8
การเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการให้ทันสมัย

กลยุทธ์ที่ 9
การยกระดับมาตรฐานทัดเทียมสากล 
และการบริหารที่มีธรรมาภิบาล
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ส านักเลขานุการคณะกรรมการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

ฝ่ายอ านวยการ

สายบริหารทรัพยากร
บุคคลและการเงิน

สายบริหารสินทรัพย์
และพัฒนาธุรกิจ สายวิศวกรรม

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายการเงินและ
บัญชี

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและ

บริหารสินทรัพย์

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายปฏิบัติการ
เรือและสินค้า

ฝ่ายบริการท่าและ
เครื่องทุ่นแรงฝ่ายนโยบาย

และแผน

ฝ่ายการช่าง

ท่าเรือกรุงเทพ

ฝ่ายบริหารงาน
สนับสนุน

ฝ่ายการร่องน้ า

ส านัก
ปฏิบัติการ

ส านัก
บริหารงาน
สนับสนุน

ท่าเรือแหลมฉบัง

ส านักบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน

ส านักท่าเรือ
ภูมิภาค

ฝ่ายตรวจสอบ

สายตรวจสอบ

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ

แผนกธุรการ

กองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กองพัฒนาระบบงาน 

กองแผนและมาตรฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ กทท. ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 (เป็นการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์)
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ระบบ e-Gate

ระบบควบคุมการผ่านเข้า-ออกประตูตรวจสอบ
อัตโนมัติ โดยจะท างานด้วยระบบอัตโนมัติ ใช้
เทคโนโลยี OCR (Optical Character Recognition) 
ในการอ่านหมายเลขตู้สินค้าและ RFID (Radio 
Frequency Identification) ในการตรวจสอบสิทธิ
บุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก กทท.

ระบบ e-Tariff

ระบบบริการประมาณค่าภาระ 
ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม 
ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถค านวณ 
ประมาณการ และตรวจสอบ
จ านวนเงินค่าใช้บริการได้ด้วย
ตนเอง

ระบบ e-Manifest (EDI)

ระบบรับ – ส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า และสินค้า
ขาเข้าในรูปแบบของ EDI ผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือน าข้อมูลใช้วางแผนการขน
ถ่ายตู้สินค้า (Discharge) การกองเก็บและ
ส่งมอบตู้สินค้า รวมทั้งการน าสินค้าเข้าเก็บ
ในโรงพักสินค้า

ระบบ e-Hazadous

ระบบตรวจสอบวิธีปฏิบัติ
หรือการตรวจสอบประเภท
สินค้าอันตรายที่น าเข้า-
ส่งออก หรือฝากเก็บที่ กทท.

ระบบ e-Doc

ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ขอใช้
บริการด้านต่างๆ กับ กทท. โดยสามารถ
ดาวน์โหลดและน าแบบฟอร์มดังกล่าวมา
ยื่นขอใช้บริการจาก กทท. ได้ทันที

ระบบ e-Pay (e-Payment)

ระบบบริการการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับ กทท. ซึ่งจะ
อ านวยความสะดวก ประหยัดเวลา 
และค่าใช้จา่ยในการเดินทางของ
ผู้ใช้บริการได้

ระบบ e-Service for Vessel Cargo Management System (VCMS) 

ระบบท าเอกสารขอสินค้าเข้าฝากเก็บหรือบรรจุที่แผนกสินค้าเพื่อการ
ส่งออก กปส.3 ทางอินเทอร์เน็ต, e-Service ระบบเรือ และ ระบบ e-
Service เพื่อยื่นเอกสารส าหรับสินค้าอันตราย)

ระบบสารสนเทศของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

ระบบสารสนเทศอื่นๆ

o ระบบ CTMS
o ระบบ AIS
o ระบบ ERP
o ระบบศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศ กทท. (DOC)
o ระบบรายงานผลการด าเนินงานงบลงทุน ความเสี่ยง 

ศูนย์ EVM และควบคุมภายใน
o ระบบ e-Learning

o ระบบพยากรณ์ระดับน้ า
o ระบบตรวจนับทรัพย์สิน
o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (OA)
o ระบบงานบัญชีสโมสร
o ระบบเงินกู้ / ระบบเงินสะสม / ระบบเงินบ านาญ / 

ระบบภาษีเงินได้เงินบ านาญ
o ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์

o ระบบท่าเรือชายฝั่ง / ระบบใบแจ้งหนี้ท่าเรือชายฝั่ง
o ระบบการเงินรับส าหรับเงินกู้ กสพ.
o ระบบสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
o ระบบทะเบียนแจ้งหักเงินตามหมายศาล
o ระบบตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
o ระบบลงเวลาเข้าปฏิบัติงานและล่วงเวลา
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เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวชิาชพีการบิน (Center of Excellence) ของภูมิภาค
โดยเป็นองค์กรเรียนรู้ที่มีบุคลากรคุณภาพระดับมาตรฐานสากลวิสัยทัศน์

พันธกิจ o ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอตุสาหกรรมการบินให้มคีุณภาพตามมาตรฐานสากลอยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศและสอดคลอ้งกับความต้องการของภูมิภาค
o ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบรกิารดา้นการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ

ระบบขนส่งทางอากาศยานของไทยในภูมิภาคเอเชีย
o เพิ่มขีดความสามารถในการให้บรกิารซ่อมบ ารุงอากาศยาน
o ขยายการให้บริการอากาศยานและสรา้งบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บรกิารกบัหน่วยงานภายนอก
o สนับสนุนกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 

และด าเนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รบัมอบหมาย

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาธุรกิจและขยายการบริการสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับมาตรฐานบุคลากรสู่ระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ปรับปรุงระบบบริหารการเงินและการลงทุนเชิงรุก
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สถาบันการบินพลเรือน

ส านักตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ศูนย์การฝึกบิน

ส านักการเงินการคลัง

ส านักผู้ว่าการ

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

ส านักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน

ส านักงานทรัพยากรบุคคล

ส านักงานนโยบายและแผน

กองอากาศยานและเคร่ืองยนต์

ส านักวิชาการ

กองวิชาการอิเล็กทรอนิกส์

กองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน

กองวิชาบริหารการบิน

กองวิชาบริการการบิน

กองซ่อมบ ารุงอากาศยาน

กองฝึกบิน

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน

แผนกพัฒนาสารสนเทศ
และเครือข่าย 

แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศกึษา

แผนก
โสตทัศนูปกรณ์ 

ที่มา: สถาบันการบินพลเรือน



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของสถาบันการบนิพลเรือน

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการบินพลเรือน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวนประจ าปี 2559)
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o ระบบ Back Office เพื่อ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

o ระบบ E-mail / Website / VDO Conference ณ สถาบันการบินพลเรือน 
กรุงเทพฯ ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน และศูนย์ฝึกการบินแห่งที่ 2 ขอนแก่น

o ระบบ Timer เพื่อสลับการท างานของเครื่องปรับอากาศหอ้ง Server 
ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน

o ระบบกล้องวงจรปิด CCTV

o ระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอน และระบบรับสมัครนักศึกษา Online

o ระบบเครือข่าย Internet/Intranet

o ระบบเครือข่าย LAN และ Wireless Lan / Fibre Optic

o ระบบฐานข้อมูล (Back Office) เพื่อรองรับกับระบบ Front Office

o ระบบดิจิตอลเพื่อจัดท าส าเนาเอกสารต าราเรียนให้มปีระสิทธภิาพ

o ระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์แบบ Real-time

o ระบบบ ารุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

o ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ระบบรับสมัคร Online และระบบ
การประเมินอาจารย์ผู้สอน)

o ระบบสารสนเทศเพื่อการสนับสนุนการบริหารองค์กรของสถาบันการบิน
พลเรือน (MIS)

o ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

o ระบบสารสนเทศสนับสนุนการส่ือสาร/เรียนรู้ภายในองค์กร (Intranet)

o ระบบส าหรับส ารองข้อมูล (Back Up)

o ระบบห้องสมุดอัตโนมตัิ (Automatic Library)

o ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

ระบบสารสนเทศของสถาบันการบินพลเรือน



ข้อมูลภาพรวมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม:
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)
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ทอท. เป็นผู้ด าเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก: การมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยและสร้างรายได้อย่างสมดุลวิสัยทัศน์

ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมท้ังด าเนินการกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน 
โดยค านึงถึงการพัฒนาที่ย่ังยืนพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
Airport Strategic Position

ยุทธศาสตร์ที่ 3
Regional Hub

ยุทธศาสตร์ที่ 2
Airport Service Capacity

ยุทธศาสตร์ที่ 4
Intelligent Service

ยุทธศาสตร์ที่ 5
Aeronautical Business

ยุทธศาสตร์ที่ 6
Non-Aeronautical 
Business

การก าหนดแนวทาง (Roadmap) พัฒนาศักยภาพ
ของท่าอากาศยาน ทอท. 6 แห่ง เพื่อมุ่งสู่ต าแหนง่
เชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละทา่อากาศยาน

การบริหารขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศ เร่งรัดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยาน

การพัฒนาการด าเนินงานท่าอากาศยานเปน็
ศูนย์กลางการินท่ีรองรบัรปูแบบธรุกิจในด้านต่างๆ 
ได้แก่ การท่องเท่ียว การบินเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยัง
จุดหมายปลายทางอื่นๆ ด้านธุรกิจ ด้านโลจสิติกส์
และด้านการซ่อมบ ารงุอากาศยาน

การพัฒนาบรกิารท่ีมุ่งเนน้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ีการน า
เทคโนโลยี ICT มาใช้ในการด าเนินงานและการปฏิบติัการท่า
อากาศยาน ควบคู่กับการมุ่งเนน้การพัฒนาดา้นมาตรฐานและ
คุณภาพบริการอยา่งต่อเนื่อง โดยน าแนวคิดเชิงนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน

การพัฒนาการด าเนินงานด้านกิจการการบนิ การพัฒนาท่ี
เกี่ยวข้องกับกจิการการบินในประเทศและต่างประเทศ รวมท้ัง
การพัฒนาประสทิธิภาพกระบวนการให้บรกิารผูโ้ดยสารและ
กระบวนการให้บรกิารสายการบนิ

การพัฒนาการด าเนินงานกิจการท่ีไม่เกี่ยวกับการบิน การเพิ่ม
บริการท่ีมีความหลากหลายและสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าและผู้ท่ีมา
ใช้บริการท่าอากาศยาน การก ากับประสิทธิภาพของกิจการ
สัมปทาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ เพื่อสร้างรายได้

ที่มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 7
Business Development

การพัฒนารปูแบบธุรกจิใหม่ๆ เพื่อขยายการด าเนนิงานท้ัง
ธุรกิจหลักและธุรกจิเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกจิ
ท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกจิในกจิการต่างๆ



โครงสร้างองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)

ที่มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
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บมจ. ท่าอากาศยานไทย

สายงาน
กฎหมายและ
เลขานุการ
บริษัท

สายงาน
ยุทธศาสตร์

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคลและ
อ านวยการ

สายกฎหมาย

สาย
เลขานุการ
บริษัท

สายงานบัญชี
และการเงิน

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
และการตลาด

สายงาน
วิศวกรรมและ
การก่อสร้าง

ส านักตรวจสอบ

ฝ่ายคดี

ฝ่ายนิติการ

ฝ่ายนิติกรรม
สัญญา

ฝ่าย
เลขานุการ
บริษัท

ฝ่ายสื่อสาร
องค์กร

ฝ่ายกิจการ
เพื่อสังคม
และก ากับ
ดูแลกิจการ

ฝ่ายกลยุทธ์
องค์กร

ฝ่าย
แผนพัฒนา
ท่าอากาศ

ยาน

ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ่ายพัฒนา
และ

ประเมินผล
องค์กร

ส านักกิจการ
ต่างประเทศ

สถาบัน
วิทยาการท่า
อากาศยาน

ฝ่าย
พัฒนาการ
บริหาร

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนา
ระบบงาน
บุคคล

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายสวัสดิการ
และแรงงาน
สัมพันธ์

ฝ่าย
อ านวยการ

กลาง
ฝ่าย

การแพทย์

ฝ่าย
งบประมาณ

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายพัสดุ

ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์

ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจและ
การตลาด

ฝ่าย
บริหารธุรกิจ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สิน

ฝ่ายพัฒนาท่า
อากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ส านักงาน
บริหาร
โครงการ
ก่อสร้างท่า
อากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ฝ่ายวิศวกรรม
ก่อสร้าง

ฝ่ายบริหาร
และประเมิน
โครงการ

ฝ่ายสนับสนุน
โครงการ

ฝ่ายวิศวกรรม
โครงการ

ฝ่าย
สิ่งแวดล้อม

สายงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการสื่อสาร

ฝ่ายระบบ
สารสนเทศ

ฝ่ายระบบ
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ฝ่ายสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

สายงาน
มาตรฐานท่า
อากาศยานและ

การบิน

ฝ่ายมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัยท่า
อากาศยาน

ฝ่ายมาตรฐาน
และควบคุม
คุณภาพการ
รักษาความ

ปลอดภัยกิจการ
การบิน

ฝ่ายมาตรฐานการ
บริการท่าอากาศ
ยานและการบิน

ฝ่ายความ
ปลอดภัยในการ
ท างานและอาชี

วอนามัย

สายงาน
ท่าอากาศ

ยาน
ภูมิภาค

ท่าอากาศ
ยาน

สุวรรณ
ภูมิ

ท่า
อากาศ
ดอน
เมือง

ท่าอากาศ
ยานภูเก็ต



ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ส าคัญของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.)

108

ที่มา: การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย

ระบบสารสนเทศของ บมจ. ท่าอากาศยานไทย

o ระบบบริการผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (กระบวนการเช็คอิน)

o ระบบประชาสัมพันธ์ (Information Kiosk)

o ระบบ Website

o ระบบ Online Chat

o ระบบ Mobile Application

o ระบบ Flight Information Display (จอแสดงตารางการบิน)

o ระบบประกาศเสียงอัตโนมัติ

o Airport Free Wifi

ระบบงานไอทีด้านงานบริการประชาชน ระบบงานไอทีด้านงานบริหารองค์กร

o ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

o ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (FIMS)

o ระบบ Executive Support System

o ระบบ e-Learning และระบบลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมของบุคลากรภายใน

o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

o ระบบ Internet

o ระบบบันทึกเวลาท างาน

o ระบบแผนที่ท่าอากาศยาน



ข้อมูลภาพรวมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม:
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)
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มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการการเดินอากาศ สู่การเป็นหนึ่งในองค์กรระดับดีเยี่ยมตามมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์

เป็นผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน 
และมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มและผลประโยชน์แห่งชาติพันธกิจ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การให้บริการการเดินอากาศ 
ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาไปสู่องค์กร
สมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างบุคลากรมืออาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างคุณค่าให้กับกิจการบิน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ

o ให้บริการท่ีปลอดภัยและมั่นคง เป็นไปตาม
มาตรฐานและต่อเน่ืองในทุกช่วงการบิน

o เพิ่มความสามารถในการรองรบัเท่ียวบินและ
ประสิทธิภาพการจราจรทางอากาศ และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.)

o สนับสนุนและด าเนินงานพัฒนาระบบการ
เดินอากาศภายใต้ความร่วมมือใน
อุตสาหกรรมการบิน

o พัฒนาระบบการจดัการทรัพยากรบคุคล เพื่อ
การขับเคลื่อนองคก์รให้เติบโตอยา่งยั่งยืน

o พัฒนาสภาพแวดล้อมบคุลากรและยกระดบั
ความผูกพันต่อองคก์ร

o พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบรกิารการ
เดินอากาศและด าเนนิการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาการขนสง่ทางอากาศ
ของประเทศ

o เป็นองค์กรท่ีดีในสงัคมและบรรลุเป้าหมายในการบรหิารการเปลี่ยนแปลง
อย่างมีประสิทธิภาพ

o พัฒนาโครงสร้างและองค์ประกอบพื้นฐานเทคโนโลย ีสารสนเทศ ความรู้ 
และนวัตกรรม เพื่อบรรลเุป้าหมายขององคก์รทุกระดับ

o พัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการท่ัวท้ังองค์กร เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ

o บริหารจัดการทางการเงินอยา่งมีประสทิธิภาพ และสมดุล
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ส านัก
ตรวจสอบ
ภายใน

ส านักกรรมการ
อ านวยการใหญ่

ส านักมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ส่วนบริหาร
จราจรทาง
อากาศ

ส่วนภูมิภาคและ
ศูนย์

ประกอบการ

ฝ่ายตรวจสอบ
ภารกิจหลัก
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายสื่อสาร
สัมพันธ์

ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์ควบคุม
จราจรทาง

อากาศกรุงเทพ

ฝ่ายบริหาร
เครือข่าย

การจราจรทาง
อากาศ

ส่วนวิศวกรรม
จราจรทาง
อากาศ

ฝ่ายบริหารงาน
วิศวกรรม
จราจรทาง
อากาศ

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส่วนทรัพยากร
บุคคล

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากร
บุคคลและ
คุณภาพชีวิต

ฝ่ายตรวจสอบ
ภารกิจ

สนับสนุนและ
วางแผนการ
ตรวจสอบ

ฝ่ายมาตรฐาน
และความ
ปลอดภัย

ฝ่ายบินทดสอบ

ส านักพัฒนาธุรกิจ

ส่วนการเงิน

ฝ่ายการเงิน
และบัญชี

ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

ส านักนโยบายและ
บริหารยุทธศาสตร์

ฝ่ายบริหารธุรกิจ

ฝ่ายวิศวกรรม
บริการ

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์ควบคุม
การจราจรทาง
อากาศเขต
สนามบิน
กรุงเทพ

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์ควบคุม
การจราจรทาง

อากาศ
สนามบิน
ภูมิภาค

ฝ่ายบริหาร
จราจรทาง

อากาศภูมภิาค 1

ฝ่ายบริหาร
จราจรทาง

อากาศภูมภิาค 2

ฝ่ายบริหาร
ศูนย์

ประกอบการ

ฝ่ายสนับสนุน
งานวิศวกรรม
จราจรทาง
อากาศ

ฝ่ายพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด
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ระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศส าคัญของ บวท.

ระบบเครือข่ายส านักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 

ระบบเครือข่ายส านักงานใหญ่ มีอุปกรณ์เชื่อมโยงไปยังเคร่ืองลูกข่ายที่ตั้งอยู่
ในชั้นต่างๆ นอกจากน้ี ยังเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายศูนย์ควบคุมการบิน
ภูมิภาค ผ่านช่องทางระบบเครือข่าย TOT ด้วย MPLS และช่องทางระบบ
เครือข่าย CAT ด้วย VPN

ศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง

ศูนย์ข้อมูลส่วนกลางของ บวท. 
เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีการก าหนด
แบ่งโซนของระบบชัดเจนตาม
กลุ่มงาน และมีระบบรักษา
ความปลอดภัยเพื่อป้องกันแต่
ละโซน

ระบบสารสนเทศหลักของ บวท.

o ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
o ระบบ SAP
o ระบบ Email
o ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล
o ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์
o ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านการเงิน
o ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านธุรกิจ
o ระบบสารสนเทศสนับสนุนงานด้านบริหารทั่วไป
o ระบบถ่ายทอดข่าวการบินอัตโนมัติ (Automatic Message 

Switching System: AMSS) 
o ระบบพิมพ์แถบกระดาษรายงานข้อมลูการบิน (Flight Data Strip 

Printing System: FDSS) 
o ระบบบริหารข้อมูลการบิน (Flight Data Management System: 

FDMS)

ที่มา: แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด พ.ศ. 2559-2561
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เป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรก ให้บริการดีเลิศด้วย “เสน่ห์ความเป็นไทย”วิสัยทัศน์

กลยุทธ์

ที่มา: บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

พันธกิจ o ให้บริการขนส่งทางอากาศอย่างครบวงจรทั้ง ภายในและระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกสบาย และการบริการที่มี
คุณภาพด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและความน่าเชื่อถือสูง รวมทั้งเสริมสร้างความประทับใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

o มกีารก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล เพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและสร้างผลตอบแทนจากก าไรลงทุนที่สูงให้แก่ผู้ถือหุ้น
o เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับพนักงาน เพ่ือให้ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ ตระหนักถึงการให้ความส าคัญแก่ลูกค้า เสรมิสร้างขีด

ความสามารถทักษะ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเพ่ิมพูนความผูกพันต่อองค์กร
o ช่วยเหลือ ส่งเสริม และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในฐานะเป็นสายการบินแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลกิจการที่ดี

ตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาเครือข่ายการบินที่แข่งขันได้ ท าก าไร และลดความ
ซับซ้อนของฝูงบิน

กลยุทธ์ที่ 3
การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ

กลยุทธ์ที่ 2
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ 4
การมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และการด าเนินการมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 5
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนความยั่งยืน และพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 6
การบริหารบริษัทในเครือและกลุ่มธุรกิจ และการพัฒนากลยุทธ์
ธุรกิจใหม่เพ่ือความยั่งยืน
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บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการ
องค์ประธานศูนย์สนับสนุน

การปฏิบัติการ
ส านักงานตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริหารงานนโยบายฯ ส่วนบริหารงานหน่วยธุรกิจ

ฝ่ายสนับสนุนการบริหารธุรกิจการบิน

ฝ่ายครัวการบิน

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น

ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์

สายสนับสนุนการถวายการบินแก่องค์ประธานศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงาน

สายปฏิบัติการ

ฝ่ายช่าง

สายการพาณิชย์

สายทรัพยากรบุคคลและก ากับกิจกรรมองค์กร

สายรายได้เสริมองค์กร

สายการเงินและการบัญชี

สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มา: บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองบริหารจัดการคู่คา้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยสีารสนเทศ
และสร้างศักยภาพทางธุรกิจ

กองฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและธุรการ

ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ผลิตภัณฑ์ และบริการการบิน

ฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการปฏบิัตกิาร

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ
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THAI Star Common Platform 

ระบบการส ารองที่นั่ง การควบคุม
ระบบการส ารองที่นั่ง การออกบัตร
โดยสาร และการให้บริการ Check-in 
ผู้โดยสารของการบินไทยบน 
Platform ใหม่

Pricing and Fares 
Management System 

ระบบวิเคราะห์ราคาขายในตลาด 
และก าหนดราคาขายที่เหมาะสม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรายได้

Royal Orchid Plus Frequent 
Flyer Program 

ระบบของรายการสะสมไมล์ รอยัล 
ออร์คิด พลัส เพ่ือการสร้างและ
รักษาฐานลูกค้า ส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาดของบริษัทฯ 

Global Tour Management System 

ระบบที่จะช่วยสร้างและขยายเครือข่ายการซื้อ 
ขายโปรแกรมการท่องเที่ยว Royal Orchid 
Holidays ให้เป็นระบบการขายตรงผ่าน
อินเทอร์เน็ต ไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 

Cargo Hub Operation Revenue and 
Utilization System (CHORUS) 

ระบบเพื่อสนับสนุนการท างานของฝ่ายการพาณิชย์
สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ 

Commercial Data Warehouse 

ระบบคลังข้อมูลโดยจัดเก็บข้อมลูการเดินทางของ
ผู้โดยสาร เที่ยวบิน ฯลฯ ใช้ในการเก็บข้อมลูของ
ลูกค้าโดยตรงจากระบบส ารองที่นั่ง ระบบบัตร
โดยสาร ระบบการตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง และ
ระบบบัญชี ให้ครบวงจร 

OPAL Aviation Map 

ระบบติดตามเที่ยวบิน (Flight Monitoring) เพื่อ
แสดงผลและต าแหน่งอากาศยานโดยระบุพกิัด 
ทิศทาง ความเร็ว ความสูงและเส้นทางบิน ในช่วง
เวลาที่ก าลังปฏิบัติการบินอยู่ในอากาศได้ถูกต้อง 
แม่นย า และรวดเร็ว 

ระบบสารสนเทศของบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

THAI Flight Planning System 

ระบบที่ท าหน้าที่ผลิตแผนการบินให้กับนักบิน
ก่อนท าการบิน

Traffic Information and Planning System (TIPS) 

SAP-Wise SAP-HCM 

ระบบที่ใช้ในการวางแผนตารางบินส าหรับ 
medium-term และ shortterm period รวมทั้ง
ปรับแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส าหรับ TG 
operating และ Codeshare flight

ระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดเก็บ
รายได้ การเงิน ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั้งการบริหารงานบุคคล โดยเชื่อมโยงระบบ 
SAP และฐานข้อมูลทุกระบบในปัจจุบันและใน
อนาคตให้เป็นระบบเดียวกัน 

ระบบที่ช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของทั้งบริษัทฯ 

SAP-BU 

ระบบที่ช่วยในการขยายขอบเขตงานในส่วนของ
การบริหารการผลิตและการขายที่มีประสิทธิภาพ
ส าหรับหน่วยธุรกิจบริหารการบิน
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ที่มา: แผนงบประมาณประจ าปี 2560, บริษัท ไทยสมายล์แอรเ์วย์ จ ากัด

ภารกิจหลัก

o ด าเนินธุรกิจสายการบินภูมิภาคในระยะพิสัยใกล้และระยะพิสัยกลาง ให้บริการในรูปแบบ Regional Service / Cost Effective 
Full Service ที่มีคุณภาพและทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เดินทาง

o เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การบินไทย ด้วยฐานผู้โดยสารที่เดินทางแบบเชื่อมต่อเส้นทาง (Connecting Traffic) ของ
การบินไทย

o สามารถบริหารต้นทุนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้

o เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเส้นทางบินโดยรวมของกลุ่มธุรกิจสายการบินของบริษัท การบินไทย

o เพื่อสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ รองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด
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บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด

ที่มา: แผนงบประมาณประจ าปี 2560, บริษัท ไทยสมายล์แอรเ์วย์ จ ากัด

ส านักเลขานุการบริษัท
ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง
การบิน และควบคุมคุณภาพ

สายปฏิบัติการ แผนกกลยุทธ์องค์กรและแผน สายการบินและบริหารองค์กร

ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบ ารุงอากาศยาน

ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและแผน

ฝ่ายธุรการสายปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารนักบินและมาตรฐานการบิน

ฝ่ายฝึกอบรมการปฏิบัติการ

ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารรายได้และราคาขาย

ฝ่ายกลยุทธ์และวิเคราะห์การตลาด

Sale & Distribution Department

ฝ่ายสื่อสารการตลาดและตราผลิตภัณฑ์

แผนกฝึกอบรมและควบคุม
คุณภาพบริการ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายกฎหมายและบริหารสัญญา

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น

ฝ่ายบริการบนเคร่ืองบิน

ฝ่ายบริหารองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริหารองค์กร

แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

แผนกจัดซื้อจัดจ้าง



ข้อมูลภาพรวมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม:
บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (รทส.)
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ประกอบกิจการโรงแรม ให้บริการที่พัก อาหาร และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องภารกิจหลัก

เป้าหมาย และ
ทิศทางในอนาคต

รทส. มีเป้าหมายท่ีจะให้โรงแรมอยู่ในระดับมาตรฐานสี่ดาว และมีการบริการเป็นเลิศแก่ลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ โดยมีเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย เพื่อให้โรงแรมแห่งนี้ เป็นสัญญาลักษณ์ของผู้ที่มาเยือนประเทศไทย อีกทั้งยังให้ความส าคัญของการก ากับดูแล 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

ยุทธศาสตร์ o วิเคราะหแ์ละศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ

o ก ากับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

o ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อก าหนด ระเบียบและนโยบายท่ีก าหนดไว้

o ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ

ที่มา: บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด



โครงสร้างองค์กร บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด

118

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ จ ากัด 

ที่มา: บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด

ส่วนบริหาร โดยผู้จัดการ รทส. ส่วนบริหาร โดยผู้รับจ้าง (บริษัท UH Group)

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบัญชี การเงิน

ส านักผู้จัดการ

Resident Manager

Financial Controller

Director of Engineering

Director of Human Resources

Director of Food & Beverage

Director of Sales & Marketing

Executive Chef



ข้อมูลภาพรวมรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม:
บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด (ทอส.)
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ที่มา: บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 

วิสัยทัศน์ o เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบส ารองที่นั่ง และระบบสนับสนุนธุรกิจเกี่ยวกับการส ารองที่นั่ง การเดินทางที่ตัวแทนจ าหน่ายบัตรโดยสารเลือกใชเ้ป็น
อันดับแรก ด้วยระบบที่ทันสมัย

o บริษัทฯ ได้สรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัท ตัวแทนจ าหน่าย และเพื่อใหธุ้รกิจของบริษัทตัวแทนจ าหน่าย 
เติบโตอย่างยั่งยืนและมคีุณภาพ

ภารกิจหลัก o สนับสนุนกิจการของการบินไทย และสมาชกิอ่ืน

o พัฒนาบริษัทฯ สายการบิน ตัวแทนจ าหน่าย รองรับการเปล่ียนแปลง

o หาช่องทางการเพิม่รายได้ ให้มากขึ้น

o ใชท้รัพยากร เงินทุน ที่มีอยู่เต็มประสิทธิภาพ

o บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล (เปิดเผย เป็นธรรม โปร่งใส)

เป้าหมาย และ
ทิศทางในอนาคต

ขยายบทบาทจากการเป็นเพียงผู้ท าตลาด ติดตั้งระบบส ารองที่นั่ง ให้กับตัวแทนจ าหน่าย เป็นผู้น าเสนอสินค้าด้านระบบ Travel IT 
Solutions ที่เชื่อมโยงการเดินทางให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในส่วนอื่นๆ



โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 
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บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด

ที่มา: บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 

Office Managing Director

Internal Audit

Commercial Management

Customer Service

Finance & Accounting

Technology & Product Development

Human Resource & Administration

Customer Training



ตัวอย่างบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม
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ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลง่ข้อมลู

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
- ระบบภูมิสารสนเทศคมนาคม
- แผนที่ออนไลน์
- การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบ านาญของ

กระทรวงคมนาคม

กรมเจ้าท่า (จท.)
- Single Window @ Marine Department
- ระบบบริหารงานภูมิสารสนเทศโครงการพ้ืนฐานทางน้ า
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศส าหรับงานด้านมาตรฐานและ

ความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางน้ า
- ระบบการจัดการความรู้ (KM) กรมเจ้าท่า

กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)
- ช าระภาษีรถยนต์ผ่านอินเตอร์เน็ต
- เว็บไซต์กลุ่มสถิติการขนสง่
- ข้อมูลเส้นทางเดินรถขนสง่ผู้โดยสารประจ าทาง
- ประมูลเลขทะเบียนรถสวย
- จองคิวอบรมใบขับขี่
- ระบบบันทึกประวัติผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะและรถยนต์

บริการ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.)
- เว็บไซต์ท่าอากาศยาน
- เช็คเที่ยวบิน

กรมทางหลวง (ทล.)
- ระบบรายงานสภาพจราจรและรับแจ้งอุบัติเหตุจราจร
- ระบบบริการขออนุญาตกระท าการใดๆในเขตทางหลวง
- คลังความรู้ (KM)
- สอบถามระยะทาง
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.)
- ระบบบริการแผนที่เส้นทาง (GIS)
- ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการงานอุทกกภัยเชือ่มโยงเว็บไซต์
- ระบบพิกัดหลักฐานถาวร (GPS)
- ระบบ GIS-Analytic

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
- นโยบายและแบบมาตรการด้านการขนส่งและจราจร
- เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร
- ระบบตั๋วโดยสารร่วม

ส านักงานการบินพลเรือน (กพท.)
- Aeronautical Information Publication (AIP)
- e-Document CAAT 
- ข้อมูลสถิติ



ตัวอย่างบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม

122

ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลง่ข้อมลู

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- การจองตั๋วรถไฟออนไลน์ 
- ก าหนดเวลาเดินรถ
- สถานีความรู้

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.)
- CTMS, e-Gate, e-Tariff, e-Manifest (EDI), e-Hazadous
- e-Service for Vessel Cargo Management System 
- การช าระค่าภาระโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
- ระบบรายงานที่จอดรถ MRTA Park & Ride
- เส้นทางรถไฟฟ้า
- องค์ความรู้รถไฟฟ้า (คลังความรู,้ Blog, กระดานสนทนา)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
- ยื่นค าร้องขอเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
- ขอสติ๊กเกอร์รถยนต์บรรทุกวัตถุอันตรายเดินรถบนถนนทาง

พิเศษ

บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.)
- ระบบส ารองที่นั่งและจ าหน่ายตั๋ว
- ตรวจสอบสถานะพัสดุภัณฑ์
- ตารางเดินรถ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)
- ตารางเวลาเที่ยวบิน
- แผนที่ท่าอากาศยาน 
- Online Chat

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย (จ ากัด)
- ระบบให้บริการข้อมูลหน่วยงาน MAAR (Monitoring 

Agency for Asia Region)
- ระบบการจัดการจราจรในอ่าวเบงกอล

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
- ค้นหาสายรถประจ าทาง
- ของหายได้คืน
- เส้นทางรถบริการพิเศษ

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)
- บริการส ารองที่นั่ง
- ศูนย์ข่าวสารข้อมูล

บริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ ากัด
- ค านวณราคาและเวลาเดินทาง
- ตารางเวลาเดินรถ
- ค้นหาร้านค้าต่างๆ ประจ าสถานี และสถานที่ใกล้เคียง

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
- Interactive Aviation’s Career Path
- CATC Channel
- ระบบทะเบียน ค้นหา & ตรวจ



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)

 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา
(Best Practice)

 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)

 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
Competency Model ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
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ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ
และระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร 
และอ านาจหน้าที่ รวมถึงระบบ ICT ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทย
และประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)3

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปัจจุบัน 
(Current Competency Model) ของหน่วยงานราชการไทย 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงกรณีศึกษา

4



ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
และการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ เพื่อน ามาประยุกต์ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งไทย
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1 การศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice) 

2 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อน ามาประยุกต์ส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งไทย



แนวโน้มบริการด้านคมนาคมในอนาคต (Transportation 2020) 
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Share Transportation Models
บริการในรูปแบบของการนั่งรถยนต์
/จักรยานยนต์ร่วมทางกันไปจะมีมากขึน้

real-time Traffic Management
การจัดการการจราจรแบบ real-time ที่มี
ประสิทธิภาพขึ้น จะช่วยให้ลดเวลาสัญจรบนท้อง
ถนน และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนมากขึ้น

Automated Driving
รถยนต์อัจฉริยะไร้คนขับ และการเชื่อมโยง
ระหว่างรถยนต์ดว้ยกัน ท าให้การสัญจรทางท้อง
ถนนปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Electric Vehicles
รถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า 
จะเป็นตัวเลือกส าหรับการสัญจรใหม่
แทนยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล

Dynamic Pricing Models
การจัดเก็บค่าบริการตามจริง หรือการจัดเก็บ
ค่าบริการตามความต้องการ (Demand) ในช่วง
เวลาดังกล่าวจะเริ่มเป็นที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น

Universal Travel Accounts
การสร้างอ านวยความสะดวกผ่านการช าระค่าบรกิาร
เดินทางบนบัตรเดียว หรือผ่านเทคโนโลยี NFC ใน
โทรศัพท์มือถือจะเป็นแนวทางใหม่ในการช าระเงิน

Self-service Airport
การประสานของเทคโนโลยีและแอปพลิเคชัน จะท าให้
ผู้รับบริการได้รบัความสะดวกสบายขึ้น ทั้งการเช็คอินด้วย
ตนเอง การใช้ e-Passports หรือการใช้ Facial 
Recognition เพื่อยืนยันตัวตนในการตรวจคนเข้าเมือง

Augmented/Virtual Airport
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Augmented 
Reality และ Virtual Reality ในการน าทาง
ภายในสนามบิน เพื่อลดเวลาในการหาเส้นทาง 
และช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร

Digital-age Transportation

Rise of the “Alternatives” Innovations in Pricing and Payment

Civilian Drones
การน าโดรนมาใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์ ไปจนถึงการ
ท างานแทนมนุษย์

The Airport Re-imagined

ที่มา: GOV2020, Deloitte

Pedal power
การให้บริการเช่ารถจักรยานไฟฟ้า เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ทีอ่าศัยอยู่ในตวั
เมืองที่มีภูมิศาสตร์เป็นเนินสูง



นิยามของระบบการขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ (Intelligent Transport System: ITS)

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System: ITS) คือ ระบบที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และเทคโนโลยีด้านการค านวณมาใชก้ับ
การจัดการจราจร และการขนส่งที่สอดคล้องกับเวลาจริง (real time) เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการจราจร สร้างความสะดวก
รวดเร็วในการเดินทาง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด โดยระบบดังกล่าวประกอบด้วยระบบหลัก 6 ระบบประกอบกัน

1 2 3
ระบบการจัดการจราจร ระบบการให้ข้อมูลข่าวสารการเดินทาง ระบบความปลอดภัยในยานพาหนะ

และการจัดการเหตุฉุกเฉิน

4 5 6ระบบการบริหารจัดการรถสินค้า ระบบการจัดการรถขนส่งสาธารณะ ระบบช าระค่าโดยสาร ค่าผ่านทางอัตโนมัติ

เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจราจร
และสัญญาณไฟจราจร โดยการ
น าเอาเทคโนโลยีชั้นสูงท้ังในด้าน
ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์มาใช้ในการ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจรให้เกิด
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังรวมถึง
การจัดการกับอุบัติเหตุ โดยการใช้ 
เซ็นเซอร์ เพื่ อตรวจสอบการเกิด
อุบัติเหตุและยืนยันการช่วยเหลือ 

เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารก่อนการ
เดินทาง ระบบแนะน าเส้นทางติดตั้ง
ในรถยนต์ การให้ข้อมูลข่าวสารขณะ
เดินทางเกี่ ยวกับ อุบัติ เหตุต่ างๆ 
ตลอดจนสภาพถนน สภาพการ
จราจรและสภาพแวดล้อม โดยใช้
เทคโนโลยีด้านวิทยุสื่อสาร ป้ายสลับ
ข้อความ อินเทอร์เน็ต การรายงาน
ข่าว และการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ประกอบด้วยเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับยานพาหนะ อันจะช่วยเพิ่มความ
ปลอดภัย ในการ ขับ ข่ี ตลอดจนเพิ่มประสิท ธิภาพและความ
สะดวกสบายในการขับข่ีอีกทางหนึ่ง มีการควบคุมความเร็วอัตโนมัติ 
การเตือนการชน การหลีกเลี่ยงการชน เครื่องมือป้องกันหรือเตือน
กรณีผู้ขับข่ีง่วงนอน ตลอดจนการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ 

เป็นระบบท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มผลผลิตและความปลอดภัย
ในอุตสาหกรรมและการขนส่งสินค้า โดยการปรับปรุงการจดทะเบียน 
การออกใบอนุญาต การจัดเก็บภาษี และข้ันตอนการขนส่งสินค้า โดย
มีการใช้ เทคโนโลยีในการตรวจปล่อยรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Clearance) การจัดการและติดตามรถบรรทุก ตลอดจน
การตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งระบบดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องใน
ทางตรงต่อการแก้ไขปัญหาจราจร หากแต่เป็นระบบท่ีส่งผลดีทางอ้อม
ต่อการจัดการจราจร

เป็นระบบท่ีใช้เทคโนโลยีในการบอกต าแหน่งของยานพาหนะอัตโนมัติ 
(AVL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนื่องจากสามารถทราบเวลา
ในการรอรถโดยสารสาธารณะ ท าให้สามารถบริหารเวลาการเดินทาง
ได้ดียิ่งข้ึน มีการให้สิทธิแก่รถโดยสารสาธารณะท่ีแยกสัญญาณไฟ 
เป็นต้น

เป็ น ร ะบบกา รจ่ า ย เ งิ นค่ า
โดยสารรถโดยสารสาธารณะ
และการเก็บค่าผ่านทางแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้บัตร 
Smart Card ส าหรับการเก็บ
ค่ า ผ่ านทาง อัต โนมัติ  จ ะมี
อุปกรณ์ส าหรับหักค่าผ่านทาง
จากบัตร โดยผู้ขับข่ีไม่ต้องจอด
รถเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่

127

ที่มา: กระทรวงคมนาคม และกองบังคับการต ารวจจราจร 



การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริหารองค์กร

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลของกระทรวง

ระบบการให้บริการที่มาทดแทนการใชเ้อกสาร
- ระบบช าระภาษีรถประจ าปี
- ระบบประมูล / จองเลขทะเบียน
- ระบบบริการประกันภัยตาม พ.ร.บ.

ระบบการให้บริการด้านข้อมูล
- ระบบตรวจจับและวเิคราะห์เพื่อรายงานสภาพการณ์และอบุัติเหตุบนเส้นทาง
- ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ ระบบรายงานข้อมูลต าแหน่งและเส้นทางเดินรถของรถโดยสารประจ าทาง
- ระบบสอบถามขอ้มูลผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ หรือสื่อโซเชียลมีเดียของหน่วยงานรัฐ
- ศูนย์บริการร่วมคมนาคม (MOT Service Center)

ระบบการให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวก/ความปลอดภยัแก่ผู้รับบริการ
- ระบบบัตรโดยสารอเิล็กทรอนิกส์
- ระบบการช าระค่าผ่านทางอัตโนมตัิ (EasyPass)
- ระบบควบคุมการให้บริการของรถแท็กซีเ่พื่อความปลอดภัย

ด้วยการลงทะเบียนพิกัด (Check-in)
- ระบบบริหารจราจรแบบ real-time เพื่ออ านวยการจราจร 

(Decision Support System)

ระบบงานบริหารเพื่อผู้บริหาร
- ระบบงานวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผู้บริหาร (Business Intelligence)
- ศูนย์ข้อมูลสนับสนุนการตัดสนิใจของผู้บริหาร
- ระบบบริหารจัดการและตดิตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ระบบติดตามสถานการณ์ด าเนินโครงการ

ระบบงานบริหารทั่วไปภายในกระทรวง
- ระบบสารบรรณ / ระบบจองห้องประชุม / งานยานยนต์
- ระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
- ระบบบริหารอเิล็กทรอนิกส ์(e-Services) บน G-Cloud

ระบบงานบริหารอื่นๆ
- ระบบพัฒนาบุคลากรผา่นระบบออนไลน ์(e-Learning)
- ระบบ DPIS (ของส านักงาน ก.พ.)
- ระบบ NSW (ร่วมกับกรมศุลกากร)
- ฯลฯ

- ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรและการขนส่ง ผ่านกล้อง CCTV GPS RFID เซนเซอร์ และ
อุปกรณ์ต่างๆ

- ฐานข้อมูลผู้ใช้ / ผู้รับบริหารงานบริการของกระทรวง
- ฐานข้อมูลเส้นทาง GIS ของกระทรวง

- ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อบูรณาการข้อมูลสนบัสนุนการให้บริการ
- ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
- ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC)
- ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลายรปูแบบแห่งชาติ (NMTIC)

- ระบบเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่แบบใหม่
- ระบบท าบัตรโดยสารรถประจ าทางส าหรับผู้สูงอายุ
- ฯลฯ

- ระบบจ าหน่ายตั๋วโดยสาร (e-Ticketing)
- ระบบรับฟังข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนรอ้งทุกข์
- ศูนย์บริหารจัดการการเดินรถสาธารณะด้วยระบบ GPS
- ฯลฯ



หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องและผู้รับบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย (Stakeholders) 
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กระทรวงคมนาคม

กองบังคับการต ารวจจราจร 
และกองบังคับการต ารวจทางหลวง

กรุงเทพมหานคร

บริการด้านคมนาคม

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้บริหารภาครัฐ

รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวง
การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.)

การท่าเรือแห่ง
ประเทศ (กทท.)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รฟม.)

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย (กทพ.)

องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.)

บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท ขนส่ง 
จ ากัด (บขส.)

บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากัด (มหาชน)

ส านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม (สปค.)

กรมเจ้าท่า (จท.)

กรมการขนส่ง
ทางบก (ขบ.)

กรมท่าอากาศยาน (ทย.)

กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวง
ชนบท (ทช.)

ส านักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร (สนข.)

ตัวอย่างบริการดิจิทัลภาครัฐของกระทรวง
ในปัจจุบันและในอนาคต

ศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบแห่งชาติ (NMTIC)

กลุ่มผู้รับบริการอื่นๆ           เช่น นักวิจัย สถาบันการศึกษา ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน คอนเทนท์ และบริการ
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มูลนิธิศูนย์ข้อมูล
จราจรอัจฉริยะไทย (iTIC)

สมาคมระบบขนส่งและ
จราจรอัจฉริยะไทย 
(ITS Thailand)

สถาบันการบิน
พลเรือน (สบพ.)

บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จ ากัด

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 
จ ากัด (รฟฟท.) 



แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2557-2561

ที่มา: กระทรวงคมนาคม
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ไอซีทีเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนกระทรวงคมนาคม มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนวิสัยทัศน์

พันธกิจ o คน – พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคมให้มีความรอบรู้ด้านไอซีที
o กระบวนงาน – เชื่อมโยงไอซีทีกับกระบวนงานบริหารและบริการของกระทรวงคมนาคมอย่างมีธรรมาภิบาล
o เทคโนโลยี – ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ตอบสนองกับผู้รับบริการทุกภาคส่วน และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
o วัฒนธรรม – สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการท างานเพื่อรองรับองค์กรแห่งอนาคต

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านไอซีที

o พัฒนาความรู้และทักษะด้านไอซีที ให้ตรงกับต าแหน่ง
o ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้รว่มกนัในองค์กร แบ่งปัน และน าความรู้มา

ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการท างาน
o พัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงคมนาคม
o ใช้ KM ในการพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างธรรมาภิบาลด้วย ICT แบบบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อมุ่งสู่ M-MOT 
Service U-MOT Service และ Open Government

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับองค์กร
แห่งอนาคต

o ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก Social Media/Social Network
o สร้างการมสี่วนร่วมในภาคประชาชนในการท างานของกระทรวงคมนาคม
o เร่งพัฒนาระบบไอซีทีเพื่อสนับสนนุกระบวนการสัง่การ ควบคุม และสื่อสาร

ภายในองค์กรอย่างจริงจัง
o ส่งเสริมให้ผู้บริหารตระหนกัถึงการใช้สารสนเทศในระดบัตัดสินใจมากขึ้น

o พัฒนางานบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ให้ครอบคลุมงานบริการของกระทรวงคมนาคม
o ปรับปรุงงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการใช้งาน Mobile Device (m-Service)
o พัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบอัจฉริยะ (u-Service)
o ส่งเสริมให้มีการสร้างนวตักรรมบริการ โดยให้ผู้ใช้บริการมีสว่นร่วม
o สนับสนุนการเข้าสูบ่ริการ Cloud ในระดับต่างๆ
o ส่งเสริมการบูรณาการข้อมูลและบริการร่วมระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

o เตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อรองรับกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง
รวมถึงการปรับขนาดองค์กร

o สร้างรูปแบบการท างานใหม่ให้สอดคลอ้งกับยุคสมัย
o สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ด้วยการจัดการสมัยใหม่



แผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560

ที่มา: รายงานบทสรุปผู้บริหาร แผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ ปี พ.ศ. 2555-2560, ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
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เพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยัส าหรับการจราจรดว้ยระบบ ITSวิสัยทัศน์

เป้าประสงค์ o เพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นลดความล่าช้าของการเดินทางในสภาพจราจร
o อ านวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
o ลดปัญหาอุบัติเหตุการจราจร
o ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริการในระบบขนส่งสินค้า

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการและควบคุมการจราจร
อัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยในระบบ
การจราจรและจัดการเหตุฉุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปรับปรุงระดับการบริการของระบบ
ขนส่งสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการขนส่งสินค้าโดยปรับปรุง
ระบบบริหารจัดการการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
ระบบขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การจัดท าข้อมูลและข้อแนะน าการ
เดินทางและสภาพจราจร



โครงการพัฒนาส าคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) พ.ศ. 2555-2560
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ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดการและควบคุมการจราจรอัตโนมัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยในระบบการจราจรและจัดการเหตฉุุกเฉิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปรับปรุงระดับการบริการของระบบขนส่งสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การจัดการขนส่งสินค้าโดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการการขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การช าระค่าธรรมเนียมการใช้บริการระบบขนส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การจัดท าข้อมูลและข้อแนะน าการเดินทางและสภาพจราจร

o โครงการพัฒนาระบบควบคมุการจราจรเป็นพื้นท่ีในเขต กทม. และปริมณฑล
o โครงการปรบัปรงุและพัฒนาระบควบคมุการจราจรเป็นพืน้ท่ีในเมอืงหลักต่างๆ
o โครงการปรบัปรงุสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกชานเมอืง
o โครงการปรบัปรงุระบบสญัญาณไฟจราจรท่ีทางแยกบนทางหลวง
o โครงการปรบัปรงุระบบสญัญาณไฟจราจรท่ีบริเวณจุดตัดทางรถไฟ
o โครงการปรบัปรงุสัญญาณไฟที่ทางแยกเพื่อให้ล าดับความส าคญัส าหรบัรถโดยสารประจ าทาง
o โครงการพัฒนา Intelligent Corridor กรุงเทพ-สุวรรณภูม-ิชลบุร-ีพัทยา

o โครงการพัฒนาระบบติดตามรถโดยสารประจ าทาง
o โครงการพัฒนาโปรแกรมจดัท าตารางเดินรถ ตารางการท างานพนักงาน และตารางซ่อมบ ารงุรกัษารถโดยสาร
o โครงการพัฒนาระบบติดตามและเรยีกบรกิารรถแท็กซี่
o โครงการพัฒนาระบบติดตามรถโดยสารระหว่างเมือง
o โครงการพัฒนาระบบรกิารขนสง่สาธารณะแบบต้องการ-สนองตอบ
o โครงการพัฒนาระบบติดตามรถไฟ และระบบให้ข้อมูลขา่วสารแกผู่้ใชบ้รกิารแบบ real-time

o โครงการการพัฒนาระบบจดัการจราจรและแนะน าสภาพการจราจรบรเิวณท่ีมีการกอ่สรา้ง
o โครงการพัฒนาระบบจดัการอบุัติเหตุและเหตุการณ์กดีขวางการจราจร
o โครงการพัฒนาระบบแนะน าการเดินทางส าหรับกรณ๊ท่ีมีกิจกรรมพิเศษ เช่น งานพิธีต่างๆ
o โครงการพัฒนาระบบขนส่งวัตถุอนัตราย
o โครงการพัฒนาระบบปรบัสัญญาณไฟเพือ่รองรับรถฉกุเฉนิ
o โครงการพัฒนาระบบรายงานอบุัติเหตุและเหตุการณ์กดีขวางการจราจรผ่านทางระบบแนะน า

ข้อมูลจราจรแบบ real-time
o โครงการพัฒนาระบบตรวจจับความเร็วอตัโนมัติบนโครงข่ายทางพิเศษ และทางหลวงระหว่างจังหวัด

o โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการกลุ่มรถบรรทุก Online
o โครงการพัฒนาระบบการเชือ่มต่อสนิคา้และรถบรรทุก
o โครงการพัฒนาระบบติดตามและจ าแนกสนิคา้
o โครงการพัฒนาระบบรวบรวมและตรวจสอบน้ าหนกัรถบรรทุกท่ีศูนยก์ลาง
o โครงการติดต้ังระบบตรวจสอบน้ าหนักรถบรรทุกสนิคา้บนโครงข่ายถนน
o โครงการพัฒนาระบบเกบ็รวบรวมขอ้มลูรถบรรทุกสินค้าบนโครงข่ายถนน
o โครงการปรบัปรงุข้อมูลข่าวสารเกีย่วกับกจิการขนส่งสนิคา้

o โครงการพัฒนาระบบเกบ็คา่ผ่านทางอัตโนมัติตามระยะทาง
o โครงการขยายระบบเกบ็ค่าผา่นทางอัตโนมัติไปใชบ้นทางหลวงพิเศษของกรมทางหลวง
o โครงการพัฒนาระบบเกบ็คา่โดยสารอัตโนมัติส าหรบัรถโดยสารประจ าทาง
o โครงการพัฒนาระบบเชือ่มต่อบัตรโดยสารส าหรบัการใช้บริการระบบขนสง่สาธารณะในเขต กทม. 

และปริมณฑล

o โครงการพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลการจราจรอตัโนมัติบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง
o โครงการพัฒนาระบบส ารวจข้อมูลการจราจรอัตโนมัติบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
o โครงการบ ารงุรักษาระบบแนะน าขอ้มลูการจราจรและการเดนิทาง รวมท้ังการปรับปรงุประสทิธิภาพของ

ระบบวิเคราะห์ขอ้มลู
o โครงการพัฒนาระบบเชือ่มต่อข้อมลูป้ายจราจรอจัฉรยิะของหน่วยงานต่างๆ มายังศูนย์ข้อมูลกลาง
o โครงการพัฒนาระบบรายงานขอ้มลูท่ีจอดรถว่างแบบ real-time ส าหรับที่จอดรถตามแนวเสน้ทาง

รถไฟฟ้า รฟม. และ รฟท.
o โครงการปรบัปรงุประสิทธิภาพรายงานสภาพการจราจรแบบ real-time
o โครงการศึกษาการติดต้ังระบบอปุกรณ์ตรวจวัดการไหล และความเร็วจราจรบนเสน้ทางน าร่อง



การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเกาหลีใต้
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1991-1995 1996-2000 2009-Present
Beginning ITS 
Pilot Project

o Development of advance 
traffic signal system

o FTMS pilot project 
(Gyeongbu Expressway)

National Master Plan & 
Construction of ITS Model City

o Establishment of 1st National ITS 
Master Plan

o Development of National ITS 
Architecture 1.0

o Construction of Model City 
(Gwacheon city)

Revised Master Plan & ITS Extension

o Development of National ITS Architecture 2.0
o Establishment of National ITS Master Plan 

2020
o Extension of ITS Coverages (All 

Expressways 4,044 km; Some National Road 
2,607 km; Traffic Information Centers; etc.)

2001-2008
Making a ITS Regime & 

Extension of ITS Model City
o Formulation of Transport System 

Efficiency Act
o Establishment of 2nd Master Plan
o More Construction of Model City (Daejeon, 

Jeonju, Jeju City)

แนวทางการพัฒนาและความเป็นไป

หน่วยงานหลัก

Intelligent Transport Society of Korea หรือ ITS Korea เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใน
ปี 2542 โดยมีหน้าที่หลักในการวางแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงมาตรฐาน
หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ระบบ ITS) 
ของประเทศ และการพัฒนาระบบดังกล่าว นอกจากนี้ ITS Korea ยังเป็นหน่วยงาน
กลางที่ค่อยประสานงานกับทุกภาคส่วน (รัฐ เอกชน สถานการศึกษา และศูนย์วิจัย) 
เพื่อให้การพัฒนาระบบ ITS เป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องไปในทางเดียวกัน

หน่วยงานอื่นๆ

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจาก ITS Korea (http://itskorea.kr/eng/) และ Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MOLIT)



แผนแม่บท ITS Master Plan 2020
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ที่มา: รวบรวมข้อมลูจาก ITS Korea (http://itskorea.kr/eng/) และ Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MOLIT)



Functions Roles

Data Collection
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานว่าด้วยการอ านวยความสะดวกทาง
คมนาคม และสภาพอากาศ ฯลฯ

Data Processing วิเคราะห์ข้อมูล และให้ข้อมูลดา้นการคมนาคม

Information Distribution ให้ข้อมูลด้านคมนาคม และข้อมูลการควบคุมการคมนาคมแก่ผูเ้ดินทาง

Information Utilization ควบคุมระบบการจัดการการจราจร ผ่านการใช้ข้อมูลดังกล่าว

Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉรยิะ (ITS) ของประเทศเกาหลีใต้

ระบบ Intelligent Transportation System (ITS) ของประเทศเกาหลีใต้
o เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่อ านวยความสะดวกดา้นการจัดการจราจร และให้ข้อมูลจราจรแก่ผู้เดินทาง
o ประกอบด้วยบรกิารหลัก 7 ด้าน ได้แก่ 
 บริการ Information Management – บูรณาการข้อมูลด้านการขนส่งจากทุกหนว่ยงาน
 บริการ Travel and Traffic Management – ให้ข้อมูลด้านจราจรแบบ Real-Time แก่ผู้ขับขี่
 บริการ Electronic Payment – อ านวยความสะดวกผ่าน ระบบช าระค่าผ่านทางอัตโนมตัิ (Hi-pass) ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนกิส์ (SMART Card) และระบบจ่ายค่าธรรมเนียมการเดินทางผ่าน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Cash)
 บริการ Public Transport Management – เชื่อมโยงการเดินทางขนส่งหลายรูปแบบ อาทิ ระบบตั๋วรว่ม ระบบบูรณาการเส้นทางการเดินทางด้วยระบบขนสง่ที่มากกวา่ระบบเดียว
 บริการ Commercial Vehicle Operations – อ านวยความสะดวกรถบรรทุกขนส่งเชิงพาณิชย์
 บริการ Advance Vehicle and Road – แจ้งพื้นที่เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ ยังมีระบบตรวจจับความเร็ว หรือการกระท าผิดกฎหมายจราจรผ่านกล้องและเซนเซอร์ต่างๆ
 บริการ Traffic Services Information – เผยแพร่ข้อมูลด้านการขนส่ง สภาพการจราจรของเส้นทางต่างๆ ต าแหน่งและเส้นทางเดินรถของรถโดยสาร เวลาไป-กลับ การเดินทางในแต่ละป้าย/สถานี

แก่ผู้รับบริการแบบ real time
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ที่มา: รวบรวมข้อมลูจาก ITS Korea (http://itskorea.kr/eng/) และ Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MOLIT)

แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด อุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึง
มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากปัญหาการจราจร



ตัวอย่างความส าเร็จและปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ของประเทศเกาหลีใต้
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ตัวอย่างความส าเร็จ

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจาก ITS Korea (http://itskorea.kr/eng/) และ Ministry of Land, Infrastructure, and Transport (MOLIT)

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

Seoul TIS Project

Anyang TIS Project

เริ่มมีการน าเอาระบบ IT มาใช้จัดบริหารจัดการจราจรในกรุงโซลตั้งแต่ป ี2538
โดยตัวอย่างระบบ IT ท่ีส าคัญ อาทิ
- การจัดตั้ง Seoul’s TOPIS (เป็นศูนย์บูรณาการข้อมูลการเดนิทางและขนส่งของกรุงโซล)
- ระบบบริหารจัดการเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะประจ าทาง
- ระบบเผยแพร่ข้อมูลสภาพการจราจร (Traffic Broadcasting System)
- ระบบตั๋วร่วม (SMART Card) และระบบช าระค่าโดยสาร ค่าจอดรถ ฯลฯ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเส้นทางการขนส่งและโลจิสตกิส ์เพื่อผู้ขนส่งสินคา้
- ฯลฯ

ในปี 2547 รัฐบาลท้องถิ่นเมือง Anyang ได้เริ่มด าเนินการศึกษาแนวทางการน าเอาระบบ IT มาปรับใช้
กับการบริหารจัดการจราจรภายในเมือง และในปี 2552 รัฐบาลท้องถิ่นได้จัดตั้ง Anyang Traffic 
Information Center ข้ึน เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งของเมอืง

หน้าที่หลักของ Anyang Traffic Information Center คือการบริการการจราจรบนท้องถนน และบริหาร
จัดการการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะ (Bus และ BRT) นอกจากนี้ ยังดูแลในสว่นของการลด
อุบัติเหตุ และลดการก่ออาชญกรรม ผ่านระบบ CCTV ท่ีลงทุน โดยร่วมมือกับกรมต ารวจท้องถิ่น

1. การแก้ปัญหาที่
ตรงจุด

เพิ่มคุณภาพการให้บริการของรถโดยสาร
ประจ าทาง (รถบัส และรถไฟใต้ดิน) ส่งผล
ท าให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะ
มากขึ้น

2. การบูรณาการ
ให้เกิดการเดินทาง-
ขนส่งหลายรูปแบบ

น าเอาระบบตั๋วร่วมและระบบบัตรอิเล็กทรอนกิส์
มาใช้ สนับสนุนการเดินทางในหลายรูปแบบ 
(Multi-Mode of Transportation)

3. การบังคับใช้
กฎจราจรที่เข้มงวด

ใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎจราจร สร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ ลด
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ละเมิดกฎจราจร

4. ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน

หน่วยงานรัฐร่วมมือกบัภาคเอกชน และไม่เป็น
ปฏิปักษ์กับการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน โดย
พยายามหาแนวทางที่จะช่วยพัฒนาระบบขนส่ง
ของประเทศไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย

5. การวางแผนใน
ระยะยาว

มีการจัดตั้ง ITS Korea ขึ้นมาเป็นหน่วยงานหลัก 
มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ ITS ของประเทศ อีกทั้งมีการจัดท าแผน
แม่บท ITS เพื่อการพัฒนาระยะยาว

ผลจากการพัฒนาระบบ ITS ในกรุงโซล ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจร เพ่ิมความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อ านวยความสะดวกแก่ทั้งผู้ใชบ้ริการ และภาคธุรกิจ 
และเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผลจากการพัฒนาระบบ ITS ในเมือง Anyang ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้สญัจรรถ
โดยสารสาธารณะ ทั้งรถบัส รถ BRT และรถไฟใต้ดิน บรรเทาปัญหาการจราจรบนเส้นทาง

สายหลัก และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และอาชญกรรมในเมืองลงได้



การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านคมนาคมขนส่งของประเทศสิงคโปร์
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ระบบ ITS Singapore เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นตามเป้าหมายของแผน Smart Mobility 2030 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่บริหารจัดการ และติดตามสภาพการจราจร
บนท้องถนน และเส้นทางหลวงสายหลักของประเทศสิงคโปร์ โดยครอบคลุมเส้นทางยาวกว่า 134 กิโลเมตร ใน 4 เส้นทางหลวง ได้แก่ Kallang-Paya Lebar Expressway 
(KPE), Marina Coastal Expressway (MCE), Central Expressway (CTE), Fort Canning Tunnel (FCT) และ Woodsville Tunnel (WVT)

องค์ประกอบของโครงข่ายระบบ ITS Network ในสิงคโปร์

o ITS Centre

o i-Transport

o Expressway Monitoring & Advisory System 
(EMAS)

o EMAS Arterial

o Junction Electronic Eyes (J-Eyes)

o Green Link Determining (GLIDE) System

o e-TrafficScan

o Green Man+

o Your Speed Sign

o Parking Guidance System

ที่มา: ITS Singapore และ Land Transport Authority, Singapore Government

VISION Moving Towards a More Connected and Interactive Land Transport Community

STRATEGY FOCAL AREA



แผน Smart Mobility 2030 – ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ ITS

ที่มา: ITS Singapore และ Land Transport Authority, Singapore Government 

138

องค์ประกอบของโครงข่ายระบบ ITS Network ในสิงคโปร์

ITS Centre

i-Transport

Expressway Monitoring & 
Advisory System (EMAS)

EMAS Arterial

Junction Electronic Eyes 
(J-Eyes)

Green Link Determining 
(GLIDE) System

e-TrafficScan

Green Man+

Your Speed Sign

Parking Guidance 
System

VISION Moving Towards a More Connected and Interactive Land Transport Community

STRATEGY  Implement Innovative and Sustainable Smart Mobility Solutions
 Establish Close Partnerships and Co-creation
 Develop and Adopt ITS Standards

FOCAL AREA Informative Interactive Assistive Green Mobility



ตัวอย่างความส าเร็จและปัจจัยสู่ความส าเร็จของการพฒันา
ระบบการขนส่งและจราจรอัจฉรยิะ (ITS) ของประเทศสิงคโปร์
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ที่มา: ITS Singapore และ Land Transport Authority, Singapore Government 

ตัวอย่างความส าเร็จของ
ระบบ Smart Transportation

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

การประสานความร่วมมือ

มีการสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างทุกภาคส่วน ท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคการวิจัยและ
วิชาการ เพื่อสร้างสรรค์ทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

มีการส่ ง เสริ มการใช้ เทคโนโลยีมา
พัฒนาการให้บริการการขนส่งสาธารณะ 
และการคมนาคมทางถนนอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ Internet of Things (IoT) และ Big 
Data เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ถนนท่ีมีประสิทธิภาพ และสร้างความ
ปลอดภัยแก่ผู้เดินทางมากยิ่งขึ้น 

การวางแผนอย่างต่อเน่ือง

ถึงแม้สิงคโปร์จะมีการพัฒนาระบบ 
Smart Transportation อย่างมากใน
ปัจจุบัน แต่เนื่องจากสิงคโปร์มองเห็น
แนวโน้มเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า และสภาพ
ภูมิประชากรท่ีเปลี่ยนไป ท าให้สิงคโปร์มี
การวางแผนการพัฒนาเพื่ อ รองรั บ
ล่วงหน้าเสมอ

 Intelligent Sensors and Equipment
ประกอบไปด้วยระบบกล้องวงจรปิด, ป้าย
สัญญาณจราจร, ป้ายท่ีจอดรถ, ระบบบริหาร
จัดการทางด่วน หรือระบบตรวจสอบสภาพ
การจราจร

 Integrated Traffic Control & Monitoring
ศูนย์ควบคุมและติดตามการจราจรท้ังประเทศ 
โดยผสานรวมเทคโนโลยีท้ังหมดให้สามารถน า
ข้อมูลมาผสานรวมกันได้ภายในระบบเดียว และ
น าไปใช้ต่อยอดในการจัดการปัญหาจราจร, 
จัดการอุบัติเหตุ, การวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ 
และการบริหารจัดการอุปกรณ์จราจรทั้งหมด

 Optimizing Traffic Operations น าข้อมูล
ทั้งหมดที่มีเข้าสู่กระบวนการการปรับปรุง
การจราจรภายในประเทศ



ช่องว่างการพัฒนาระบบไอซีทีด้านคมนาคมขนส่งของไทยและประเทศกรณีศึกษา
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ช่องว่างการพัฒนาของเกาหลใีต้

ช่องว่างการพัฒนาของสิงคโปร์

 การบูรณาการข้อมูลจากหลายภาคส่วน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการจราจรใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ อาทิ มีความทันท่วงที (real-time) มากยิ่งขึ้น 
สามารถประเมินและแก้ไขสภาพการจราจรอย่างอัจฉริยะและมคีวามเป็นอัตโนมตัิมากยิ่งขึ้น

 การพัฒนาระบบให้ข้อมลูที่ครอบคลุมพืน้ที่เส้นทางต่างๆ ทั่วประเทศ
 การพัฒนาระบบให้ข้อมลูที่มคีวามหลากหลายมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบข้อมูลที่จอดรถอัจฉริยะ
 การพัฒนาอ่ืนๆ เช่น 

o การพัฒนาระบบติดตามและประเมินเวลาการเดินทางของรถโดยสารสาธารณะใหม้คีวามแมน่ย า ครอบคลุมการเดินทางในหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น 
o การขยายขอบเขตการให้บริการระบบด่านเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิในทุกเส้นทาง ทั้งทางด่วน และทางหลวง พร้อมกับการพัฒนาระบบช าระใหอ้ยู่

ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

 การพัฒนาศูนย์บูรณาการข้อมูลใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งของประเทศ ลดต้นทุนค่าขนส่ง และเพิ่มขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการ

 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมเพื่อการเดินทางในหลายรูปแบบ (Multi-mode of Transportation)
 การพัฒนาอ่ืนๆ เช่น 

o การพัฒนาระบบประเมินและวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม เพื่อรองรับเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น โดยประยุกต์น าเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์และ
อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ เข้ามาเพื่อประมวลผล 



บทเรียนการพฒันาส าหรับประเทศไทยจากประเทศกรณีศึกษา
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บทเรียนจากเกาหลีใต้

บทเรียนจากสิงคโปร์

 วางกรอบรากฐานเพื่อการพัฒนาระบบ ITS ในระยะยาว ดังเช่นที่ประเทศเกาหลีใต้มกีารจัดท าแผนแมบ่ทการพัฒนา ITS ในระยะยาว พร้อมกับมีการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ก าหนด และ/หรือจัดต้ังหน่วยงานกลางเพื่อเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบ IT ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ดังเช่นที่ประเทศเกาหลี
ใต้มีการก าหนดให ้ITS Korea เป็นหน่วยงานกลางที่เข้ามาก ากับดูแลการพัฒนาระบบ ITS ของประเทศ 

 บูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดท าฐานข้อมูลกลาง และลงทุนในเทคโนโลยดี้าน Big Data และ Data Analytic 

 สร้างความร่วมมือกับทกุภาคสว่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเอกชนในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ 
 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่ก่ียวข้อง อาทิ เทคโนโลยีด้าน Sensor หรือเทคโนโลยีด้าน AI / Cognitive 

Computing เพื่อการท างานของระบบที่มีความเป็นอัตโนมตัิและมคีวามอจัฉริยะ

 สนับสนุนและดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยดึงดูดนักวิจัยชัน้น ามายังประเทศ ช่วยพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์ของประเทศ 
และส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ

 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้อง อาทิ เทคโนโลยีด้าน Sensor หรือเทคโนโลยีด้าน AI / Cognitive 
Computing เพื่อการท างานของระบบที่มีความเป็นอัตโนมตัิและมคีวามอัจฉริยะ

 ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสม่ าเสมอ

 ก าหนด และ/หรือจัดต้ังหน่วยงานกลางเพื่อเข้ามาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบ IT ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ดังเช่นที่ประเทศสิงคโปร์
มีการก าหนดให ้ITS Singapore เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีการขนส่ง และส่งเสริมใหเ้กิดความตระหนักในการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาการขนส่ง 

 สร้างความร่วมมือกับทกุภาคสว่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเอกชนในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)

 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)

 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ มาตรฐาน และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า 
Competency Model ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

143

ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรระดับประเทศ
และระดับกระทรวงและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง1

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ภารกิจ ค่านิยม โครงสร้างองค์กร 
และอ านาจหน้าที่ รวมถึงระบบ ICT ของหน่วยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคม 

2

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทย
และประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)3

กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะปัจจุบัน 
(Current Competency Model) ของหน่วยงานราชการไทย 
และหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม รวมถึงกรณีศึกษา

4



ค าจ ากัดความของสมรรถนะตามแนวคิดของส านักงาน ก.พ. โดยอ้างอิงจากทฤษฎี Iceberg Model

Knowledge

Skills

Social Role

Self-Image

Traits

Motives

ส่ว
นเ
หน

ือน
้ า

ส่ว
นใ
ต้น

้ า

ความรู้ (Knowledge): ข้อมูลความรู้ท่ีบุคคลมีในสาขาต่างๆ
ทักษะ (Skills): ความเชี่ยวชาญ ช านาญพิเศษในด้านต่างๆ
บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role): บทบาทที่
บุคคลแสดงออกต่อผู้อื่น
ภาพลักษณ์ภายใน (Self-Image): ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และคุณค่าของตนเอง
อุปนิสัย (Traits): ความเคยชิน พฤติกรรมซ้ าๆ ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
แรงผลักดันเบ้ืองลึก (Motives): จินตนาการ แนวโน้ม วิธี
คิด วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดยธรรมชาติบุคคล

สมรรถนะ (Competency): เป็นการรวมส่วนท่ีอยู่เหนือน้ า
และใต้น้ าทั้งหมด และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ท า
ให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร

Co
m

pe
te

nc
y

ที่มา: ส านักงาน ก.พ. (2553). “คู่มือการก าหนดความรูค้วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง”.
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กรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับบุคลากรภาครัฐไทยในปัจจุบัน

ท่ีมา: Competency: เครื่องมือในการบรหิารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, สถาบันด ารงราชานุภาพ, ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2553)
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ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้ส่วนราชการใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นแก่ข้าราชการในสังกัดส าหรับต าแหน่งต่างๆ

3.1 สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)
1. ความรู้

ความสามารถ
2. ทักษะ

3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่งข้าราชการ

ทุกคนต้องมีและปฏิบัติร่วมกัน เพราะ

เป็นตัวผลักดันให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ 

(Mission) ที่ตั้งไว้ และเป็นตัวสะท้อน

ค่านิยม (Values) ของบุคลากรใน

องค์กร

คือ องค์ความรู้

ความสามารถ และ

ระดับความรู้

ความสามารถที่

จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่างๆ

คือ ระดับของทักษะ

ที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่างๆ

คือ Competency ซึ่งผู้บริหาร

ทุกคนต้องมี เพื่อสนับสนุนให้

ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริม

ให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่ได้ดีข้ึน

คือ Competency เฉพาะส าหรับแต่ละกลุ่มงาน รวม 18 กลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้

ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าที่ได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายหรือคาดหวัง สะท้อนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่ข้าราชการต้องมีก่อนที่

จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีสมรรถนะกลุ่มงานละ 3 ด้าน

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

บริการที่ดี

การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

การท างาน
เป็นทีม

การยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรม

และจริยธรรม

ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การค านวณ

การจัดการข้อมลู

สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์

การควบคุม
ตนเอง

การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ

ศักยภาพเพื่อน า
การเปลี่ยนแปลง

การน าเสนอ
และการ

มอบหมายงาน

o การด าเนินการเชิงรุก

o การตรวจสอบความ
ถูกต้องในกระบวนงาน

o ความม่ันใจในตนเอง

o ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

o ศิลปะการส่ือสารจูงใจ

o สุนทรียภาพทางศิลปะ

o ความผูกผันที่มีต่อส่วน
ราชการ

o การสร้างสัมพันธภาพ

o การคิดวิเคราะห์

o การมองภาพองค์รวม

o การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น

o การส่ังการตามอ านาจ
หน้าที่

o การสืบเสาะหาข้อมูล

o ความเข้าใจข้อแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม

o ความเข้าใจผู้อื่น

o ความเข้าใจในองค์กรและ
ระบบราชการ



ส านักงาน ก.พ. สรอ. และ สคช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพฒันา
ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบคุลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Development)

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)
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บทบาทหน้าที่ภายใต้ MOU ดังกล่าว

 สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างผู้น าด้านดิจทิัลใน
ภาครัฐ

 การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานด้าน
ดิจิทัล

 สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
ท างานและการใหบ้ริการของรัฐด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการยกระดับงานของภาครัฐเป็นงานทีม่ี
คุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) 

 ผลักดันให้เกิดการปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้
ของข้าราชการภาครัฐ ไม่จ ากัดเฉพาะการ
ฝึกอบรมเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนรู้เพี่อให้
สามารถปฏิบัติได้จริง

 จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาข้าราชการ
ภาครัฐให้มีความรู้และทักษะในการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรอบรู้และเท่าทันการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี

 จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ส่ือ เครื่องมือ 
เทคนิคและวิธีการพัฒนาที่เหมาะสม

 สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ

 จัดท าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับกรอบการพัฒนา 
(Development Roadmap) 

 จัดท าคลังข้อสอบและด าเนินการประเมนิทักษะ
ด้านดิจิทัล ที่สอดคล้อกับกรอบการพัฒนาเพื่อ
การปรับเปล่ียนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ใหก้ารสนับสนุนการรับรองทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ภาพรวมบันทึกความตกลง MOU

ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 ส านักงาน ก.พ. สรอ. และ สคช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมอื (MOU) โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่จัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใหบุ้คลากร
ภาครัฐ เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัลยุคใหม่



ส านักงาน ก.พ. สรอ. และ สคช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพฒันา
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(ร่าง) กรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครฐั 

5 มิติเป้าหมายการเรียนรู้ 7 กลุ่มทักษะ

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.). “เอกสารประกอบการประชุมร่วมกบักระทรวงคมนาคม วันที่ 18 เมษายน 2560”

มิติที่ 1
รู้เท่าทันและการใช้เทคโนโลยเีปน็

มิติที่ 2
เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน

มิติที่ 3
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพฒันา

มิติที่ 4
ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร

มิติที่ 5
ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์

กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)

1 2 กลุ่มทักษะด้านการควบคุม ก ากับ และปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการ
จัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, 
Standard and Compliance Skill Set)

3 กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อยกระดับ
ศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set)

4 กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและ
การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and 
Service Design Skill Set)

5 กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและบริหารกลยุทธ์ 
(Project and Strategic Management Skill Set)

6 กลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)

กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปล่ียนแปลง
ด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)

7



ส านักงาน ก.พ. สรอ. และ สคช. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพฒันา
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ทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนาจ าแนกตามกลุม่

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.). “เอกสารประกอบการประชุมร่วมกบักระทรวงคมนาคม วันที่ 18 เมษายน 2560”

กลุ่มเป้าหมาย

ทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนา

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5

Digital Literacy 
Skill Set

Digital 
Governance, 
Standard and 

Compliance Skill 
Set

Digital 
Technology Skill 

Set

Digital Process 
and Service 

Design Skill Set

Project and 
Strategic 

Management 
Skill Set

Digital 
Leadership Skill 

Set

Digital 
Transformation 

Skill Set

Executive    

Management    

Academic    

Service    

Technology     

Others   

Fundamental DGS Digital Government Skill



กรอบความรูค้วามสามารถ ทักษะ สมรรถนะส าหรับบคุลากรภาครัฐไทยในอนาคต

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.). “เอกสารประกอบการประชุมร่วมกบักระทรวงคมนาคม วันที่ 18 เมษายน 2560”
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3.1 สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน 
(Functional Competency)

1. ความรู้ความสามารถ 2. ทักษะ
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่ง

ข้าราชการทุกคนต้องมีและ

ปฏิบัติร่วมกัน เพราะเป็นตัว

ผลักดันให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ 

(Mission) ที่ต้ังไว้ และเป็นตัว

สะท้อนค่านิยม (Values) ของ

บุคลากรในองค์กร  

ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน 

คือ องค์ความรู้ความสามารถ 

และระดับความรู้ความสามารถ

ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ในต าแหน่งต่างๆ

คือ ระดับของทักษะ

ที่จ าเป็นส าหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่าง  ๆ

ประกอบด้วยทักษะ 

4 ด้าน 

คือ Competency ซึ่งผู้บริหารทุกคนต้องมี 

เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรม

ที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้

ข้าราชการสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่

ได้ดีขึ้น  โดยประกอบด้วยสมรรถนะ 6

ด้าน 

คือ Competency เฉพาะส าหรับ

แต่ละกลุ่มงาน รวม 18 กลุ่มงาน เพ่ือ

สนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่

เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้

ข้าราชการสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่

ได้ดีขึ้น ซึ่งจะมีขั้นความสามารถแตกต่าง

กันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือ

คาดหวัง สะท้อนถึงความลึกซึ้งของ

ความสามารถที่ข้าราชการต้องมีก่อนที่จะ

ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน โดยแต่ละ

กลุ่มงานจะมีสมรรถนะกลุ่มงานละ 3 ด้าน

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

บริการท่ีดี

การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

การท างาน
เป็นทีม

การยึดม่ันใน
ความถูกต้อง
ชอบธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความรู้เรื่องกฎหมาย
และกฎระเบียบราชการ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การค านวณ

การจัดการ
ข้อมูล

สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์

การควบคุมตนเอง

การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ

ศักยภาพเพื่อน า
การเปลี่ยนแปลง

คือ ระดับของทักษะ

ดิจิทัลที่จ าเป็น

ส าหรับข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐ 

ทักษะเดิม ทักษะเพิ่มเติม

หมายเหตุ: 
* อยู่ระหว่างการจัดท า

ทักษะดิจิทัล*

การน าเสนอ
และการ

มอบหมายงาน

Digital Literacy 
Skill Set

Digital Governance, 
Standard and 

Compliance Skill Set

Digital Technology 
Skill Set

Digital Process 
and Service 

Design Skill Set

Project and Strategic 
Management Skill Set

Digital Transformation 
Skill Set

Digital Leadership 
Skill Set



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ได้จัดท ามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ขึ้น ส าหรับผู้ท างานด้านไอทีและผู้บรหิารด้านไอที
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มาตรฐานอาชพี สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ระยะที่ 1) 
ประกอบด้วย 6 สาขาวิชาชพี 23 อาชีพ

สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย 
(Network & Security)

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 
(Software and Application)

สาขาฮาร์ดแวร์
(Hardware)

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunication)

สาขาบริหารโครงการสารสนเทศ 
(Project Management)

สาขาแอนิเมชัน 
(Animation)

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

- นักทดสอบระบบ
- นักพัฒนาระบบ
- นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ
- นักวิเคราะห์ความต้องการธุรกิจ
- ผู้ควบคุมคุณภาพ

- ด าเนินการทดสอบโปรแกรม
- การติดตั้งระบบการใช้งาน
- ด าเนินการพัฒนาโปรแกรม
- แก้ไขข้อผิดพลาด

- จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม
- ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม
- ออกแบบแผนการโครงการการ
พัฒนาโปรแกรม

ตัวอย่างสมรรถนะ

- นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอซีที
- ผู้จัดหาและคัดเลือกวัสดุและอุปกรณ์ไอซีที
- ผู้ผลิตและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ไอซีที
- ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบ

- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- จัดหา/เตรียมวัสดุ ช้ินส่วน อุปกรณ์
ส าหรับการผลิต

- ประกอบช้ินงานตามขั้นตอน

- ติดตั้ง/ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

- ซ่อมบ ารุงระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

- ฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้/ทักษะผู้อื่น
- ช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านไมโครเวฟ
- นักเทคโนโลยีสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้าน
ไมโครเวฟ

- ช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้าน RBS
- ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง

- ออกแบบ ติดตั้ง บ ารุงรักษาระบบ
สื่อสัญญาณ

- วางแผนระบบสื่อสัญญาณ
- ตรวจแก/้ติดตั้งบริการ

สายสัญญาณ/โครงข่าย/สาย
กระจายใยแก้วน าแสง

- ช่างสนับสนุนด้านเทคนิค
- นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์

- ติดตั้ง ต้ังค่า และทดสอบอุปกรณ์ท่ี
ใช้ในเครือข่าย

- วิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย
- บ ารุงรักษาระบบเครือข่าย
- จัดการความผิดพลาดของเครือข่าย

- ควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย
- บริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคง
ของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

- นักบริหารโครงการสารสนเทศ

- รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ

- จัดท าโครงสร้าง ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย ด าเนินการจัดซื้อ 

ควบคุมการบริหารจัดการผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโครงการ

- พัฒนาแผนบริหารจัดการโครงการ
- อ านวยการและบริหารงานโครงการ

- นักออกแบบโครงเรื่องแอนิเมชัน
- นักทัศนศิลป์
- นักเขียนสตอรี่บอร์ด
- นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชัน
- นักสร้างภาพแอนิเมชัน
- ช่างออกแบบเสียงแอนิเมชัน
- นักบริหารโครงการ

- ศึกษาวิจัย พัฒนาโครงเรื่อง
- ร่าง และจัดท าสตอรี่บอร์ด
- ออกแบบตัวละคร ฉาก กราฟิก
- สร้าง ตัดต่อ แต่งภาพเคลื่อนไหว/

ภาพ Motion Graphic
- ออกแบบดนตรีและเสียงประกอบ
เรื่อง/ตัวละคร

- วางแผนการผลิต

อาชีพ



สคช. ยังได้มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ 2 (ด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
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ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

(ร่าง) มาตรฐานอาชพี สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ (ระยะที่ 2) 
ประกอบด้วย 5 สาขาวิชาชพี 15 อาชีพ

สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ 
(Software and Application)

- นักออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Architect)
- นักพัฒนาระบบด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Development)
- นักพัฒนาระบบด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่และพกพา (Mobile)
- นักพัฒนากระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Process)
- นักพัฒนาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architect)

- ผู้ควบคุมระบบเครือข่ายโทรคมนาคม (Core Control Network)
- ช่างเครือข่ายโทรคมนาคมด้านสื่อสารดาวเทียม (Satellite)

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม 
(Telecommunication)

สาขาฮาร์ดแวร์
(Hardware)

- นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System)

สาขาแอนิเมชัน 
(Animation)

- นักพัฒนาคอร์สแวร์ (Courseware Developer)
- นักออกแบบบทเรียน (Instructional Designer)
- นักวิศวกรรมคอร์สแวร์ (Courseware Engineering)

สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย 
(Network & Security)

- นักบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยโครงสร้างเครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ 
(CSO/CISO)

- ผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Security Specialist)
- ผู้เช่ียวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่และพกพา
- (Mobile Security)
- นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless Network)

อาชีพสายวิชาชีพ IT ที่เพ่ิมข้ึนมา



นอกจากนี้ สคช. ยังได้จัดท า (ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) ขึ้น เพื่อเป็นขอบเขต
สมรรถนะด้านไอทีส าหรับกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา และคนท างาน/ผู้บริหารทั่วไป (non-IT)

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
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(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอที (Digital Literacy) แบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น 1 ด้านการเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์ไอที ชั้น 2 ด้านการใช้
โปรแกรมขั้นต้นส าหรับการท างาน และชั้น 3 ด้านการเลือกและประยุกต์ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลต่างๆ

(ร่าง) มาตรฐานสมรรถนะผู้ใช้ไอที 
(Digital Literacy)

ค าอธิบาย
กลุ่มเป้าหมาย
(Target Group)

สมรรถนะย่อยต่างๆ

ชั้น 1

ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีสมรรถนะในการเข้าถึงโลกดิจิทัล 
สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอทีและติดต่อสื่อสาร
บนสื่ออินเทอร์เน็ตได้อยา่งปลอดภัย โดย
ตระหนักถึงกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งรู้จัก
และเข้าใช้บริการพื้นฐานและทาธุรกรรม
ออนไลน์ขั้นต้นได้

ประชาชนทั่วไป 
นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

ใช้งานฮาร์ดแวร์ ใช้งานระบบปฏ้บัติการ ใช้งานจัดส่ง/ส ารองข้อมูล ใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้งาน
คลาวด์คอมพิวติ้ง ฯลฯ

ใช้งานอินเทอร์เน็ต ใช้งานเว็บเบราเซอร์ สืบค้นข้อมูล ใช้งานอีเมล ใช้งานปฏิทิน ใช้งานสื่อสังคม ใช้งานโปรแกรม
สื่อสาร ใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ใช้งานเพื่อความม่ันคง
ปลอดภัย

ใช้บัญชีรายชื่อบุคคล ป้องกันภัยคุกคาม ป้องกันมัลแวร์ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง

ชั้น 2

ใช้โปรแกรมประมวลผลค า เป็นผู้สามารถใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือ
แอพพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการท างานได้

นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

จัดการเอกสาร จัดรูปแบบข้อความ จัดการย่อหน้าในเอกสาร แทรกวัตถุลงบนงานเอกสาร พิมพ์
เอกสาร ตรวจทางงานเอกสาร

ใช้โปรแกรมตารางค านวณ จัดการตารางค านวณ ปรับแต่งข้อมูลในแผ่นงาน จัดรูปแบบข้อมูลแผ่นงาน พิมพ์แผ่นงาน ใช้สูตร
ฟังก์ชันเพื่อการค านวณ แทรกวัตถุลงบนแผ่นงาน ป้องกันแผ่นงาน

ใช้โปรแกรมน าเสนอ จัดการงานน าเสนอ ใช้งานข้อความบนไสลด์ แทรกวัตถุลงบนงานน าเสนอ ก าหนดการเคลื่อนไหว 
ตั้งค่างานน าเสนอ

ชั้น 3

ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เป็นผู้สามารถเลือกใช้งานเครื่องมือต่างๆ ด้าน
ดิจิทัล ได้หลากหลายและประยกุต์ใชใ้นงาน
ได้มากขึ้น

นักเรียน/นักศึกษา 
คนท างาน และ
ผู้บริหาร

ท างานร่วมกันแบบออนไลน์ ใช้งานพื้นที่แบ่งปันข้อมูลออนไลน์ ใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ
ใช้งานโรปแกรมประชุมทางไกลอ่านจอภาพ

ใช้โปรแกรมสร้างสื่อดจิิทัล ใช้โปรแกรมสร้างเว็บ ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ใช้โปรแกรมจับการ
ท างานของหน้าจอ ใช้โปรแกรมตัดต่อสือ่ภาพเคลื่อนไหว

ใช้ดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย ป้องกันภัยคุกคามด้านความม่ันคงปลอดภัย ปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติ
ตามหลักการใช้งานเว็บเบราเซอร์อย่างปลอดภัย ก าหนดรูปแบบการพิสูจน์ตัวตน



ส าหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงในปัจจุบัน ทุกกรมน าเอากรอบความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ของส านักงาน ก.พ. มาใช้
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สปค. สนข. ขบ. ทล. ทช. ทย. * จท.

ความรู้ความสามารถ 1. ความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการปฏิบติังาน / 2. ความรู้เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ

ทักษะ 1. การใช้คอมพิวเตอร ์/ 2. การใช้ภาษาอังกฤษ / 3. การค านวณ / 4. การจัดการข้อมูล

สมรรถนะหลัก 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ / 2. การบริการท่ีดี / 3. การสั่งสมความเชีย่วชาญในอาชีพ / 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจรยิธรรม / 5. การท างานเป็นทีม

สมรรถนะทางการ
บริหาร (Managerial 

Competency) 
1. สภาวะผู้น า / 2. วิสัยทัศน์ / 3. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ / 4. ศักยภาพเพื่อน าการปรบัเปลี่ยน / 5. การควบคุมตนเอง / 6. การสอนงานและการมอบหมายงาน

สม
รร
ถน

ะเ
ฉพ

าะ
ตา

มล
กัษ

ณ
ะง
าน

ที่ป
ฏบิั

ติ 
(F

un
ct

io
na

lC
om

pe
te

nc
y) ผู้อ านวยการ

oการคิดวิเคราะห์ 
oการมองภาพองคร์วม
oความยืดหยุ่นผอ่นปรน

สูง
oการคิดวิเคราะห์ 
oการมองภาพองคร์วม
oความยืดหยุ่นผอ่นปรน

oการคิดวิเคราะห์ 
oการด าเนินการเชงิ
รุก

oความยืดหยุ่นผอ่น
ปรน

oการคิดวิเคราะห์ 
oการมองภาพองคร์วม
oความยืดหยุ่นผอ่นปรน

oการมองภาพองคร์วม
oการด าเนินการเชงิรกุ
oความยืดหยุ่นผอ่นปรน

oการมองภาพองคร์วม
oความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

oการบริหารจัดการดา้น 
Hardware หรือ Software

oความละเอียดรอบคอบ

oการคิดวิเคราะห์ 
oการมองภาพองคร์วม
oความยืดหยุ่นผอ่นปรน

ต้น
oการคิดวิเคราะห์ 
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oศิลปะการสื่อสารจงูใจ

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์

oการคิดวิเคราะห์ 
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oศิลปะการสื่อสารจงูใจ

oการคิดวิเคราะห์ 
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oศิลปะการสื่อสารจงูใจ

oการคิดวิเคราะห์ 
oการสืบเสาะหา
ข้อมูล

oความยืดหยุ่นผอ่น
ปรน

oการคิดวิเคราะห์ 
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oศิลปะการสื่อสารจงูใจ

oการคิดวิเคราะห์ 
oการสืบเสาะหาขอ้มลู
oการด าเนินการเชงิรกุ

oการคิดวิเคราะห์ 
oการมองภาพองคร์วม
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oการคิดวิเคราะห์ 
oความเข้าใจองค์กรและ
ระบบราชการ

oศิลปะการสื่อสารจงูใจ

เจ้าพนักงาน
เครื่อง

คอมพิวเตอร์

oการคิดวิเคราะห์ 
oการสืบเสาะหาขอ้มลู
oการสร้างสัมพันธภาพ

- -
oการคิดวิเคราะห์ 
oการสืบเสาะหาขอ้มลู
oการสร้างสัมพันธภาพ

- -
oการคิดวิเคราะห์ 
oการสืบเสาะหาขอ้มลู
oการสร้างสัมพันธภาพ

นักวิชาการสถิติ - - - - -

oการมองภาพองคร์วม
oความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

oการบริหารจัดการดา้น 
Hardware หรือ Software

oความละเอียดรอบคอบ

-

* มีการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท า Functional Competency ให้ตรงกับลักษณะงานของกรม



ส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง มีทั้งหน่วยงานที่น าเอากรอบฯ ของส านักงาน ก.พ. มาปรับใช้
หน่วยงานท่ีจัดท ากรอบฯ ขึ้นเอง และหน่วยงานท่ีใช้ทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กันไป
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กทท. รฟท. รฟม. รฟฟท. ทอท. บกท. บวท. สบพ. กทพ. บขส. ขสมก.

คว
าม

รู้
คว

าม
สา
มา

รถ มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

ตามกรอบของ 
ก.พ.

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

ก าหนดลักษณะ
งานตามสาย
งาน ซึ่งแต่สาย
งานจะแบ่งเป็น
ระดับ
ความสามารถ 
และเชื่อมโยงกบั
ค่าคาดหวัง
ต่างๆ

มีการก าหนดขึ้น
เอง โดยจะ
แตกต่างกันไป
ตามสายงาน
และระดับ
ต าแหน่ง

(ระบุไว้ใน
สมรรถนะท้ัง 3
สมรรถนะ)

ทัก
ษะ

สม
รร
ถน

ะห
ลัก

มีสมรรถนะหลัก 
5 ตัว

ตามกรอบของ 
ก.พ.

มีสมรรถนะหลัก
(Key 
Competency)
8 ตัว

เลือกใช้ตาม
กรอบของ ก.พ. 
3 ตัว ได้แก่ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
การบริการท่ีดี 
และการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

ตามกรอบ ก.พ.
มีสมรรถนะหลัก 
11 ตัว

มีสมรรถนะหลัก 
3 ตัว

จัดจ้างท่ีปรึกษา
จัดท ากรอบ
สมรรถะหลัก 
และสมรรถตาม
ลักษณะงาน

มีสมรรถะหลัก 
6 ตัว

มีสมรรนถะหลัก

สม
รร
ถน

ะท
าง
กา

ร
บร

ิหา
ร

-

ส าหรับพนักงาน
ระดับ 8 ขึ้นไป 
โดยใช้ตาม
กรอบของ ก.พ.

มีสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
6 ตัว

- ตามกรอบ ก.พ.
มีสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
6 ตัว

- -
มีสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
5 ตัว

มีสมรรถนะ
ทางการบริหาร 
5 ตัว

สม
รร
ถน

ะเ
ฉพ

าะ
ตา

มล
ักษ

ณ
ะง
าน

ที่ป
ฏิบ

ัติ

อยู่ระหว่างการ
จัดท าสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน

มีสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน 
แบ่งตามสาย
งาน

มีสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน 
แบ่งตามสาย
งาน นอกจากนี ้
ยังมีสมรรถนะ
ด้านเทคนิค 
(Technical 
Competency) 
ส าหรับบาง
ต าแหน่ง

-

อยู่ระหว่างการ
จัดท าสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงาน 
โดยจะมี IT 
Competency 
ส าหรับบุลากร
ในสายงาน IT 
ด้วย

มีสมรรถนะฯ 
ส าหรับสายงาน
และระดับต่างๆ

มีสมรรถนะ
เฉพาะตาม
ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ 
(Functional 
Competency) 
ส าหรับสายงาน
และระดับต่างๆ

จัดจ้างท่ีปรึกษา
จัดท ากรอบ
สมรรถะหลัก 
และสมรรถตาม
ลักษณะงาน

สมรรถนะประจ า
กลุ่มงาน แบ่ง
ตามสายงาน 
โดยมี IT 
Competency 
ส าหรับบุลากร
ในสายงาน IT 
ด้วย

มีสมรรถนะฯ 
ส าหรับสายงาน
และระดับต่างๆ



สายงานและต าแหน่งงานส าหรับบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (บุคลากร IT) 
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)

155

สายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง (IT)

สายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (non-IT)

ประเภทวิชาการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภททั่วไป

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ทรงคุณวุฒิ (ทว.)

นักวิชาการคอมพวิเตอร์เชีย่วชาญ (ชช.)

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญพเิศษ (ชพ.)

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการ (ชก.)

นักวิชาการคอมพวิเตอร์ปฏิบัติการ (ปก.)

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส (อว.)

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ช านาญงาน (ชง.)

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ปง.)

ประเภทอ านวยการ

ผู้อ านวยการ / 
อ านวยการเฉพาะด้าน 
(วิชาการคอมพิวเตอร์)

อ านวยการระดับสูง (อส.)

อ านวยการระดับต้น (อต.)

นักวิชาการสถิติ

เจ้าพนักงานสถิติ

นักวิชาการสถิติเชี่ยวชาญ (ชช.)

นักวิชาการสถิติช านาญการพิเศษ (ชพ.)

นักวิชาการสถิติช านาญการ (ชก.)

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ปก.)

เจ้าพนักงานสถิติอาวุโส (อว.)

เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน (ชง.)

เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (ปง.)



สายงานและต าแหน่งงานส าหรับบุคลากรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสายงาน IT (บุคลากร non-IT)
ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
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ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)

สายงานที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวงคมนาคม จ านวนทั้งสิ้น 76 สายงาน 

ประเภทบริหาร

ประเภทอ านวยการ

o นักบริหาร (ต้น/สูง)
o ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ต้น/สูง)

o ผู้อ านวยการ (ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (นิติกร) (ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการเงินและบัญชี) 

(ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ตรวจเรือ) (ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (น าร่อง) (ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา) (ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมเครื่องกล) 

(ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมจัดหาที่ดิน) 

(ต้น/สูง)
o ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (ปฏิบัติงานช่างโยธา) 

(ต้น/สูง)
o ผู้ตรวจราชการกรม (ต้น/สูง)

ประเภทวิชาการ

o นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก./ชพ.)
o นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o นิติกร (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

(ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก./ชพ.)
o นักวิชาการสถิติ (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิเทศสัมพันธ์ (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิชาการเงนิและบัญชี (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

(ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o เศรษฐกร (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o นักเดินเรือ (ปก./ชก./ชพ.)
o เจ้าพนักงานตรวจท่า (ปก./ชก./ชพ.)

o เจ้าพนักงานน าร่อง (ปก./ชก./ชพ.)
o นักประชาสัมพันธ์ (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิชาการขนส่ง (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o นักวิชาการเผยแพร่ (ปก./ชก./ชพ.)
o นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปก./ชก./ชพ.)
o นักธรณีวิทยา (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิทยาศาสตร์ (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักอุทกวิทยา (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o พยาบาลวชิาชีพ (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o เภสัชกร (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักรังสีการแพทย ์(ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นายช่างกลเรือ (ปก./ชก./ชพ.)
o เจ้าหนักงานตรวจเรือ (ปก./ชก./ชพ.)
o นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน 

(ปก./ชก./ชพ.)

o ภูมิสถาปนิก (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o วิศวกร (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o วิศวกรเครื่องกล (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o วิศวกรไฟฟ้า (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o วิศวกรโยธา (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o วิศวกรการส ารวจ (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o สถาปนิก (ปก./ชก./ชพ./ชช./ทว.)
o บรรณารักษ์ (ปก./ชก./ชพ.)
o นักวิชาการจัดหาท่ีดนิ (ปก./ชก./ชพ.)
o นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปก./ชก./ชพ./ชช.)
o วิทยาจารย์ (ปก./ชก./ชพ.)

ประเภททั่วไป

o เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานพัสด ุ(ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานสถิติ (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานขนส่ง (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานเดินเรือ (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (ปง./

ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานสื่อสาร (ปง./ชง./อว.)

o เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานอุทกวทิยา (ปง./ชง./อว.)
o พยาบาลเทคนคิ (ปง./ชง.)
o นายช่างพิมพ ์(ปง./ชง./อว.)
o นายช่างศิลป์ (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างเขียนแบบ (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างเครื่องกล (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างตรวจสภาพรถ (ปง./ชง./อว.)

o นายช่างไฟฟ้า (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างภาพ (ปง./ชง.)
o นายช่างโยธา (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างโลหะ (ปง./ชง./อว.)
o นายช่างส ารวจ (ปง./ชง./อว.)
o เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปง./ชง.)



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)

 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



การจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) 
ส าหรับบุคลากรของกระทรวงคมนาคม
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ศึกษา Job Description ของ
หน่วยงานในสังกัด

ศึกษา Job Description และแผนพัฒนาบุคลากร 
และแผนแม่บท ICT ของกรมต่างๆ ในสังกัด
กระทรวงคมนาคม (ถ้ามี) 

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของกระทรวงคมนาคาม

สัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมและหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงคมนาคมกว่า 10 ท่าน

สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ/บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมทั้งด้าน IT และ HR

สัมภาษณ์บุคลากรด้าน IT และ HR ของกรมและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 32 ท่าน

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้าน ICT

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน ICT จากภาคเอกชน

ศึกษา Best Practice (US, EU 
Commission, Japan, Korea)

ศึกษากรณีศึกษา Best Practice ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

ศึกษากรอบ Competency และ
งานวิจัยต่างๆ ของส านักงาน ก.พ.

ศึกษาเรื่องการเตรียมการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ศึกษากรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพของ สคช.

ศึกษามาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิวชิาชพีทางด้าน 
ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชา่ชพี (องค์การมหาชน)

ทักษะส าหรับบุคลากร non-IT 
o ทักษะ Digital Skill Set ของส านักงาน ก.พ.

o การร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร (Digital 
Culture Embracement Skill)

o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Work 
Coordination Skill) 

o เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน (Work-Related IT Skill)

o การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (IT Safety Skill)

o การเรียนรู้เทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ (New IT Learning Skill)

+

Competency ส าหรับบุคลากร IT 
o วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Vision)

o การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร (Digital 
Culture Embracement Skill)

o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ 
(New IT Technology and Innovation Learning)

o การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่าง
ปลอดภัย (IT Safety Promotion)

o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Knowledge Accumulation) (Hardware, Software, 
Security & Safety, Network และสารสนเทศ)

วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 
กรอบ Competency

ศึกษาและวิเคราะหช์อ่งว่างของกรอบ 
Competency Model ของไทยและ คค. ใน
ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับกรณี Best Practice



กรณีศึกษา : Information Technology Competency Model, US Department of Labor

ที่มา: Employment and Training Administration, United States Department of Labor (www.doleta.gov). 
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กรมแรงงานสหรัฐอเมริกา ได้จัดท า IT Competency Model ขึ้น เพื่อก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้าน IT ทีจ่ าเป็น ที่แรงงานในสหรัฐอเมริกา (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ควรมี โดยแบ่งระดับของ Competency ออกเป็น
(1) ระดับพื้นฐาน (Foundational Competencies) และ (2) ระดับจ าเพาะ (Industry-specific Competencies)

Tier 4: Industry-Wide Technical Competencies cover 
the knowledge and skills and abilities from which workers 
across the industry can benefit, regardless of the sector in 
which they operate. Many of the critical work functions on 
this tier deal with awareness or understanding.

Tier 5: Industry-Sector Technical Competencies 
represent a sub-set of industry technical competencies 
that are specific to an industry sector. 
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Tier 1: Personal Effective Competencies are personal 
attributes essential for all life roles. 

Tier 2: Academic Competencies are primarily learned in 
a school settings. They include cognitive functions and 
thinking styles. 

Tier 3: Workplace Competencies are generally 
acceptable to a large number of occupations and 
industries. They represent motives and traits as well as 
interpersonal and self-management styles. Fo
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กรณีศึกษา : Information Technology Competency Model, US Department of Labor

ที่มา: Employment and Training Administration, United States Department of Labor (www.doleta.gov). 
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กรมแรงงานสหรัฐอเมริกา ได้จัดท า IT Competency Model ขึ้น เพื่อก าหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้าน IT ที่จ าเป็น ที่แรงงานในสหรัฐอเมริกา (ทั้งภาครัฐและเอกชน) ควรมี โดยแบ่งระดับของ Competency ออกเป็น
(1) ระดับพื้นฐาน (Foundational Competencies) และ (2) ระดับจ าเพาะ (Industry-specific Competencies)

Industry-specific Competencies
(Additional competencies for IT professionals)

Foundational Competencies

Tier 2: Academic Competencies (เฉพาะในส่วนของ
ทักษะพื้นฐานของผู้ใช ้(Fundamental IT User Skills))
คือ องค์ความรู้ และทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์
สื่อสาร และแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อการรับส่งข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ

กรอบ Competency
o อธิบายหลักการ องค์ประกอบ และฟังก์ชันการท างานพื้นฐาน

ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรมซอฟต์แวร ์และ
ระบบสารสนเทศได้

o เข้าใจความหมายของค าศัพท์เฉพาะทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรมซอฟต์แวร์ และระบบ
สารสนเทศ

o มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร 
โปรแกรมซอฟต์แวร ์และระบบสารสนเทศ มาประยุกต์กับการ
ท างานให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นได้

Tier 5: Industry-
Sector Technical 
Competencies 
คือ Competencies 
เฉพาะเจาะจงในสาย
อาชีพด้าน IT นั้นๆ 
ซึ่งกรมแรงงานสหรัฐ
ไม่ได้ก าหนดกรอบที่
ตายตัวเอาไว้

Tier 4: Industry-Wide Technical Competencies 
คือ องค์ความรู้และทักษะ/ความสามารถ ที่บุคลากรสายงาน IT ต้องมี ประกอบด้วย 8 ด้าน

หลักการพื้นฐานด้าน IT
การใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล

และแอปพลิเคชัน

การพัฒนาและบริหาร
ซอฟต์แวร์

ความเข้าใจด้านเครือข่ายและ
ระบบโทรคมนาคมสื่อสาร

การสนับสนุนผู้ใช้งาน การใช้สื่อดิจิทัล
และการน าเสนอ

การปฏิบัติตามกฎ 
ข้อบังคับ และมาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยงและการ
สร้างความปลอดภัยในระบบ
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Digital Competence Framework for Citizens หรือ DigComp เป็นหนึ่งในผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการของ European Commission เพื่อบรรลุ
เป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ Europe 2020 ที่ต้องการให้เกิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ยั่งยืน และครอบคลุม ผ่านการพัฒนาปัจจัยด้านทุนมนุษย์ของ
สหภาพยุโรป โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดท ากรอบ Competency ดังกล่าว ก็เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน แรงงานทุกสาขา ตลอดจน
ผู้ประกอบการในสหภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านดิจิทัล เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นของเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ที่มา: Digital Competence Framework, EU Science Hub, European Commission

Competence Area 1:
Information and Data 
Literacy
คือ Competencies ที่ว่าด้วยเรื่อง
ความสามารถในการค้นหาและ
กลั่นกรอง ประเมิน และบริหาร
จัดการข้อมูล รวมถึงสื่อต่างๆ

ประกอบด้วย
1.1 Browsing, searching and 

filtering data, information and 
digital content

1.2 Evaluating data, information 
and digital content

1.3 Managing data, information 
and digital content

Competence Area 2:
Communication and 
Collaboration
คือ Competencies ที่ว่าด้วยเรื่องการ
ใช้และแบ่งปันเทคโนโลยีดิจิทัล การมี
ความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
และการมีส่วนรว่มกบัสังคมดิจิทัล

ประกอบด้วย
2.1 Interacting through digital 

technologies
2.2 Sharing through digital 

technologies
2.3 Engaging in citizenship 

through digital technologies
2.4 Collaborating through digital 

technologies
2.5 Netiquette
2.6 Managing digital identity

Competence Area 3:
Digital Content Creation

คือ Competencies ที่ว่าด้วยเรื่องของ
การอยู่ร่วม และใช้ประโยชน์จากสื่อ
ดิจิทัลต่างๆ

ประกอบด้วย
3.1 Developing digital content
3.2 Integrating and re-elaborating 

digital content
3.3 Copyright and licences
3.4 Programming

Competence Area 4:
Safety 

คือ Competencies ว่าด้วยเรื่องการ
ปกป้องสิทธิและข้อมูลส่วนตวั 
ตลอดจนการตระหนักถงึผลจากการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ประกอบด้วย
4.1 Protecting devices
4.2 Protecting personal data and 

privacy
4.3 Protecting health and well-

being
4.4 Protecting the environment

Competence Area 5:
Problem Solving

คือ Competencies ว่าด้วยเรื่องความรู้
พื้นฐาน การแก้ไขปัญหา การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างส้างสรรค์ รวม
ไปถึงการพยายามเรียนรู้และท าความ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ประกอบด้วย
5.1 Solving technical problems
5.2 Identifying needs and 

technological responses
5.3 Creatively using digital 

technologies
5.4 Identifying digital competence 

gaps
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ที่มา: Information-Technology Promotion Agency (IPA), Japan

IPA ได้จัดท ามาตรฐานทักษะส าหรับบุคลากรที่ท างานในสายงาน IT หรือ Skill Standards for IT Professionals (ITSS) ขึ้น โดย มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นกรอบมาตรฐานหลักส าหรับผู้ประกอบการในประเทศในการวัดและประเมินทักษะด้าน IT ของบุคลากร IT
ทั้งน้ี มีการจัดท า ITSS ครั้งแรกในปี 2549 และมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรม IT ในปี 2551 (เวอร์ชัน 3)

Scope of ITSS
o Common Skills and Knowledge on each technology 

and each specialty field
o Common Skills and Knowledge on each job 

category

11 Job 
Categories

35 Specialty 
Fields

7 Levels of Skill 
Proficiency

Jo
b 

Ca
te

go
ry Sp

ec
ial

ty
 F

iel
d

Sp
ec

ial
ty

 F
iel

d

Outline of 
specialty field

Lists of KPIs

Skill area

Common 
Skill 1 - …

Specific 
Skill 1 - …

Knowledge Items of each skill proficiency levels

Skill Proficiency Levels

Knowledge Items of each skill proficiency levels

Skill Proficiency Levels

Framework
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ที่มา: Information-Technology Promotion Agency (IPA), Japan
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Common 
Skills

Specific 
Skills

Marketing 
Integration

Sales 
Channel 
Strategy

Market 
Communi-

cation 
Strategy

Development 
of Customer 
Relationship

Specific 
Products, 
Service 

Technology

Utilization 
of Sales 
Media

Industrial 
Knowledge 
Utilization

Knowledge 
Utilization 

of 
Business 
Function

Application 
Architecture 

Design

Integration 
Architecture 

Design

Design of 
Infrastructure 
Architecture

Design and 
Development 

Management of IT 
Solutions

Information System 
Management

Communication 
Environment Design 

and Operation 

Development of New 
Software and 

Improvement of 
Existing Software

2

1

3

2

1

3

2

1

2

1

3

1

2

3

4

Specific System 
Architecture

Specific Product Utilization 
Technology

Specific Component Related 
Technology

2

1

3

Development 
of Business 

System

Implementa
tion of 

Application 
Package

2

1

Hardware 
Compatibility 

Design

Platform-
Independent 

Design

Business 
Application 

Design

2

1

3

Hardware 
Technology

Software 
Technology

Facility 
Management

2

1

3

IT Service 
Management

Service Delivery

Service Support

Facility Management

1

2

3

4

Analysis, 
Design and 

Management

Instruction 
Methods

2

1

Courses 
Development

Specialty 
in Assign 
Training 

Field

3

4

Project 
Management

Compliance Leadership Communication Negotiation

Hardware DatabaseSecurityNetworksSoftware
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ที่มา: Human Resources Development Service of Korea (HDR Korea), Republic of Korea.

ในปี 2545 รัฐบาลเกาหลีใต้มีแนวคิดในการจัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะของชาติ (National Competency Standards: NCS) ขึ้น โดย
มอบหมายใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้อง คือ Human Resources Development Service of Korea (HDR Korea) ท าการศึกษาความต้องการจาก
ภาคเอกชน เพื่อจัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะของชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงเข้ากับการจัดท าแผนพัฒนาระบบการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
แรงงาน และกรอบการประเมินและวัดระดับ (National Qualification Framework: NQF) ทั้งนี้ ปัจจุบัน HDR Korea ได้จัดท ามาตรฐาน NCS 
ส าหรับ 887 สาขาวิชาชพีใน 24 อุตสาหกรรมหลัก (ข้อมูล ณ ปี 2559)
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สาขาวิชาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีด้วยกันทั้งสิ้น 6 สาขาวิชาชีพ 

Level-1 Classification
(อุตสาหกรรมหลัก)

Level-2 Classification
(สายงาน)

Level-3 Classification
(สาขาวิชาชพี)

Level-4 Classification
(สาขาวิชาชพียอ่ย)

Competency Standards

Information and 
Communication

Information 
Technology (IT)

1. IT Strategy and Planning 1. IT Strategy
2. IT Consulting
3. IT Planning
4. Software Product Planning
5. Big Data Analysis
6. IoT Service Planning

เป็นมาตรฐานสมรรถนะ
เฉพาะซึ่งแตกต่างกันไปใน
แต่ละสาขาวิชาชีพย่อย โดย
1 สาขาวิชาชีพย่อย อาจมี
สมรรถนะที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท างานในสาขาวิชาชีพ
มากกว่า 10 สมรรถนะ

2. IT Development 1. Software Architecture
2. Application Software Engineering
3. System Engineering
4. Database Engineering
5. Network Engineering
6. Security Engineering
7. UI/UX Engineering
8. System Software Engineering

3. IT Operation 1. IT Service Management
2. IT Education
3. IT Support

4. IT Management 1. IT Project Management
2. IT Quality Assurance
3. IT Test
4. IT Audit

5. IT Marking 1. IT Sales
2. IT Marketing

6. Information Protection 1. Information Security Management and Operation
2. Information Protection Diagnosis
3. Security Incident Analysis Response
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สรุปผลการสัมภาษณ์
o หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมมีการใช้สมรรถนะหลัก (Core Competency) และ/หรือสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional 

Competency) ของส านักงาน ก.พ. แต่ยังไม่มีการใช้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Competency) ทั้งในส่วน Functional 
Competency หรือเป็นสมรรถนะเพิ่มเติม มีเพียงกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่มีการเพิ่มสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตรงกับงาน
ของกรมใน Functional Competency 

o ส่วนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีทั้งองค์กรที่มีสมรรถนะด้าน IT ในสมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) องค์กร
ที่ก าลังจัดท า Functional Competency องค์กรท่ีมีเพียงสมรรถนะหลัก และองค์กรที่ก าลังเริ่มจัดท าสมรรถนะ

o ผู้บริหาร และบุคลากรของกระทรวง เห็นด้วยกับการจัดท ากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน IT ส าหรับ
บุคลากรของกระทรวง เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของทั้งบุคลากรในสายงาน IT และบุคลากรท่ีไม่ได้อยู่ในสายงาน IT 
(บุคลากร non-IT) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

o ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า ควรมีการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถเชิงดิจัลให้กับบุคลากรดังต่อไปนี้

 ผู้บริหาร ซึ่งควรจะพัฒนาทัศนคติของผู้บริหารและการปรับมุมมองและท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีส าคัญในปัจจุบัน 

 กลุ่มผู้ที่ท างานในสายงาน IT ซึ่งควรได้รับการพัฒนาหรืออบรมความรู้และทักษะเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านท่ีก าลังจะมี
ความส าคัญต่อไปในอนาคต เช่น การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) 

 กลุ่มผู้ที่ท างานในสายงาน non-IT ซ่ึงควรมีการพัฒนาสมรรถนะและทัศนคติของกลุ่มน้ีให้มีความเข้าใจต่อองค์กรและการพัฒนา
องค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต (Digital Mindset)

การประชุมส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังจากบุคลากรกระทรวงและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (31 มี.ค.) 56 ท่าน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสมัภาษณ์เชงิลึก
และส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
กับผู้บริหารของกระทรวง 17 ครั้ง 73 ท่าน

การโทรศัพท์สัมภาษณ์เชงิลึกกับ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ

32 ท่าน

รวม 161 ท่าน
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สรุปผลการประชุม

o ในด้านการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการให้กระทรวงคมนาคมมุ่งพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน IT 
แก่ทั้งบุคลากรในสายงาน IT และบุคลากร non-IT โดยบุคลากร IT จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจใน
สาขาเฉพาะทางที่ตรงกับการท างานของตน เช่น การพัฒนาโปรแกรมหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวางแผนจัดการ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT เป็นต้น ส่วนบุคลากร non-IT จ าเป็นที่จะต้องได้รับการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการท างานของตน

o ส่วนด้านการจัดท ากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน IT ส าหรับบุคลากรของกระทรวง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เห็นด้วยและเสนอแนะให้กระทรวงคมนาคม อาศัยโอกาสที่ทางสานักงาน ก.พ. สคช. และ สรอ. ก าลังร่วมกันจัดท าทักษะดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการ (Digital Government Skill Set) เพื่อเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท ากรอบ IT Competency ส าหรับกระทรวง
คมนาคมต่อไป

การประชุมส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังจากบุคลากรกระทรวงและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (31 มี.ค.) 56 ท่าน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสมัภาษณ์เชงิลึก
และส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
กับผู้บริหารของกระทรวง 17 ครั้ง 73 ท่าน

การโทรศัพท์สัมภาษณ์เชงิลึกกับ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ

32 ท่าน

รวม 161 ท่าน



สรุปผลการประชุมหารือกบัผู้แทนส านักงาน ก.พ.
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สรุปผลการประชุมหารอื

o ปัจจุบัน ส านักงาน ก.พ. สคช. และ สรอ. อยูร่ะหว่างการจัดท ากรอบทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการพลเรือน (Digital Skill Set) และ
โครงการฝึกอบรมน าร่อง เพื่อเตรียมการส าหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกรอบทักษะด้านดิจิทัล
ดังกล่าวประกอบด้วย 5 มิติเป้าหมาย และ 7 กลุ่มทักษะ

o ส าหรับทักษะในมิติที่ 1 และ 2 จะเป็นมิติที่ข้าราชการทุกระดับ 
ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมี 
ส่วนทักษะในมิติอื่นๆ จะแตกต่างกันออกไปตามสายงาน
และต าแหน่ง 

o การจัดท ากรอบทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าว มิได้ครอบคลุมไปถึงในส่วนของสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน IT เนื่องจากการก าหนด Competency 
ขึ้นใหม่ จะเชื่อมโยงและกระทบต่อแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) และจะส่งผลกระทบต่อการประเมินผลงาน การแต่งตั้ง 
การเลื่อนต าแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน (Career Path) ของบุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอ่อนไหว และต้องอาศัยระยะเวลาในการ
เปลี่ยนผ่าน 

o ในเบื้องต้นจึงจะด าเนินการเฉพาะในส่วนของกรอบทักษะท่ีเป็นเหมือนมาตรฐาน และให้แต่ละหน่วยงานน าไปใช้ประยุกต์กับการก าหนด
เกณฑ์ทักษะที่ข้าราชการแต่ละระดับ หรือแต่ละสายงานพึงมีต่อไป

ที่มา: ผลจากการประชุมหารือกับผูแ้ทนของส านักงาน ก.พ. คณะท างานจากกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจาก สคช. สวทช. ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560 



สรุปผลการประชุมหารือกับผู้แทนสถาบันคุณวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)
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สรุปผลการประชุมหารอื

o สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการเป็นศูนย์กลางการรับรองสมรรถนะของก าลังคนท่ีมีสมรรถนะตามมาตรฐาน
อาชีพ ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นกลไกให้บุคคลได้รับการยอมรับในความสามารถ และได้รับคุณวุฒิ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับสมรรถนะ ประสบการณ์ และความรู้ เพื่อใช้คุณวุฒิวิชาชีพในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในอาชีพของตนใน
อนาคต 

o ระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติสามารถเทียบเคียงและเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิอื่นๆ ได้ โดยระบบฯ ประกอบไปด้วย (1) กรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพแห่งชาติ (2) ระบบหมวดหมู่ของอาชีพ (3) มาตรฐานอาชีพ (4) องค์กรท่ีมีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (5) 
กระบวนการควบคุมคุณภาพคุณวุฒิวิชาชีพ (6) กรอบการเชื่อมโยงคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติของไทยกับกรอบคุณวุฒิ AEC และ (7) 
ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและระบบสารสนเทศในการบริหารฐานข้อมูลและคุณวุฒิวิชาชีพ

o ทั้งน้ี กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเกณฑ์ในการก าหนดระดับคุณวุฒิวิชาชีพท่ีก าหนดโดยระดับสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ โดยกรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพในแต่ละระดับจะอธิบายถึงกฎเกณฑ์ ความรู้ ทักษะ และคุณสมบัติ ที่พึงประสงค์ ขอบเขตความรับผิดชอบ ผลผลิตที่พึงจะ
ได้จากการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และระดับความยากง่าย ของการท างาน ซึ่งแบ่งเป็น 7 ระดับ

o ส าหรับด้านไอที สคช. ได้จัดท ามาตรฐานสมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอที 
และมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะท่ี 1 
และก าลังอยูร่ะหว่างการจัดท าร่างฯ ระยะที่ 2

ที่มา: ผลจากการประชุมหารือกับผูแ้ทนของส านักงาน ก.พ. คณะท างานจากกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจาก สคช. สวทช. ในวันที่ 18 เมษายน 2560 และ 23 พฤษภาคม 2560 



ร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะด้าน IT ส าหรับบุคลากร IT ของกระทรวงคมนาคม 
(ฉบับร่างที่ 1)

ท่ีมา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด ประมวลจากหลายแหล่งข้อมลู
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3.1 สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

3.3 สมรรถนะตามลักษณะงาน 
(Functional Competency)

1. ความรู้ความสามารถ 2. ทักษะ
3.2 สมรรถนะทางการบริหาร
(Managerial Competency)

คือ Competency หลัก ซึ่ง

ข้าราชการทุกคนต้องมีและ

ปฏิบัติร่วมกัน เพราะเป็นตัว

ผลักดันให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธ

กิจ (Mission) ท่ีตั้งไว้ และเป็น

ตัวสะท้อนค่านิยม (Values) 

ของบุคลากรในองค์กร

คือ องคค์วามรู้

ความสามารถ 

และระดับ

ความรู้

ความสามารถ

ท่ีจ าเป็น

ส าหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่างๆ

คือ ระดับของ

ทักษะที่จ าเป็น

ส าหรับการ

ปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งต่างๆ

คือ Competency ซึ่งผู้บริหาร

ทุกคนต้องมี เพื่อสนับสนุน

ให้ผู้บริหารแสดงพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมแกห่น้าท่ีและ

ส่งเสริมให้ขา้ราชการสามารถ

ปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีได้ดี

ขึ้น

คือ Competency เฉพาะ

ส าหรับแตล่ะกลุ่มงาน รวม 

18 กลุ่มงาน เพื่อสนับสนุน

ให้ข้าราชการแสดง

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมแก่

หน้าท่ี และส่งเสริมให้

ข้าราชการสามารถปฏิบัติ

ภารกิจในหน้าท่ีได้ดีขึ้น ซึ่ง

จะมีขั้นความสามารถ

แตกต่างกันไปตามหน้าท่ี

ท่ีได้รับมอบหมายหรือ

คาดหวัง สะท้อนถึงความ

ลึกซึ้งของความสามารถท่ี

ข้าราชการต้องมีก่อนท่ีจะ

ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติงาน โดยแต่ละกลุ่ม

งานจะมีสมรรถนะกลุ่ม

งานละ 3 ด้าน

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

บริการท่ีดี

การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ 

การท างาน
เป็นทีม

การยึดม่ันใน
ความถูกต้อง
ชอบธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้เรื่อง
กฎหมายและ

กฎระเบียบราชการ

การใช้
คอมพิวเตอร์

การใช้
ภาษาอังกฤษ

การค านวณ

การจัดการข้อมูล

สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์

การควบคุม
ตนเอง

การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ

ศักยภาพเพื่อน า
การเปลี่ยนแปลง

คือ ระดับของทักษะ

ดิจิทัลที่จ าเป็น

ส าหรับข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐ 

ทักษะเดิม ทักษะดิจิทัล *

Digital Literacy 
Skill Set

Digital Governance, 
Standard and 

Compliance Skill Set

Digital Technology 
Skill Set

Digital Process 
and Service 

Design Skill Set

ร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ของกระทรวงคมนาคม

คือ Competency ด้าน IT

ที่เหมาะสมกับการ

ท างานของบุคลากร IT 

ของกระทรวงคมนาคม

วิสัยทัศน์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

การสร้างวัฒนธรรม
ดิจิทัลขององค์กร 

การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมใหม่ 

การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างปลอดภัย

การสั่งสมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือ ระดับของทักษะ

ดิจิทัลที่จ าเป็น

ส าหรับบุคลากร 

non-IT ของ

กระทรวงคมนาคม

ทักษะส าหรับ

บุคลากร non-IT

Project and Strategic 
Management Skill Set

การร่วมส่งเสริม
วัฒนธรรมดิจิทัล

ขององค์กร 

การประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน 

การเรียนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ 

การน าเสนอ
และการ

มอบหมายงาน

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง

ปลอดภัย 
Digital Transformation 

Skill Set

Digital Leadership 
Skill Set

หมายเหตุ: * อยู่ระหว่างการจัดท า

ส าหรับ

บุคลากร IT

ทั่วไป

คือ องค์ความรู้

ความสามารถ 

และระดับความรู้

ความสามารถท่ี

จ าเป็นส าหรับ

บุคลากรสายงาน 

IT

ความรู้ความสามารถ
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 

ความสามารถ
ด้านการสื่อสาร

ความรู้ด้านการ
รวบรวมข้อมูล
และจัดท า

แผนงานด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ



ร่างความรู้ความสามารถที่จ าเป็นด้าน IT ส าหรับบุคลากร IT ของกระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
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ร่างกรอบ ความสามารถด้านการส่ือสาร
ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูลและจัดท าแผนงานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพรวม
ความสามารถในการสื่อสาร ชี้แจง บรรยาย อธิบาย และเจรจา กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรท่ีให้บริการ (ท้ังบุคลากรภายใน
และภายนอกกระทรวง) บริษัทภายนอก/บรษิัทท่ีปรึกษา (Vendor/Outsource) เป็นต้น

ความรู้และความสามารถในการรวบรวมขอ้มลูด้าน IT ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อส าหรับ
การวางแผนและจัดท าแผนงานด้าน IT ไปจนถึงส าหรับการวางแผนโครงการ
ด้าน IT และการจัดจา้งบรษิัทภายนอก/บรษิทัท่ีปรึกษา (Vendor/Outsource)

ระ
ดับ

1
o สามารถสื่อสาร ให้ข้อมูล และตอบค าถามเบื้องต้นเกีย่วกบังานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ร่วมงาน 

บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกภาครัฐ 
o สามารถถามค าถามเบื้องต้นเกี่ยวกับงานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง และน าไปอธิบายต่อให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบได้

o สืบค้นและรวบรวมขอ้มลูเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการจดัท าแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

o สืบค้นและรวบรวมขอ้มลูเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการจดัท าแผนงาน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

2
o สามารถอธบิาย ให้ข้อมูล ตอบค าถาม อย่างละเอียดถี่ถว้นเกีย่วกบังานหรอืโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องแก่ 

ผู้ร่วมงาน บุคลากรและหน่วยงานต่างๆท้ังในและนอกภาครฐั 
o สามารถถามค าถามเพือ่การเรยีนรูเ้กี่ยวกับงานหรอืโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้ง และน าไปอธิบายต่อให้ผู้ท่ี

เกี่ยวข้องเห็นภาพได้

o กลั่นกรองและประมวลผลข้อมลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

o กลั่นกรองและประมวลผลข้อมลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนงาน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3

o สามารถอธบิาย ให้ข้อมูล ตอบค าถาม งานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งในเชิงลึกท่ีส าหรบั ผู้ร่วมงาน บุคลากร
และหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกภาครัฐ 

o สามารถถามค าถามเชงิลึกเพื่อการเรียนรูเ้กี่ยวกับงานหรอืโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกีย่วข้อง และน าไปอธิบายต่อให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องเข้าใจได้

o สามารถเจรจาต่อรองเกี่ยวกับงานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกภาครัฐ 

o ประเมินและวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้

o ประเมินและวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อใชป้ระกอบการจดัท าแผนงานโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

4

o สามารถอธบิาย ให้ข้อมูล ตอบค าถาม งานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผดิชอบท่ีซับซ้อนให้เปน็เรือ่งท่ีเข้าใจได้
ส าหรับ ผู้ร่วมงาน บุคลากรและหน่วยงานต่างๆท้ังในและนอกภาครฐั 

o สามารถบรรยายในงานสมัมนาและฝกึอบรมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บคุลากรภายในองค์กร และบุคลากรและหน่วยงาน
ต่างๆ ท้ังในและนอกภาครัฐ 

o สามารถถ่ายทอดการเรยีนรูง้านแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาหรอืบคุลากรภายในองค์กรได้
o สามารถเจรจา ต่อรอง โน้มน้าวผู้ท่ีเกี่ยวกับงานหรอืโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่รบัผดิชอบ ท้ังกับบุคลากรและหน่วยงาน

ต่างๆท้ังในและนอกภาครัฐ 

o ตรวจสอบแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับยทุธศาสตร์
ขององค์กรและกลยุทธข์องหน่วยงานได้

o ตรวจสอบแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและกลยุทธข์องหนว่ยงานได้

5

o สามารถอธบิาย ให้ข้อมูล ตอบค าถาม งานหรือโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผดิชอบในภาพรวมได้ส าหรบั 
ผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและนอกภาครฐั 

o สามารถเป็นตัวแทนขององค์กรเพื่อบรรยายในงานสมัมนาส าคัญเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รได้
o สามารถถ่ายองค์ความรูแ้ก่ผู้ใต้บังคบับญัชาหรอืบุคลากรภายในองค์กรได้
o สามารถเจรจาและบรหิารจดัการงานหรอืโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศที่รับผดิชอบกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ท้ังในและ

นอกภาครัฐ

o บริหารและจัดท าแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและกลยุทธข์องหนว่ยงานได้

o บริหารและจัดท าแผนงานโครงการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององคก์รและกลยุทธ์ของหนว่ยงานได้
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ร่างกรอบ วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Vision)

ภาพรวม
ความสามารถในการก าหนด ทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล

ระ
ดับ

1
o รู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมทั้ง ทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กรและนโยบายของรัฐบาล

2

o สามารถอธิบายให้ผู้ร่วมงานรู้ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล และแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เพ่ือประกอบการ
ก าหนดวิสัยทัศน์

3

o สามารถผนวกเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร รวมทั้งทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ/หรือผู้ร่วมงานจัดท าแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและ
นโยบายของรัฐบาล

4

o สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่มีความส าคัญและผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร มาร่วมก าหนด ทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาล

5

o สามารถคาดกาณ์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือสามารถก าหนด ทิศทาง ภารกิจและเป้าหมายการท างาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายของรัฐบาลได้
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ร่างกรอบ การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร (Digital Culture Embracement Skill)

ภาพรวม
การสร้างวัฒนธรรมการตระหนักถึง ใช้ และพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมคีวามเข้าใจ ยอมรับ และคุ้นเคยกับการ
ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ และพัฒนาวัฒนธรรมดิจทิัลขององค์กรที่เข้มแข็งต่อไป

ระ
ดับ

1
o เข้าใจแนวยุทธศาสตร์ของและนโยบายรฐับาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
o ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และสนับสนุนการน าดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในองคก์ร

2

o สามารถอธิบายให้ผู้ร่วมงานรู้ และ/หรือผู้มีสว่นไดส้่วนเสียเข้าใจแนวยุทธศาสตรข์ององค์กรและนโยบายรฐับาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
o ใช้และส่งเสริมให้ผู้รว่มงาน และ/หรือผูม้ีส่วนได้สว่นเสียใชด้ิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และสนับสนุนการน าดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

องค์กร

3

o ร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรทีส่อดคลอ้งกับยทุธศาสตรข์ององค์กรและนโยบายรฐับาลใน
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o ส่งเสริมและร่วมพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้รองรับการสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร
o ส่งเสริมกิจกรรมการใชด้ิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้รว่มงานใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ด าเนินงานประจ าวัน

4

o ก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรและนโยบายรัฐบาลในการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o ให้ค าแนะน าในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้รองรบัการสรา้งวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร
o ก าหนดแนวทางและกิจกรรมการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบญัชา และ/หรือผู้รว่มงานใช้ดจิิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการด าเนินงานประจ าวัน

5

o ก าหนดวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรข์ององค์กรและนโยบายรฐับาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมการ
ตระหนักถึง ใช้ และพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กร

o ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรให้รองรบัการสรา้งวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร
o เป็นผู้น าในการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผูร้่วมงานใช้ดจิิทัลและเทคโนโลยสีารสนเทศในการด าเนินงาน

ประจ าวัน



ร่างสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน IT ส าหรับบุคลากร IT ของกระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1): 
การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge Accumulation)

175

ร่างกรอบ การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge Accumulation)

ภาพรวม
การเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ที่ตรงกับลักษณะงาน ทั้งนี้ การเรียนรู้อาจผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้
ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน (On-the-job Training) การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) และการเรียนรู้และสอน
งานผู้อื่น (Coaching and Developing Others) เป็นต้น

ระ
ดับ

1 o เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านตา่งๆ ท่ีตรงกบัลักษณะงาน โดยวธีิการตา่งๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตงิาน (On-
the-job Training) และการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) และสามารถน าความรู้มาปฏบิัติงานไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ

2

o เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ท่ีตรงกับลักษณะงาน โดยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน (On-the-job 
Training) การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) และสามารถสอนงานผู้อ่ืนได้

o เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการท างานร่วมกับบริษัทรับจ้างภายนอกในโครงการจัดจ้างต่างๆ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการด าเนินโครงการนั้นหรือโครงการใกล้เคยีงตอ่ไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

o ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพท่ีตรงกับลักษณะงานและการด าเนินงานเบื้องตน้

3

o ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญตอ่การด าเนินงานขององค์กร และท าการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนได้
o ร่วมพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เช่น Knowledge Management (KM) และ e-Learning เป็นต้น และระบบ

ฐานข้อมูลความรู้ตา่งๆ 
o เรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถจากการท างานร่วมกับบริษัทรับจ้างภายนอกในโครงการจัดจ้างต่างๆ และสามารถน าความรู้มาใช้ในการด าเนินโครงการนั้นหรือโครงการใกล้เคยีงตอ่ไปได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสอนงานผู้อ่ืนได้
o ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพท่ีตรงกับลักษณะงานและการด าเนินงานข้ันกลาง

4

o พัฒนาองค์ความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส าคัญตอ่การด าเนินงานขององค์กร และท าการฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืนได้
o ก าหนดให้มีพัฒนาเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศขององคก์ร เช่น Knowledge Management (KM) และ e-Learning เป็นต้น และ

ระบบฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ 
o ส่งเสริมให้มีการสง่ผ่านความรู้ทัง้จากบคุลากรในองคก์ร และระหว่างบคุลากรกับบริษัทรับจ้างภายนอก เช่น การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) และการเรียนรู้และสอนงานผู้อ่ืน 

(Coaching and Developing Others)
o ผ่านการทดสอบทางวิชาชีพท่ีตรงกับลักษณะงานและการด าเนินงาน ข้ันสูง

5

o ก าหนดแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านตา่งๆ ท่ีใช้ด าเนินงานในองค์กร และก าหนดแนวทางการฝึกอบรมผ่านวธีิการตา่งๆ เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตงิาน (On-the-job Training) การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) 

o ก าหนดแนวทางการสง่ผ่านความรู้ทั้งจากบุคลากรในองคก์ร และระหว่างบคุลากรกับบริษัทรับจ้างภายนอก เช่น การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) และการเรียนรู้และสอนงานผู้อ่ืน 
(Coaching and Developing Others)

o ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าการทดสอบทางวชิาชีพท่ีตรงกบัลกัษณะงานและการด าเนนิงานในระดับต่างๆ
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ร่างกรอบ การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ (New IT Technology and Innovation Learning)

ภาพรวม

การตระหนักและเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมที่เกิดขึ้น และสามารถคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมท่ี่อาจจะเกิดขึ้น 
ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน และการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้
ด้วยการฝึกอบรม และการเรียนรู้และสอนงานผู้อื่น เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ่มาสนับสนุนการด าเนินงานใหม้ปีระสิทธิภาพในสภาวะที่
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระ
ดับ

1
o ทราบและตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของตนเองและองค์กร 

2

o เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของตนและองค์กร และน ามาประยุกต์กับการด าเนินงานโดยท าการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและนอกองค์กร

3

o ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
o สามารถสอนและฝึกอบรมบุคลากรเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ที่พัฒนาได้

4

o พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
o ประสานงานกับฝ่าย IT และ HR เพ่ือก าหนดแนวทางการฝึกอบรมบุคลากร ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่อย่างเหมาะสม 

5

o สามารถคาดกาณ์แนวโน้มส าคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาและปรับใชกั้บ
องค์กรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

o ก าหนดแนวทางและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการท างานขององค์กร
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ร่างกรอบ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (IT Safety Promotion)

ภาพรวม
การพัฒนาและส่งเสริมใหเ้กิดความรู้และการระวังในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปกป้องเครื่องมือและอุปกรณ์ การปกป้องสิทธิและข้อมูล
ส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลขององค์กร เป็นต้น เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างปลอดภัยและไมก่่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผู้ใชง้านและต่อ
องค์กร

ระ
ดับ

1

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในส่วนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
o ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมตามข้อก าหนดขององค์กร ถูกต้องตามหลักการโดยชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อความ

ปลอดภัย 
o เม่ือเกิดปัญหา หรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น สามารถแจ้งผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นๆขององค์กร หรือติดต่อบริษัท

รับจ้างภายนอกเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในส่วนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และ
สามารถอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเข้าใจได้

o เม่ือเกิดปัญหา หรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น สามารถแก้ไขปัญหาหรือป้องกันในเบ้ืองต้นได้ หรือติดต่อบริษัทรับจ้างภายนอกให้มา
จัดการได้อย่างรวดเร็ว

o ร่วมฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร

3

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในส่วนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร และ
สามารถอธิบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้

o เม่ือเกิดปัญหา หรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาหรือป้องกันทั่วไปได้ หรือติดต่อบริษัทรับจ้างภายนอก
ให้มาจัดการได้อย่างรวดเร็ว

o ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้กับบุคลกรในองค์กร

4

o สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และท าการแจ้งเตือนบุคลากรในองค์กรให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานให้
เหมาะสมและเน้นความปลอดภัยมากขึ้น 

o เม่ือเกิดปัญหา หรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาหรือท าการป้องกันที่ซับซ้อนได้ หรือติดต่อบริษัทรับจ้าง
ภายนอกให้มาจัดการได้อย่างรวดเร็ว

o ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร

5
o สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และก าหนดแนวทางป้องกันล่วงหน้าได้
o ก าหนดแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยขององค์กรและก าหนดแผนงานบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ 
o ก าหนดการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยให้กับบุคลากรในองค์กร
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ร่างกรอบ Digital Literacy Skill 
Set

Digital Governance, 
Standard and 

Compliance Skill 
Set

Digital Technology 
Skill Set

Digital Process and 
Service Design and 
Assurance Skill Set

Project and 
Strategic 

Management Skill 
Set

Digital Leadership 
Skill Set

Digital 
Transformation 

Skill Set

ภาพรวม

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
ความเข้าใจและการ
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
การควบคุม ก ากับ 
และปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย 
และมาตรฐานการ
จัดการด้านดิจิทัล 

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อยกระดับ
ศักยภาพองค์กร

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
การออกแบบ
กระบวนการและ
การให้บริการด้วย
ระบบดิจิทัลเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
งานภาครัฐ 

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
การจัดการ
โครงการและ
บริหารกลยุทธ์ 

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
ผู้น าดิจิทัล 

เป็นกลุ่มทักษะด้าน
การขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงด้าน
ดิจิทัล 

ระ
ดับ

1

อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า

2

3

4

5

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)
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ร่างกรอบ ทักษะการร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร (Digital Culture Embracement Skill)

ภาพรวม
การเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการตระหนักถึง ใช้ และพัฒนาดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยเริ่มจากการปลูกฝังความเชือ่ ทัศนคติและความ
เข้าใจด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใชใ้หเ้ป็นส่วนหนึ่งของวถิีชวีิตประจ าวัน เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมี
ความเข้าใจ ยอมรับ และคุ้นเคยกับการใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และเสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรที่เข้มแข็งต่อไป

ระ
ดับ

1

o ตระหนักถึงแนวยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
o มีความเต็มใจและพร้อมที่จะเปิดรับและเรียนรู้การใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน เช่น การติดต่อสื่อสาร การหาข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การรับและส่งข้อมูล การ

บริการต่างๆ เป็นต้น 
o ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน 
o ขวนขวายหาความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ทั้งจากภายในองค์กร เช่น e-Learning และ/หรือKnowledge Management (KM) และจาก

แหล่งความรู้ภายนอก
o สนับสนุนการน าดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น 
o ให้ข้อมูลผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับงานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างเหมาะสม

2

o ตระหนักถึงแนวยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายรัฐบาลในการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงกับงานท่ีรับผิดชอบได้
o ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน
o น าความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ทั้งจากภายในองค์กร เช่น e-Learning และ/หรือKnowledge Management (KM) และจากแหล่งความรู้

ภายนอก มาประยุกต์ใช้กับการท างานให้สามารถท างานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
o ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานร่วมกันใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เช่น การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ เป็นต้น 
o เสนอแนะผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้มีการใช้งานที่ไม่ซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย และ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

o สามารถแปลงแนวยุทธศาสตร์ขององค์กรและนโยบายรัฐบาลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อมาก าหนดเป็นกิจกรรมการด าเนินงานของตน ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือ
ผู้ร่วมงานได้

o เสนอแนวทางการปรับใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานประจ าวัน และส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินงานประจ าวัน

o พัฒนาหรือร่วมพัฒนาแหล่งความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงาน ในระบบขององค์กร เช่น e-Learning และ/หรือKnowledge Management (KM) 
และเชื่อมโยงแหล่งความรู้ภายนอก เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของหน่วยงานและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน 

o จัดกิจกรรมและ/หรือการฝึกอบรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานให้สามารถใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในองค์กรภายใต้ทรัพยากรที่มี 
o ร่วมมือกับผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานให้สามารถท างานได้ตรงกับความคาดหวัง

ของหน่วยงาน และเชื่อมโยงกับระบบของหน่วยงานอื่นๆ ได้ เพื่อการบูรณาการข้อมูลท่ีสมบูรณ์แบบ
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ร่างกรอบ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน (Work-Related IT Skill)

ภาพรวม
การพัฒนาความรอบรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานประจ าวนัได้ เช่น การใช้คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป
ที่เกี่ยวกับการท างาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรที่เก่ียวกับการท างาน และการส่ือสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้
มีทักษะที่พอเพยีงและเหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ฏิบัติงาน

ระ
ดับ

1

o ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวกับการท างาน และสามารถใช้งานระบบดงักล่าวเบื้องต้นได้ 
o ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปได้ในค าสั่งที่ไม่ซบัซ้อน และสามารถหาข้อมูลออนไลน์ได้บ้าง
o ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อท างานธุรการเบื้องต้นขององค์กรได้ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การท าแบบทดสอบออนไลน์ การกรอกข้อมูลประวตัิส่วนตัวออนไลน์ เป็นต้น 
o สามารถสื่อสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร เช่น อีเมล Web Chat หรือ LINE Group เป็นต้น 
o สามารถดูแลรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ IT ต่างๆ ได้
o ทราบว่าตนเองต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรเพื่อปิดช่องว่างในการท างาน และเสนอผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการฝึกอบรมที่จ าเปน็

2

o ทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวกับการท างาน และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ ภายนอกองค์กรที่เชื่อมโยงกับการท างาน 
และสามารถใช้งานระบบดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

o ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป หรือโปรแกรมเฉพาะในการท างาน และสามารถหาข้อมูลออนไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
o สามารถใช้งานพื้นที่เพื่อการท างานร่วมกันแบบออนไลน์ เช่น Microsoft SharePoint, Google Doc เป็นต้น 
o สามารถใช้โปรแกรมประชมุทางไกลผา่นจอภาพ เช่น GIN Conference, Skype เป็นต้น
o รวบรวมข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความทันสมัย
o คาดการณ์ได้ว่าตนเองต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอะไรเพื่อส่งเสริมการท างานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น และเสนอผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการฝกึอบรมทีจ่ าเป็น

3

o เสนอแนะการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรที่เกี่ยวกับการท างาน เพื่อปรับปรุงให้ตรงกับการใช้งาน ใช้งานง่าย และให้บริการผู้มีสว่นไดส้่วนเสียไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

o ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป หรือโปรแกรมเฉพาะในการท างาน และสามารถหาข้อมูลออนไลน์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถท าการฝึกอบรมผู้ใต้บงัคับบัญชา 
และ/หรือผูร้่วมงานในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Training) และจัดการฝึกอบรมเฉพาะเรื่องที่จ าเป็นต่อการท างานได้

o สามารถใช้งานโปรแกรมแบ่งปันหน้าจอ เช่น Windows Remote Assistance, TeamViewer เป็นต้น 
o ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งของงานให้มีความทันสมัย และอยู่ในรูปแบบที่สามารถน าใช้เชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ได้
o คาดการณ์ได้ว่าตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรเพื่อส่งเสริมการท างานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น และเสนอผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการ

ฝึกอบรมที่จ าเป็น
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ร่างกรอบ ทักษะการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Work Coordination Skill)

ภาพรวม
การเข้าใจขอบเขตของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ขององค์กร เช่น งานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายและความปลอดภัย เป็นต้น และ
ทราบผู้รับผิดชอบ และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการประสานงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็ว

ระ
ดับ

1

o ทราบและเข้าใจขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานของตน 
o ทราบและเข้าใจโครงสร้างของงานเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ขององค์กร และส่วนงานของตนและผู้ที่รบัผิดชอบ 
o สามารถติดต่อผู้ที่รบัผิดชอบตามประเภทของงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรได้ถูกต้องและตรงตามกฎระเบียบขององค์กร เมื่อมีข้อเสนอแนะ ค าถาม หรือปัญหาที่เกี่ยวกับ

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นในกรณีที่มีค าถามหรอืปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน
o สามารถประสานงานและติดตามเรื่องเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รบัการบรรเทาหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และกระทบประสทิธิภาพการท างานของหน่วยงานน้อยที่สุด

2

o ทราบและเข้าใจขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนงานของตน และองค์กร รวมทั้งผู้ที่รับผิดชอบทั้งภายในและนอกองคก์ร
o สามารถติดต่อผู้ที่รบัผิดชอบตามประเภทของงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรไดถู้กต้องและตรงตามกฎระเบียบขององค์กร เมื่อต้องการขอข้อมูล มี

ข้อเสนอแนะ ค าถาม หรือปัญหาที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกในกรณีที่มีค าถามหรอืปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้งาน
o สามารถประสานงานและติดตามเรื่องเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รบัการบรรเทาหรือแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และหามาตรการลดผลกระทบต่อการด าเนินงานในระหว่างการรอ

เรื่อง
o ประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร หรือผู้ดูแลจากภายนอกองค์กรให้มีการบ ารงุรักษาฮารด์แวรแ์ละซอฟต์แวรต์ามเวลาที่สมควรอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

3

o สามารถติดต่อผู้ที่รบัผิดชอบตามประเภทของงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกองค์กรไดถู้กต้องและตรงตามกฎระเบียบขององค์กร โดยมีข้อมูลประกอบการติดตอ่ 
เช่น เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และTOR เป็นต้น

o สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกพร้อมเอกสารสนับสนุนในกรณีที่มีค าถามหรอืปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชง้าน
o จัดท าหรือร่วมจัดท าแผนน าทาง (Road map) กรณีเกิดปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น การติดต่อและติดตามเรื่องจากผู้ที่รับผดิชอบงานเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในองค์กร หรือผู้ดูแลจากภายนอกองค์กร และวางมาตรการรองรบัเพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน
o ท าการวางแผนงานการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวรร์่วมกบัผู้ที่รบัผดิชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร หรือผู้ดูแลจากภายนอกองค์กรตามเวลาที่สมควรอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และก ากับดูแลให้มกีารด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้
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ร่างกรอบ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (IT Safety Skill)

ภาพรวม
ความรู้และการระวังในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการปกป้องเครื่องมือและอุปกรณ์ การปกป้องสิทธิและข้อมูลส่วนตัว และการปกป้องข้อมูลของ
องค์กร เป็นต้น เพื่อให้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นไปอย่างปลอดภัยและไมก่่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใชง้านและต่อองค์กร

ระ
ดับ

1

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ตในเบื้องต้น ว่าควรและไม่ควรท าอะไร 
o ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสมตามข้อก าหนดขององค์กร ถูกต้องตามหลักการโดยชอบธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอรเ์น็ตที่เสี่ยง

ต่อความปลอดภัย 
o สามารถก าหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ขององค์กรได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ความม่ันคงปลอดภยั
o เมื่อเกิดปัญหา หรือสงสัยว่าจะเกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น สามารถแจ้งผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อแก้ไขหรือ

บรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแบ่งปันข้อมูลใหม่เป็นระยะๆ 

o ประสานงานกับทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ในการก าหนดค่าไฟร์วอลล์ (Firewall) การติดตั้งซอท์แวร์ป้องกันมัลแวร ์การติดตั้งซอฟต์แวรป์้องกันไวรสั และการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น 

o ใช้งานเบราเซอร์ได้เหมาะสมกับข้อก าหนดความปลอดภัย และมีการเลือกใช้ระบบรหัสลับ (Encryption) อย่างเหมาะสมกับงาน 
o สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานให้เหมาะสมและเน้นความปลอดภัยมาก

ขึ้น รวมทั้งสามารถแจ้งผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรเพื่อแก้ไขหรอืบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

3

o ทราบและเข้าใจพระราชบัญญัติ กฎหมาย และ/หรือระเบียบข้อบังคับขององค์กรที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานของตน และ
สามารถสื่อสารให้ผู้ใต้บงัคับบัญชาหรอืผู้รว่มงานเข้าใจและน าไปปฏิบัติได้

o ท าการวางแผนงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ร่วมกับผู้ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร หรือผู้ดูแลจากภายนอกองคก์รตามเวลาที่สมควรอยา่ง
ต่อเนื่อง เช่น การก าหนดค่าไฟร์วอลล ์(Firewall) การติดตั้งซอท์แวรป์้องกันมัลแวร์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส เป็นต้น เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และก ากับดูแลให้มี
การด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้

o ประสานงานกับผู้ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ให้มีการจัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยใหก้ับบุคลากรในส่วนงานของตน
o จัดท าหรือร่วมจัดท าแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรในส่วนงานเมื่อเกิดปัญหา 

และเป็นการบรรเทาผลกระทบของปัญหา
o ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชง้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้เหมาะสมและเน้นความปลอดภัยมากขึน้
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ร่างกรอบ ทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ (New IT Learning Skill)

ภาพรวม
การตระหนักถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใหมท่ี่มผีลกระทบต่อการด าเนินงาน และการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม และการเรียนรู้และสอนงานผู้อ่ืน เพื่อน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหมม่าสนับสนุนการด าเนินงานใหม้ี
ประสิทธิภาพในสภาวะปัจจุบันที่เทคโนโลยีมกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ระ
ดับ

1

o ติดตามข่าวสารการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของตน 
o มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือน ามาใช้กับการด าเนินงาน
o เสนอแนะทักษะที่ต้องการพัฒนาเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2

o มีความกระตือรือร้นในการการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ และท าการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากแหล่งข้อมูลภายในและนอกองค์กร
o เสนอผู้บังคับบัญชาในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่มาปรับใช้กับงานของส่วนงาน
o เสนอแนะทักษะที่ต้องการพัฒนา และหลักสูตรการฝึกอบรมที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3

o ตระหนักถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมการวางแผนปรับการด าเนินงานของส่วนงาน
o ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชา และ/หรือผู้ร่วมงานเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของส่วนงาน
o ประสานงานผู้ที่รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร เพ่ือหาแนวทางการฝึกอบรมบุคลากรที่เหมาะสม โดยระบุว่าตนเอง และ

ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องพัฒนาทักษะอะไรเพ่ือส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสนอผู้บังคับบัญชาในการเข้ารับการฝึกอบรมที่จ าเป็น



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) (1)
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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สื่อ
สา
ร

คว
าม

รู้ด
้าน

กา
ร

รว
บร

วม
ข้อ

มูล
แล

ะ
จัด

ท า
แผ

นง
าน

ด้า
น

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส
นเ
ทศ

วิส
ัยทั

ศน์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รโ
คร

งก
าร

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ

กา
รเ
รีย

นร
ู้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส

นเ
ทศ

ให
ม่

กา
รอ

อก
แบ

บก
าร
บร

ิกา
ร

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

กา
รส

ั่งส
มค

วา
มร

ู้ด้า
น

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รร
่วม

ส่ง
เส
ริม

วัฒ
นธ

รร
มดิ

จิท
ัลข

อง
อง
ค์ก

ร 

ทัก
ษะ

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

ใน
กา

รท
 าง
าน

 

ทัก
ษะ

กา
รป

ระ
สา
นง

าน
ด้า

น
เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รใ
ช้เ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

อย
่าง
ปล

อด
ภัย

 

ทัก
ษะ

กา
รเ
รีย

นร
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1 IT

ผู้อ
 าน

วย
กา
ร

ระดับสูง (อส.) M 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

ระดับต้น (อต.) M 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

27 IT

นัก
วิช

าก
าร
คอ

มพ
วิเ
ตอ

ร์

ทรงคุณวุฒิ (ทว.) A 5 5 5 5 5 5 5

เชี่ยวชาญ (ชช.) A 4 4 4 4 4 4 4

ช านาญการพิเศษ 
(ชพ.)

A 3 3 3 3 3 3 3

ช านาญการ (ชก.) A 2 2 2 2 2 2 2

ปฏิบัติการ (ปก.) A 1 1 1 1 1 1 1

2 IT

เจ
้าพ

นัก
งา
น

เค
รื่อ
งค
อม

พิว
เต
อร
์

อาวุโส (อว.) S 2 2 2 2 2 2 2

ช านาญงาน (ชง.) S 1 1 1 1 1 1 1

ปฏิบัติงาน (ปง.) S 1 1 1 1 1 1 1



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) (2)
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ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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1

No
n-

IT

นัก
วิช

าก
าร
สถ

ิติ

เชี่ยวชาญ (ชช.) A 2 2 2 2 2

ช านาญการพิเศษ 
(ชพ.)

A 2 2 2 2 2

ช านาญการ (ชก.) A 1 1 1 1 1

ปฏิบัติการ (ปก.) A 1 1 1 1 1

2

No
n-

IT

เจ
้าพ

นัก
งา
นธ

ุรก
าร อาวุโส (อว.) S 2 2 2 2 2

ช านาญงาน (ชง.) S 1 1 1 1 1

ปฏิบัติงาน (ปง.) S 1 1 1 1 1



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
กรมขนส่งทางบก (ขบ.)
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ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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ี
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รส
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1 IT

ผู้อ
 าน

วย
กา
ร

ระดับสูง (อส.) M 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

ระดับต้น (อต.) M 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5

44 IT

นัก
วิช

าก
าร
คอ

มพ
วิเ
ตอ

ร์

ทรงคุณวุฒิ (ทว.) A 5 5 5 5 5 5 5

เชี่ยวชาญ (ชช.) A 4 4 4 4 4 4 4

ช านาญการพิเศษ 
(ชพ.)

A 3 3 3 3 3 3 3

ช านาญการ (ชก.) A 2 2 2 2 2 2 2

ปฏิบัติการ (ปก.) A 1 1 1 1 1 1 1

2

No
n-

IT

เจ
้าพ

นัก
งา
นธ

ุรก
าร อาวุโส (อว.) S 2 2 2 2 2

ช านาญงาน (ชง.) S 1 1 1 1 1

ปฏิบัติงาน (ปง.) S 1 1 1 1 1



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (1)
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ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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ภัย

 

ทัก
ษะ

กา
รเ
รีย

นร
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N/
A IT

เจ้าหน้าที่
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 3

6 T 4 4 4 4 4 4 4

5 T 3 3 3 3 3 3 3

เจ้าหน้าที่
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 2
4 T 2 2 2 2 2 2 2

เจ้าหน้าที่
ระบบงาน

คอมพิวเตอร์ 1
3 T 1 1 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ 3

6 S 4 4 4 4 4 4 4

5 S 3 3 3 3 3 3 3

เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ 2
4 S 2 2 2 2 2 2 2

เจ้าหน้าที่
ซ่อมบ ารุง

คอมพิวเตอร์ 1
3 S 1 1 1 1 1 1 1



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (2)
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ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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ทศ

ให
ม่

N/
A

No
n-

IT

รองผู้ว่าการ 10 E 3 3 3 3 3

ผู้อ านวยการศูนย์ 9 E 3 3 3 3 3

ผู้อ านวยการส านัก 8 M 3 3 3 3 3

ผู้อ านวยการกอง 8 M 3 3 3 3 3
ผู้อ านวยการกองวิชา 8 M 3 3 3 3 3

ครูการบิน 7 M 3 3 3 3 3
ผู้อ านวยการกอง 7 M 3 3 3 3 3

หัวหน้าส านักงาน 7 M 3 3 3 3 3

หัวหน้าแผนก 7 M 3 3 3 3 3

หัวหน้าสถานี 7 M 3 3 3 3 3

หัวหน้าวิศวกร 7 M 3 3 3 3 3

หัวหน้าช่าง 7 M 3 3 3 3 3

ครูวิชาภาคพื้น 7 M 3 3 3 3 3

นายตรวจ
อากาศยานอาวุโส 7 M 3 3 3 3 3

นักบิน 7 M 3 3 3 3 3



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (3)
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ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT
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วิศวกร
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2
4 A 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่ข่าวอากาศ
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2
4 A 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่
อ านวยการบิน

6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2
4 A 1 1 1 1 1

นายตรวจ
อากาศยาน 6 S 3 3 3 3 3

ช่างอากาศยาน 3
6 S 2 2 2 2 2
5 S 2 2 2 2 2

ช่างอากาศยาน 2 4 S 1 1 1 1 1

ช่างอากาศยาน 1 3 S 1 1 1 1 1

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบิน 3

6 S 2 2 2 2 2

5 S 2 2 2 2 2

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบิน 2 4 S 1 1 1 1 1

ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบิน 1 3 S 1 1 1 1 1
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ช่างเครื่องวัด
ประกอบการบิน 3

6 S 2 2 2 2 2

5 S 2 2 2 2 2

ช่างเครื่องวัด
ประกอบการบิน 2 4 S 1 1 1 1 1

ช่างเครื่องวัด
ประกอบการบิน 1 3 S 1 1 1 1 1

พนักงานพัสดุ
เครื่องบินอาวุโส

6 S 2 2 2 2 2

พนักงานพัสดุ
เครื่องบิน

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

พนักงานพัสดุ
เครื่องสื่อสารอาวุโส 6 S 2 2 2 2 2

พนักงานพัสดุ
เครื่องสื่อสาร

5 S 2 2 2 2 2
4 S 1 1 1 1 1
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
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IT

พนักงานเขียนแบบ
อาวุโส

6 S 2 2 2 2 2

พนักงานเขียนแบบ

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

พนักงานซ่อม
ยานพาหนะอาวุโส 6 S 2 2 2 2 2

พนักงานซ่อม
ยานพาหนะ

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

พนักงานตรวจสอบ
ภายใน 3

6 S 2 2 2 2 2

5 S 2 2 2 2 2

พนักงานตรวจสอบ
ภายใน 2 4 S 1 1 1 1 1

พนักงานตรวจสอบ
ภายใน 1 3 S 1 1 1 1 1



ตัวอย่างร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะใหม่ (ฉบับร่างที่ 1):
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) (6)

192

อัต
รา
ก า
ลัง
พล

สา
ยง
าน

ต า
แห

น่ง

ระ
ดับ

กล
ุ่มเ
ป้า

หม
าย

(ก
.พ
.)

ความรู้ความสามารถด้าน IT
ส าหรับบุคลากร IT

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร IT

ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับบุคลากร non-IT

คว
าม

สา
มา

รถ
ด้า

นก
าร

สื่อ
สา
ร

คว
าม

รู้ด
้าน

กา
ร

รว
บร

วม
ข้อ

มูล
แล

ะ
จัด

ท า
แผ

นง
าน

ด้า
น

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส
นเ
ทศ

วิส
ัยทั

ศน์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รโ
คร

งก
าร

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ

กา
รเ
รีย

นร
ู้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส

นเ
ทศ

ให
ม่

กา
รอ

อก
แบ

บก
าร
บร

ิกา
ร

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

กา
รส

ั่งส
มค

วา
มร

ู้ด้า
น

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รร
่วม

ส่ง
เส
ริม

วัฒ
นธ

รร
มดิ

จิท
ัลข

อง
อง
ค์ก

ร 

ทัก
ษะ

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

ใน
กา

รท
 าง
าน

 

ทัก
ษะ

กา
รป

ระ
สา
นง

าน
ด้า

น
เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รใ
ช้เ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

อย
่าง
ปล

อด
ภัย

 

ทัก
ษะ

กา
รเ
รีย

นร
ู้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส

นเ
ทศ

ให
ม่

N/
A

No
n-

IT

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป 3

6 A 2 2 2 2 2

5 A 2 2 2 2 2

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป 2 4 A 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทั่วไป 1 3 A 1 1 1 1 1

บุคลากร 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

บุคลากร 2 4 A 1 1 1 1 1

บุคลากร 1 3 A 1 1 1 1 1

นิติกร 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

นิติกร 2 4 A 1 1 1 1 1

นิติกร 1 3 A 1 1 1 1 1

พนักงานจัดหา 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พนักงานจัดหา 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงานจัดหา 1 3 A 1 1 1 1 1
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n-

IT

พนักงานการเงิน 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พนักงานการเงิน 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงานการเงิน 1 3 A 1 1 1 1 1

พนักงานบัญชี 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พนักงานบัญชี 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงานบัญชี 1 3 A 1 1 1 1 1

พนักงานพัสดุ 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พนักงานพัสดุ 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงานพัสดุ 1 3 A 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 3

6 A 2 2 2 2 2

5 A 2 2 2 2 2

เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 2 4 A 1 1 1 1 1

เจ้าหน้าที่
งบประมาณ 1 3 A 1 1 1 1 1
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พนักงานโสต
ทัศนูปกณ์ 3

6 S 2 2 2 2 2

5 S 2 2 2 2 2

พนักงานโสต
ทัศนูปกณ์ 2 4 S 1 1 1 1 1

พนักงานโสต
ทัศนูปกณ์ 1 3 S 1 1 1 1 1

บรรณารักษ์ 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

บรรณารักษ์ 2 4 A 1 1 1 1 1

บรรณารักษ์ 1 3 A 1 1 1 1 1

พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 3

6 S 2 2 2 2 2

5 S 2 2 2 2 2

พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 2 4 S 1 1 1 1 1

พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 1 3 S 1 1 1 1 1
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IT

นักวิชาการ 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

นักวิชาการ 2 4 A 1 1 1 1 1

นักวิชาการ 1 3 A 1 1 1 1 1

นายทะเบียน 3
6 S 2 2 2 2 2
5 S 2 2 2 2 2

นายทะเบียน 2 4 S 1 1 1 1 1

นายทะเบียน 1 3 S 1 1 1 1 1

พยาบาล 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พยาบาล 2 4 A 1 1 1 1 1

พยาบาล 1 3 A 1 1 1 1 1

ผู้ช่วยพยาบาล

5 S 2 2 2 2 2
4 S 1 1 1 1 1
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
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คว
าม

สา
มา

รถ
ด้า

นก
าร

สื่อ
สา
ร

คว
าม

รู้ด
้าน

กา
รร
วบ

รว
ม

ข้อ
มูล

แล
ะจ
ัดท

 าแ
ผน

งา
น

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส
นเ
ทศ

วิส
ัยทั

ศน์
ด้า

นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

กา
รบ

ริห
าร
จัด

กา
รโ
คร

งก
าร

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ

กา
รเ
รีย

นร
ู้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส

นเ
ทศ

ให
ม่

กา
รอ

อก
แบ

บก
าร
บร

ิกา
ร

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

กา
รส

ั่งส
มค

วา
มร

ู้ด้า
น

เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รร
่วม

ส่ง
เส
ริม

วัฒ
นธ

รร
มดิ

จิท
ัลข

อง
อง
ค์ก

ร 

ทัก
ษะ

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

ใน
กา

รท
 าง
าน

 

ทัก
ษะ

กา
รป

ระ
สา
นง

าน
ด้า

น
เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส

นเ
ทศ

ทัก
ษะ

กา
รใ
ช้เ
ทค

โน
โล
ยี

สา
รส

นเ
ทศ

อย
่าง
ปล

อด
ภัย

 

ทัก
ษะ

กา
รเ
รีย

นร
ู้เท
คโ
นโ
ลย

ี
สา
รส

นเ
ทศ

ให
ม่

N/
A

No
n-

IT

นักวิชาการ 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

นักวิชาการ 2 4 A 1 1 1 1 1

นักวิชาการ 1 3 A 1 1 1 1 1

นายทะเบียน 3
6 S 2 2 2 2 2
5 S 2 2 2 2 2

นายทะเบียน 2 4 S 1 1 1 1 1

นายทะเบียน 1 3 S 1 1 1 1 1

พยาบาล 3
6 A 2 2 2 2 2
5 A 2 2 2 2 2

พยาบาล 2 4 A 1 1 1 1 1

พยาบาล 1 3 A 1 1 1 1 1

ผู้ช่วยพยาบาล

5 S 2 2 2 2 2
4 S 1 1 1 1 1
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
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ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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IT

แม่บ้าน 3
6 S 2 2 2 2 2
5 S 2 2 2 2 2

แม่บ้าน 2 4 S 1 1 1 1 1

แม่บ้าน 1 3 S 1 1 1 1 1

พนักงาน
การตลาด 3

6 A 2 2 2 2 2

5 A 2 2 2 2 2

พนักงาน
การตลาด 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงาน
การตลาด 1 3 A 1 1 1 1 1

พนักงานวิจัย
ธุรกิจ 3

6 A 2 2 2 2 2

5 A 2 2 2 2 2

พนักงานวิจัย
ธุรกิจ 2 4 A 1 1 1 1 1

พนักงานวิจัย
ธุรกิจ 1 3 A 1 1 1 1 1
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IT

นักเทคโนโลยี
การศึกษา 3

6 A 2 2 2 2 2

5 A 2 2 2 2 2

นักเทคโนโลยี
การศึกษา 2 4 A 1 1 1 1 1

นักเทคโนโลยี
การศึกษา 1 3 A 1 1 1 1 1

ผู้ช่วยครูวิชา
ภาคพื้น

5 A 2 2 2 2 2

4 A 1 1 1 1 1

พนักงานพิมพ์

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

พนักงานซ่อม
บ ารุง

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

พนักงานธุรการ
4 S 1 1 1 1 1
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
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ให
ม่

N/
A

No
n-

IT

พนักงานขับ
รถยนต์

3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
1 S 1 1 1 1 1

พ่อครัว
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
1 S 1 1 1 1 1

นักภารโรง
3 S 1 1 1 1 1
2 S 1 1 1 1 1
1 S 1 1 1 1 1



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม

 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)

 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น
ของบุคลากรกระทรวงคมนาคมในภาพรวม (เบ้ืองต้น)
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กรอบ Competency 
ที่คล้ายคลึงกันของ
บุคลากรภาครัฐไทย/
กระทรวงคมนาคม
กับกรณีศึกษา

ช่องว่าง (Gap) ของ
ความรู้

ความสามารถ 
ทักษะ และ

สมรรถนะที่บุคลากร
กระทรวงคมนาคม
ควรได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ

o ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน / การวางแผน

และการจัดการ
o ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ

o ทักษะการอ่าน
o ทักษะการเขียน
o ทักษะการค านวณ
o ทักษะขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น การใช้คอมพวิเตอร์ การใช้เคร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ดิจิทัล การท างานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสารสนเทศ

o ทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูล/ขา่วสาร

o ความคิดเชิงวิเคราะห์
o ความเป็นมืออาชีพ / การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
o ความซื่อตรง / ความยึดมั่นในความถูกต้องหรือคุณธรรม-

จริยธรรม / ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ
o การท างานเป็นทีม / การมีมนุษยสัมพันธ์ในที่ท างาน
o การปรับตัวและการมีความยืดหยุ่น
o การเข้าใจภาพรวมขององค์กร ธุรกิจ และผู้ร่วมงาน / การมี

วิสัยทัศน์
o การน าเสนอข้อมูล 
o การบริการทั่วไป / การตอบสนองความต้องการทั่วไปของ

ผู้ใช้งาน

o ความรู้เก่ียวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล

o ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค หรือเชิงลึก 
หรือเฉพาะด้าน เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ความรู้ด้านเครือข่าย 
ความรู้ด้านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analytic) ความรู้ด้านซอฟต์แวร์และแอปพลิเค
ชั น  ความรู้ ด้ านความปลอดภั ย ความ รู้
ความสามารถในการพัฒนาและออกแบบระบบ 
โปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือฐานข้อมูล เป็นต้น

o ความสามารถ ในการวางแผนนโยบาย /
ยุทธศาสตร/์แผนงาน/แผนปฏิบัติการ

o ความสามารถในการประเมินและบริหารความ
เสี่ยง ต้นทุน หรือทรัพยากร

o ทักษะการแก้ไขปัญหาเชงิเทคนิค
o ทักษะการส่ือสาร การเจรจาต่อรอง และการ

ประสานงาน
o ทักษะการใช้งาน หรือการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล
o ทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

ปลอดภัย

o ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ความคิดเชิงนวัตกรรม 
/ การสร้างสรรค์ส่ือดิจิทัลอย่างบูรณาการ

o ความใฝ่เรียนรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัล
ใหม่ๆ

o การมีส่วนร่วมในสังคมดิจิทัล
o การมีทัศนคติหรือวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 

Mindset/Culture)
o การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล (ส าหรับผู้บริหาร)
o การตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ใชง้าน
o การปกป้องสิทธิและข้อมูลส่วนตัว

หมายเหตุ: สีแดงคือข้อมูลที่ประมวลจากการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร บุคลากรของกระทรวงคมนาคม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ



ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น
ของบุคลากรกระทรวงคมนาคมในภาพรวม (เบ้ืองต้น)
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จัดแบ่งเป็นกลุ่มความรู้ความสามารถ กลุ่มทักษะ และกลุ่มสมรรถนะ ที่เป็นช่องว่าง ณ ปัจจุบัน ของกระทรวง

แบบสอบถามความคดิเห็น
เพื่อจัดล าดับความส าคัญ

ผลการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของกระทรวง และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง +

ล าดับความส าคัญความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นทีบุ่คลากรกระทรวงคมนาคมควรพัฒนา

กลุ่มความรู้ความสามารถ กลุ่มทักษะ กลุ่มสมรรถนะ

• ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล
เฉพาะด้าน/เชิงลึก

• ความรู้ความสามารถด้านการ
ส่ือสาร

• ความรู้ความสามารถด้านการ
วางแผนและจัดท าแผนงาน IT

• ทักษะการประสานงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการท างาน

• ทักษะการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างปลอดภัย

• ความใฝ่เรียนรู้ และส่ังสมความรู้
ด้านดิจิทัล

• การมีทัศนคติหรือวัฒนธรรมดิจิทัล
• การมีวิสัยทัศน์ดิจิทัล
• การปกป้องสิทธิและข้อมูล และการ

ใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot)



หลักสูตร ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

Hardware o PC Hardware Core Essence (Nonthip PC)
o VMware V5 for System Administrator (Nonthip PC)
o Window Server (Nonthip PC)
o SQL Server (Nonthip PC)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่

Software and 
Applications

o การออกแบบและการทดสอบซอฟต์แวร์ (สวทช.)
o การพัฒนา Application (สวทช.)
o การพัฒนาเวิร์คโฟลว์ในองค์กรด้วย SharePoint Designer (สวทช.)
o Software Team Leader Management Training Program (SW)
o Software Testing (SW)
o Microsoft Excel (Fundamentals, Intermediate, Advanced)
o Microsoft Word (Fundamentals, Intermediate, Advanced)
o Microsoft PowerPoint (Fundamentals, Intermediate, Advanced)
o Microsoft Access (Fundamentals, Intermediate, Advanced) 

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
ทักษะ
o ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท างาน

Security o Network & Internet Security for IT Professionals (สวทช.)
o Cyber Security for Smart User (สวทช.)
o Ethical Hacking and Countermeasures (สวทช.)
o Computer Forensic and Investigation (สวทช.)
o Information Security Awareness Training Course (IMC)
o Information Security Risk Management (IMC)
o โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ

พื้นฐาน (SW)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
o การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
ทักษะ
o ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

Networks and 
Telecommunication

o Network System Administration Techniques for IT Professionals (สวทช.)
o Understanding Network Fundamentals (สวทช.)
o Network Administration and Monitoring Tools (สวทช.)
o Implementing Wireless LAN Solution (สวทช.)
o Network and Security for IT Professionals (สวทช.)
o Web Report Management (สวทช.)
o โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (SW)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่
o การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

ตัวอย่างรายช่ือหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม (1)
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หลักสูตร ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

Policy o การพัฒนาองค์กรกับมาตรฐานเทคโนโลยี COSO, Cobit, SOX, ITIL, ISO27001:2013 และ 
ISO22301:2012 (สวทช.)

o Systems Requirement Study – การแสวงหาความต้องการเพื่อน ามาพัฒนาระบบงงาน (สวทช.)
o แบบมาตรฐานความปลอดภัยบน ISO/IEC 27000 (สวทช.)

สมรรถนะ
o วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่
o การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

Database o Database Design and SQL (สวทช.)
o Business Intelligence Design and Process (IMC)
o Data Visualization Workshop (IMC)
o Business Intelligence Design and Process (IMC)
o Data Center Design & Operation Management (SW)
o Big Data for Management Level (SW)
o Implement Apache Hadoop for Big Data (สวทช.)
o Big Data Certification Course (IMC)
o Big Data Analytics as a Services for Developer (IMC)
o Big Data Modeling with NoSQL (IMC)
o Machine Leaning for Data Science (IMC)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่

Project Management o Change Management for IT Implement Project (สวทช.)
o Support-Project Management (สวทช.)
o IT Risk Management (สวทช.)
o Core Project Management (สวทช.)
o Essential Project Management Skills (สวทช.)
o IT Project Outsourcing (สวทช.)
o Business Analysis Essential (SW)
o Software Project Estimation & Measurement Workshop (SW)
o โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรบัรองมาตรฐานวิชาชีพดา้นการบรหิารโครงการ (SW)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่
ทักษะ
o ทักษะการประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวอย่างรายช่ือหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม (2)
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หลักสูตร ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

Geographic 
Information System 

(GIS)

o การประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(MICT)
o การใช้งานโปรแกรมรหัสเปิด Quantum GIS ส าหรับจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นสูง (มข.)
o ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข์ั้นสงู

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่

Enterprise 
Architecture (EA)

o 80 Design Principles & 60 Architectural Tactics (SW)
o Enterprise Architecture in Cloud Era (IMC)
o Digital Strategy for Enterprise (IMC)
o IT Architecture for the future (IMC)
o SOA/SOA Governance for Executives (IMC)
o SOA Design Patterns (IMC)
o Enterprise Architecture Intensive Course (IMC)
o SOA Architect Workshop Certification (IMC)

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่

Others o IoT Analytics Using Hadoop (IMC)
o ดิจิทัล MOT ส าหรับผู้บริหาร
o ดิจิทัล MOT ส าหรับบุคลากรกระทรวงคมนาคม

สมรรถนะ
o การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
o การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่

ตัวอย่างรายช่ือหลักสูตรส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม (3)

206
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1) หลักสูตร: ดิจิทัล MOT ส าหรับผู้บริหาร

ค าอธิบาย
หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่ผู้บริหาร รวมท้ังเป็นการปูพื้นแนวทางการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรม
ดิจิทัลขององค์กร เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างปลอดภัย รวมท้ังแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอย่างปลอดภัยด้วย 

ระยะเวลา
3 วัน (9.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม
บุคลากรของกระทรวง ประเภท
อ านวยการ (ผู้อ านวยการ และ
ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน)

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 70%
• การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 30%

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

ความรู้ความสามารถ
-

ทักษะ
• การร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร ระดับ 1
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ระดับ 1 

สมรรถนะ
• วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 1
• การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร ระดับ 1
• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ระดับ 1

Others
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2) หลักสูตร: ดิจิทัล MOT ส าหรับบุคลากรกระทรวงคมนาคม

ค าอธิบาย
หลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้แก่บุคลากรท่ีจะมีโอกาสก้าวไปเป็นผู้บริหารต่อไปในอนาคต และปูพื้นแนว
ทางการมีส่วนร่วมและปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรให้กับบุคลากร เพื่อให้เข้าใจและยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารนเทศและดิจิทัลในการท างาน ท าให้
เกิดวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กรที่ย่ังยืน นอกจากนี้ บุคลากรจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอย่างปลอดภัยท้ังกับตนเองและต่อองค์กร

ระยะเวลา
3 วัน (9.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมในสายงาน
ต่างๆ ยกเว้นสายงานประเภทอ านวยการ 

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 70%
• การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 30%

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

ความรู้ความสามารถ
-

ทักษะ
• การร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร ระดับ 1
• การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ระดับ 1

สมรรถนะ
• วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 1
• การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร ระดับ 1
• การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ระดับ 1

Others
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3) หลักสูตร: Big Data ส าหรับกระทรวงคมนาคม

ค าอธิบาย
หลักสูตรดังกล่าวเป็นการปูพื้นฐานหลักของ Big Data ให้กับบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการน า Big Data มาประยุกต์ใช้ในองค์กร 
ซึ่งรวมถึง ตัวอย่างการใช้งาน การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และเครือข่าย และมีการท า Workshop เพื่อให้เข้าใจการประยุกต์ใช้
งานกับงานของกระทรวงได้

ระยะเวลา
3 วัน (9.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม
บุคลกร IT ประเภทอ านวยการ (ผู้อ านวยการ 
และผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการ
คอมพิวเตอร์)) และประเภทวิชาการ 
(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ และนักวิชาการสถิติ)

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 70%
• การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 30%

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

ความรู้ความสามารถ
-

ทักษะ
-

สมรรถนะ
• การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 1
• การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ระดับ 2

Database
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213

4) หลักสูตร: IoT Analytics Using Hadoop ส าหรับกระทรวงคมนาคม

ค าอธิบาย
หลักสูตรดังกล่าวเป็นการปูพื้นฐานหลักของ Hadoop Ecosystems ที่เกี่ยวกับ Real Time Analytics ท าให้เข้าใจความใกล้ชิดระหว่าง IoT กับ Big Data 
และความเชื่อมโยงของ IoT นอกจากนี้ ท าให้เข้าใจการใช้บริการ Cloud ในการจัดการข้อมูงจ านวนมหาศาลโดยเครื่องมือและเซ็นเซอร์ (sensor) รวมท้ังการ
วิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์ด้วย Apache Spark-based Analytics

ระยะเวลา
3 วัน (9.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม
บุคลกร IT ประเภทอ านวยการ (ผู้อ านวยการ 
และผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการ
คอมพิวเตอร์)) และประเภทวิชาการ 
(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ และนักวิชาการสถิติ)

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 70%
• การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 30%

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

ความรู้ความสามารถ
-

ทักษะ
-

สมรรถนะ
• การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 1
• การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ระดับ 2

Others
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5) หลักสูตร: Data Visualization ส าหรับกระทรวงคมนาคม

ค าอธิบาย
หลักสูตรดังกล่าวเป็นการแนะน าการท างานของ Data Visualization และการน าไปประยุกต์ใช้งานกับชุดข้อมูลขององค์กร นอกจากนี้ บุคลากรจะได้ทราบถึง
หลักการและความเข้าใจด้านเทคนิคของ Data Visualization ตลอดจนเรียนรู้แนวโน้มของ Visualization ต่อ Big Data และ Cloud เพื่อการน า Data 
Visualization ไปประยุกต์ใช้กับ Big Data ได้อย่างไร รวมถึงการน า Data Visualization ไปประยุกต์ใช้กับ Cloud

ระยะเวลา
3 วัน (9.00 – 16.00 น.)

ผู้เข้าอบรม
บุคลกร IT ประเภทอ านวยการ (ผู้อ านวยการ 
และผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (วิชาการ
คอมพิวเตอร์)) และประเภทวิชาการ 
(นักวิชาการคอมพวิเตอร์ และนักวิชาการสถิติ)

รูปแบบการอบรม
• การบรรยาย 70%
• การอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) 30%

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเป้าหมาย

ความรู้ความสามารถ
-

ทักษะ
-

สมรรถนะ
• การสั่งสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 1
• การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ ระดับ 2

Database
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)

 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 
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วิเคราะห์ SWOT ของ
กระทรวงคมนาคม

ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(SWOT Analysis) ของกระทรวงคมนาคม

ศึกษากลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็น Best 
Practice

ศึกษากรอบ Competency และ
งานวิจัยต่างๆ ของส านักงาน ก.พ.

ศึกษาเรื่องการเตรียมการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ศึกษากรอบมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพของ สคช.

ศึกษามาตรฐานอาชพีและคุณวุฒิวชิาชพีทางด้าน 
ICT ของสถาบันคุณวุฒิวิชา่ชพี (องค์การมหาชน)

สัมภาษณ์ผู้บริหาร
ของกระทรวงคมนาคาม

สัมภาษณ์ผู้บริหารของกรมและหน่วยงานในสงักัด
กระทรวงคมนาคมกว่า 10 ท่าน

สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ/บุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมทั้งด้าน IT และ HR

สัมภาษณ์บุคลากรด้าน IT และ HR ของกรมและ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 32 ท่าน

ศึกษากลยุทธ์ Digital 
Transformation ของกรณีศึกษา

ศึกษากลยุทธ์ Digital Transformation ของประเทศ
ผู้น า Best Practice ได้แก่ สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ

ศึกษาแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง 
(หน่วยงานราชการ 7 กรม และรัฐวิสาหกิจ 11
หน่วยงาน)



การศึกษาแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม (1)

ที่มา: รวบรวมข้อมลูจากแต่ละหน่วยงาน
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หน่วยงาน แผนยุทธศาสตร์ HR สรุปสาระส าคัญ

สปค. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560

o การพัฒนาบุคลากรในด้านสมรรถนะและทกัษะที่จ าเป็น ความสามารถในการบริหารอยา่งมืออาชีพ และด้านคุณธรรม จริยธรรม
o การพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคลของ สปค. 
o การส่งเสริมและผลกัดันการพัฒนาบุคลากร ผ่านการให้ทุนการศึกษา การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ และการสรา้งบรรยากาศใน

การเรียนรู้ในองค์กร

ขบ. แผนพัฒนาบุคลากร กรมการขนส่งทาง
บก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

o การพัฒนาบุคลากรของกรม ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสงูไปจนถึงข้าราชการและบคุลากรผู้ปฏิบัติงาน
o การพัฒนาแบ่งออกเป็นการประชุมเชิงวิชาการ การจัดฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบัติการ (ทั้งการอบรมภายใน และการส่งบุคลากร

ไปเข้ารับการพัฒนาภายนอกองค์กร) รวมไปถึงการสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรูผ้่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทล. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมทาง
หลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

o การจัดสัมมนา จัดฝึกอบรม หรือจัดบรรยาย ให้แก่บุคลากรของกรม ผ่านการด าเนินโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรม

ทช. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

o การพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรพัยากรบุคคลของกรม
o การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดบั ตลอดจนการพัฒนา Core Competency ของบุคลากร

ของกรม

จท. แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ปี พ.ศ.2560

o การจัดสัมมนา จัดฝึกอบรม หรือจัดบรรยาย ให้แก่บุคลากรของกรม ผ่านการด าเนินโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรม

ทย. แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคล กรมท่าอากาศยาน ประจ าปี พ.ศ. 
2560-2564 และแผนการพัฒนาบุคลากร 

o อยู่ระหว่างการจัดท า

สนข. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส านักนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) (พ.ศ. 2555-2559)

o การพัฒนาระบบงานและกระบวนการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคล อาทิ การจัดท าแผนบริหารอัตราก าลังพล การปรับอัตราก าลัง
พลให้มีความเหมาะสม การสร้างระบบแรงจูงใจในการท างานให้กับบุคลากร สนข. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบคุลากร การพัฒนา
ระบบ (Knowledge Management) การพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติการ (Performance Management) ฯลฯ

o การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมทุกสายงานใน สนข. และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบัต าแหนง่การบรหิารระดับสงูใน
อนาคต (Succession Plan)
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กทท. แผนโครงการฝึกอบรม/สัมมนา การ
ท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

o การฝึกอบรม/สมัมนา หลักสูตรพื้นฐาน เช่น หลักสูตรพัฒนาการปฏิบัติงาน, Succession Development Program และ Talent 
Development Program เป็นต้น

o การฝึกอบรม/สมัมนา หลักสูตรที่สนับสนุนตอ่วสิัยทศัน์ กลยุทธ์ และค่านิยม 
o การฝึกอบรม/สมัมนา หลักสูตรเสริมสร้างทักษะในด้านตา่งๆ 
o การฝึกอบรม/สมัมนา หลักสูตรที่รองรับกฎหมาย/กฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ
o การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ กทท. เฉพาะกิจ เช่น การจัดฝึกอบรมตามความจ าเป็น /ความต้องการของหน่วยงานภายใน
o การศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจการท่าเรือรปูแบบใหม่และธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกับการขนส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รฟท. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

o จัดฝึกอบรม หรือจัดบรรยาย ให้แก่บุคลากรของกรม ผ่านการด าเนินโครงการหรือหลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรม ทั้งนี้ (1) หลักสูตรด้านเทคนิค (Technical Training Course) และ (2) หลักสูตรที่ไม่ใชด่้านเทคนิค (Non-
Technical Training Course) 

รฟม. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 
2560

o การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผ่านหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาความรู้ 
ศักยภาพ และสมรรถนะที่แตกต่างกันออกไป

รฟฟท. แผนพัฒนาบุคลากร รฟฟท. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560

o การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บรหิารจนถึงระดับปฏิบัติงาน ทั้งโครงการ/หลักสูตรที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานขององค์กรโดยตรง และโครงการ/หลกัสูตรทัว่ๆไป

ทอท. แผนพัฒนาบุคลากร ทอท. ประจ าปี
งบประมาณ 2560

o การพัฒนาบุคลากรในทุกระดบั ทั้งในส่วนของผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ใช้งานในระดับต่างๆ 
(พนักงาน non-IT และผู้บริหาร) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมตา่งๆ เช่น การให้บริการงานด้าน ICT อย่างมืออาชีพ การ
สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) การสร้างความตระหนกัด้านความม่ันคงปลอดภัยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เป็นต้น

บกท. แผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560 
(Learning Development Roadmap 2017)

o การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรของหนว่ยงาน
 กลุ่มพนักงานระดับ 1-7 ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาในส่วนของ Core Competency พื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมาย กฎระเบียบ และความม่ันคงทางการบิน รวมถึงส่วนของ Functional Competency ที่ตรงกับสายงาน 
 กลุ่มพนักงานระดับ 8-9 ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาที่เข้มข้นขึ้นจากกลุ่มแรก และมีการเพิ่มเติมในส่วนของ Managerial 

Competency และ Line Manager Development Program (LMD) 
 กลุ่มผู้บริหารระดบั 10-13 ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของ Managerial และ Leadership Competency 

เพิ่มเติมจากกลุ่มที่สอง
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บวท. แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 
2560 ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 

o การก ากับดูแล และติดตามให้พนักงานทุกคนไดร้ับการเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด อาทิ Network Design and 
Implementation (Advance), Network & Internet Security for IT Professionals, Strategic IT Outsourcing & Vendor 
Management, Web Services and SOA Development, Business Intelligence Design and Process, ฯลฯ

สบพ. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560

o การฝึกอบรมภายในองค์กรและนอกองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้บรหิารจนถึงระดับปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น (1) ด้านการบิน และ (2) 
ด้านบริหาร

กทพ. แผนพัฒนาบุคลากร การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560

o การพัฒนาศักยภาพของพนักงานของ กทพ. ในด้านต่างๆ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม การยึดหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงาน การ
มีจิตส านึกในการบริการ และการให้ความส าคัญกับการรกัษามาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย 

o การพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานของ กทพ. ในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

บขส. แผนพัฒนาบุคลากร (แผนงานประจ าปี) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

o การฝึกอบรมบุคลากรของบรษิัท โดย
 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลกั (Core Competency) ส าหรับพนักงานขับรถ
 พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional Competency) ส าหรับพนักงานปฏิบัติการ 
 พัฒนาความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ส าหรับพนักงานประจ าส านักงาน 

ขสมก. แผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคล่ือนไอซีทีมุ่งสู่
การปฏิรูปธุรกิจ ขสมก. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2560-2564

o ในด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ ขสมก. ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งเน้นให้บุคลากร ขสมก. ได้รับการพัฒนาทักษะให้
บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไอซีทีที่น ามาประยุกต์ใชง้าน

o การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภายใน และการบรหิารทรพัยากรบุคคลขององค์กร เช่น 
ระบบ Executive Dashboard System ระบบ e-Learning ระบบฐานข้อมูลผู้เข้าฝึกอบรมรายบคุคล ฯลฯ



การศึกษากลยุทธ์ Digital Transformation ของประเทศผู้น า (Best Practice): สหราชอาณาจักร

ที่มา: UK Government (2017), “Government Transformation Strategy 2017 to 2020”.
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รัฐบาลสหราชอาณาจักรเห็นความส าคัญของการเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล และได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ นับตั้งแต่ปี 2555 และในปี 2560 ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ (1) การพัฒนาและปรับปรุงบริการภาครัฐสู่การเป็นบริการดิจิทัลที่มากขึ้น (2) การปรับเปล่ียนองค์กรภาครัฐสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัลเต็มรูปแบบ และ (3) การให้ภาคเอกชนมส่ีวนร่วมในการขับเคล่ือนการเปล่ียนผ่านของภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

วิสัยทัศน์ รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเปล่ียนผ่านบริการภาครัฐ รวมถึงผลักดันองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัลที่จะสามารถให้ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หลากหลาย รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการบริการรูปแบบเดิม และสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการ

การด าเนินการ

การเปลี่ยนผ่านสู่ภาครัฐที่ทันสมยัและเป็นธุรกิจ (Business 
Transformation)
การเปล่ียนผ่านหน่วยงานภาครัฐในด้านการบริการไปสู่รูปแบบบริการดิจิทัล
ที่ทันสมัย และตอบสนองต่อผู้ใชบ้ริการ

การพัฒนาบุคลากร (Grow the right people, skills and culture)
การปลูกฝังและพัฒนาทักษะและวัฒนธรรมดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทุก
หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงใน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ ผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ประกอบการ

การปรับกระบวนการท างานของภาครัฐ (Build better tools, 
processes and governance for civil servants)
การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นแก่ภาครัฐ ส าหรับการเปล่ียนผ่านสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการให้บริการดิจิทัลที่เต็มรูปแบบ

การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Make better use of data)
การน าเอาข้อมูลสถิติที่มีอยู่มากมายในแต่ละหน่วยงานภาครัฐมาบูรณา
การเพื่อการใช้ประโยชน์ในมติิต่างๆ ซึ่งจะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงาน
กลางขึ้นมาดูแลในส่วนนี้ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมลูที่จะ
สนับสนุนการน าข้อมูลมาใชป้ระโยชน์

การสร้างแพลตฟอร์มหรือมาตรฐานกลาง (Create shared 
platforms, components and reusable business capabilities)
การสร้างมาตรฐานกลางที่หน่วยงานภาครัฐสหราชอาณาจักรจะ
ด าเนินการใช้ร่วมกัน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังไป
ถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลางเพือ่การแบ่งปันกันใชป้ระโยชน์ใน
หลายหน่วยงาน
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E-Government Master Plan 2011-2015 (eGov2015)

ในปี 2558 รัฐบาลสิงคโปร์ได้จัดท าแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น (แผน eGov2015) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่การสร้างสภาพแวดล้อมที่รัฐบาล ภาคเอกชน และ
ประชาชนสามารถเชือ่มโยง และท างานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สร้างรัฐบาลที่ท างานรว่มกันเพ่ือการเช่ือมโยงกับประชาชนวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ o ยุทธศาสตร์ที่ 1 การร่วมมือเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของบริการภาครัฐ (Co-creating For Greater Value)
o ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การติดต่อสัมพันธ์กับประชาชนเชิงรุก (Connecting For Active Participation)
o ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การผลักดันการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ (Catalysing Whole-of-Government Transformation)

การด าเนินการ o การปรับรูปแบบบริการภาครัฐสู่การบริการผ่านโมบาย (mGov หรือ m-service) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งาน และเพิ่มช่อง
ทางการให้บริการของหน่วยงานรัฐต่างๆ

o การสร้างแพลตฟอร์มกลาง (Co-Creation Platforms) โดยมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนหลัก

o การรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจและภาคประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อดิจิทัล สื่อโซเชยีลมีเดีย ฯลฯ

o การสร้างช่องทางติดต่อกับผู้ใชบ้ริการ

o การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้น โดยเฉพาะโครงสร้างพืน้ฐานกลางของ
ภาครัฐ ที่ใช้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐ

o การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ 

ที่มา: Infocomm (2011), “E-Government Master Plan 2011-2015 (eGov2015)”.
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224

Digital Strategic Plan 2016-2020

กระทรวงคมนาคมและถนนของรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดิจิทัล 2559-2563 (Digital Strategic Plan 2016-2020) ขึ้น 
เพื่อก าหนดทิศทางการพฒันาด้านคมนาคมขนส่งของรัฐให้พร้อมตอบสนองการเปล่ียนแปลงของยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้น 

การก้าวสู่อนาคตยุคดิจิทัล ด้วยการเช่ือมต่อกับผู้ใช้บริการ และการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ 1: พัฒนาวัฒนธรรมดิจิทัล
o การปลูกฝังบุคลากรในเรื่องความคล่องแคล่ว ว่องไว และความเข้าใจในการ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใชง้าน
o การยกระดับการท างานของบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดจิิทัล
o การออกนโยบายที่สรา้งสภาพแวดล้อมของการพัฒนานวตักรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 2: การตอบสนองผู้ใช้บริการยุคดิจิทัล
o การปลูกฝังบุคลากรในเรื่องหลักการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผูใ้ช้งาน
o การพัฒนาบริการดิจิทัลที่ตอบสนองผู้ใช้งาน
o การจัดแบ่งผู้ใช้งานเพื่อก าหนดแนวทางการให้บรกิาร
o การอาศัยช่องทางดิจิทัลต่างๆ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานที่มากขึ้น

ยุทธศาสตร์ 3: การสร้างและเปิดโอกาสทางนวัตกรรม
o การสนับสนุนและสรา้งแรงบันดาลใจแก่บคุลากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาและออกแบบ

บริการดิจิทัล
o การสร้างความร่วมมือกบัพันธมิตรในภาคบรกิารดิจิทัล
o การจัดท ากรอบการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่การเป็นผู้ให้บริการดจิิทัลโดยสมบูรณ์

ยุทธศาสตร์ 4: การเชื่อมต่อและการเข้าถึง
o การสร้างความร่วมมือกบัผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลท้องถิ่น และเครือข่ายต่างๆ
o การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลทอ้งถิ่นเพื่อสรา้งการเติบโตภายในภูมิภาค
o การให้ความช่วยเหลือแก่พันธมิตร และเครือข่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อ

ระหว่างบริการดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 5: การก าจัดข้อจ ากัดทางกฎระเบียบข้อบังคับ
o การปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และข้อบังคับที่เป็นข้อจ ากัดในการสร้างโอกาสใน

การปรับตัวของภาคคมนาคมขนส่ง
o การลงทุนในด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล
o การสนับสนุนงานด้านต่างๆ เพื่อก าจัดอุปสรรคที่เกิดกับผู้ประกอบการ

ยุทธศาสตร์ 6: การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งที่ยัง่ยนื
o การพัฒนาแหล่งเงินทุนส าหรับสนับสนุนผูป้ระกอบการให้วจิัยและพัฒนานวัตกรรม

ต่างๆ
o การสร้างความร่วมมือกบัผู้ประกอบการในภาคธุรกิจดิจิทัล
o การร่วมลงทุนกับผูป้ระกอบการในภาคธุรกจิดิจิทัล
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New Zealand Transport Domain Plan

กระทรวงคมนาคมนิวซีแลนด์ ร่วมกับกระทรวงสถิตินิวซีแลนด์ กระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน หน่วยงาน Crown entities และรัฐบาลท้องถิ่นนิวซีแลดน์ ใน
การจัดท าแผนแม่บทด้านคมนาคมขนส่งของประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ผ่าน
การน าข้อมูลสถิติ และเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมลูมาใชป้ระโยชน์ในด้านการวิเคราะห ์และจัดท าแผนหรือนโยบายต่างๆ

เป้าหมาย การน าเอาข้อมูลสถิติด้านคมนาคมขนส่งที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
สูงสุดแก่ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ อีกทั้งลดความสูญเสียลงให้น้อยที่สุด

มิติ o รูปแบบการขนส่งในประเทศ (Transport Fleet)
o ความเข้าใจประชาชนและสังคม (People and 

Society)
o ศักยภาพด้านการขนส่งของประเทศ (Freight)
o โครงสร้างพื้นฐานและการลงทุน 

(Infrastructure and Investment)

o การบูรณาการและโครงข่ายคมนาคมขนส่งของ
ประเทศ (Transport Integration and Network 
Resilience)

o งบประมาณและค่าใช้จ่าย (Funding and 
Revenues)

o กฎระเบียบ (Regulation)

o ก าลังแรงงาน (Workforce)
o เศรษฐกิจ (Economy)
o ความปลอดภัย ชีวิต และทรัพย์สิน (Safety 

and Health)
o ส่ิงแวดล้อม (Environment)

ข้อริเริ่มส าคัญ * o การเพิ่มการเข้าถึงและการรับรู้ของแหล่งที่มาของข้อมลูสถิติด้านคมนาคมขนส่ง

o การสร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่หวงัผลก าไร เพื่อการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหวา่งกัน

o การพัฒนามาตรฐานการจัดเก็บและติดตามข้อมลูสถิติด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ

o การเพิ่มธรรมาภิบาลในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ

o การน าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชว่ยในการจัดการระบบเครือข่ายของข้อมลู เพื่อการน าไปสู่การเป็นระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะ

o การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากรภาคคมนาคมขนส่งในประเทศ

o การวิจัยและพัฒนาแนวทางเพือ่การน าเอาข้อมลูสถิติต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาคคมนาคมขนส่งมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: * ข้อริเริ่มมีทั้งหมด 109 ข้อ
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ที่มา: Minister of Transport of Malaysia (2015). “Logistics and Trade Facilitation Masterplan 2015-2020”.
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Logistics and Trade Facilitation Masterplan 2015-2020

เดือนมีนาคม 2558 กระทรวงคมนาคมมาเลเซียได้จดัท าแผนแมบ่ทโลจิสติกส์และการอ านวยความสะดวกด้านการค้า ปี 2558-2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนด
ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกศ์ของประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถทางการแข่งขันของมาเลเซีย

ประตูด้านโลจิสติกส์ส าคัญแห่งภูมิภาคเอเชียวิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ o ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 1 การปฏิรูปกฎระเบียบและข้อบังคับ (Strengthening the institutional and regulatory framework)
o ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 2 การส่งเสริมกลไกการอ านวยความสะดวกทางการค้า (Enhancing trade facilitation mechanisms)
o ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง (Developing infrastructure and freight demand)
o ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 4 การยกระดับด้านเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ (Strengthening technology & human capital)
o ยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ 5 การเพิ่มศักยภาพของการให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Internationalising logistics services)

การด าเนินการส าคัญ o การกระตุ้นประสิทธิภาพของกระบวนการน าเข้า/ส่งออกสินค้า โดยการลดระยะเวลาและค่าใชจ้่ายต่างๆ

o การยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าประเทศคู่ค้า

o การพัฒนาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งรูปแบบต่างๆ

o การสร้างศูนย์รวมด้านคมนาคมขนส่ง (Integrated Hub and Spoke Model)

o การจัดท าฐานข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ

o การจัดท าแพลตฟอร์มส าหรับการส่งเสริมการค้าอเิล็กทรอนิกส์

o การยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ใหบ้ริการในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศ 

o การยกระดับคุณภาพของพนักงานขับรถสาธารณะ

o การผลักดันด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านคมนาคมขนส่ง
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UK Government 
Transformation Strategy 
2017 to 2020

o การเตรียมความพร้อมบุคลากรของกระทรวง ผ่านการปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทลั 
(Digital Culture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o การน าเอาข้อมูลสถิติที่มีอยูม่ากมายในแต่ละหนว่ยงานมาใช้ประโยชน์ในมิติ
ต่างๆ 

Singapore E-Government Master 
Plan 2011-2015 
(eGov2015)

o การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกันระหวา่งภาครัฐและเอกชน
o การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ และยกระดับคณุภาพของบริการ

Australia 
(Queensland)

Digital Strategic Plan 
2016-2020

o การพัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัลแก่บุคลากรของกระทรวง เพื่อให้
บุคลากรของกระทรวงสามารถพัฒนาและออกแบบบริการดิจิทัลที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานไดอ้ยา่งแท้จริง

o การสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคธุรกจิดิจิทัลในภาคคมนาคมขนส่ง ทั้งใน
ด้านของการก าจัดข้อจ ากัดด้านกฎหมายหรอืกฎระเบียบ การสนับสนุนเงิน
ลงทุนวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการร่วมมือและรว่มลงทุนไปกับผู้ประกอบการ 

New Zealand New Zealand Transport 
Domain Plan

o การใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถิติและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นให้แก่บุคลากรของกระทรวง 

เพื่อให้บุคลากรดังกล่าวมีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

Malaysia Logistics and Trade 
Facilitation Masterplan 
2015-2020

o การปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ 
o การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
o การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
o การยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ

o Digital Culture

o Digital Literacy

o Digital Utilization

o Digital Law/Regulatory

o Collaboration
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ที่มา: Deloitte (2008), “Taking HR to the Next Level”.
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A Roadmap for HR Strategy

Deloitte ได้จัดท ากรอบแผนที่น าทาง (Roadmap) 10 ขั้นตอนส าคัญส าหรับการพัฒนาและน ากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติอย่างมปีระสิทธิภาพ

(1) เข้าใจยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ผู้วางยุทธศาสตร์ควรมคีวามเข้าใจสภาพตลาดแรงงานและแนวโน้ม และมีความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรและล าดับความส าคัญของยุทธศาสตรต์่างๆ เพื่อให้สามารถ
วางแผนทรัพยากรและการเติบโตของก าลังแรงงานได้มีประสิทธิภาพ

(2) ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพจะแสดงแผนที่น าทางส าหรับสรา้งมูลค่า
จากก าลังแรงงานขององค์กร และรวมขอ้แนะน าที่องค์กรควรปฏิบัติในการแข่งขันเพื่อ
ดึงดูดกระตุ้น พัฒนา และรักษาทั้งบุคลากรใหม่และปัจจุบันให้อยู่กับองค์กร 

(3) ก าหนดกลไกขับเคลื่อนประสิทธิภาพหลักด้านทรัพยากรบุคคล
ควรมีการพัฒนามาตรการด้านทรพัยากรบุคคลทีม่ีประสทิธิภาพ ซึ่งขนานไปกับวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ขององค์กรและมกีารตดิตามการด าเนินงานและส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงต่างๆ 

(6) ออกแบบการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
ออกแบบและบังคับใช้แนวทางด้านทรัพยากรบคุคลในทุกขัน้ของวัฏจักรก าลังแรงงาน 
จากการรับสมัครจนถึงเกษียณอายุ และพัฒนาความสามารถที่จะตอบความท้าทาย
ทางยุทธศาสตร์

(8) เสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร
การสร้างมาตรฐานกลางที่หน่วยงานภาครฐัสหราชอาณาจักรจะด าเนินการใช้รว่มกัน 
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังไปถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานกลาง
เพื่อการแบ่งปันกันใช้ประโยชน์ในหลายหน่วยงาน

(4) แบ่งกลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
แบ่งกลุ่มก าลังแรงงานขององค์กรและผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย ก าหนดว่ากลุ่มไหนมี
ความส าคัญมากที่สุดต่อการบรรลผุลทีต่้องการขององค์กร ท าการประเมินความต้องการ
ของแต่ละกลุ่ม และก าหนดว่าบริการด้านทรพัยากรบุคคล

(5) ก าหนดล าดับความส าคัญของการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์ต้นทุน ประโยชน์ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในวัฏจักรของก าลังแรงงาน
ตั้งแต่ การได้มา การพัฒนา การให้รางวัล และการเกษียณอายุ และท าการพัฒนา
มาตรการการจัดล าดับความส าคัญที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

(7) สร้างกรอบการให้บริการส าหรับงานบริการด้านทรัพยากรบุคคล
ควรก าหนดรูปแบบบรกิารด้านทรพัยากรบุคคลที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร 
และก าหนดบทบาท กลไกในการก ากับดูแล และทางเลือกในการบริการ รวมทั้งระบุ 
ระบบ ขั้นตอน และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง

(9) ปรับปรุงการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเน่ือง
มีเครื่องมือ กระบวนการ และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยในการท างานของเจ้าหน้าที่
ทรัพยากรบุคล และควรมกีารสร้างระดบัการใหบ้ริการที่เหมาะสมและมีเป้าหมายในการ
ให้บริการ รวมทั้งดูแลต้นทุนใหเ้ทียบเคียงได้กับค่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม

(10) สื่อสารมูลค่าของงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้น
ควรสื่อสารกบัผู้น าและผู้มีสว่นได้สว่นเสียหลัก และให้บุคคลดังกล่าวมีส่วนรว่มเป็นระยะๆ 
เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนรว่มและความผูกพัน นอกจากนี้ การสื่อสารควรเกิดควบคู่ไป
กับการตอบโจทย์ความท้าทายด้านบุคลากรขององค์กรให้ได้
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Building Strategic HR

HayGroup เสนอข้อก าหนด 6 ประการส าหรับการสร้างยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล 
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถน าไปพัฒนาแผนก าลังแรงงานที่บุคลากร
สร้างผลงานขององค์กรอย่างมปีระสิทธิภาพ

ที่มา: HayGroup (2013), “Building Strategic HR”.

(1) การเชื่อมโยงกับกลยทุธ์องค์กร
บุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลตอ้งเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตรอ์งคก์ร บุคลากร และงาน
ขององค์กร และเข้าใจปัจจัยภายนอกที่อาจจะกระทบความต้องการของบุคลากร เช่น สภาวะเศรษฐกิจ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยจะต้องน าความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแปลงมาเป็นแผนก าลังแรงงาน
เพื่อให้ได้ 5 สิ่ง ได้แก่ จ านวนบุคลากร ทักษะ สถานที่ ระดับ และต้นทุนที่ถูกตอ้ง

(2) การเน้นสิ่งที่ถูกต้อง
ควรมีการก าหนดวา่จะเน้นที่ทรัพยากรสว่นใดเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ดา้นทรพัยากรบุคคล และ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของงานและผลตอบแทนการลงทุนดา้นทรัพยากรบคุคลที่น่าพอใจ รวมถึงการเน้น
ที่บริการด้านทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญต่ออนาคตขององค์กร 

(3) การท าให้มาตรฐานและความแตกต่างสมดุลกัน
การสร้างความสมดุลระหวา่งความยืดหยุ่นกบัมาตรฐานที่ใช้ปฏิบัติงาน จะท าให้สามารถ
พัฒนาองค์กรได้รวดเร็วขึน้ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและท าให้เกิดทรพัยากร
เงาและต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และบริการดา้นทรพัยากรบุคคลจ าเป็นในสภาพแวดล้อมของ
องค์กรที่ซับซ้อนได้ดีกว่า

(4) การสร้างกรอบการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคลากรแบบบูรณาการ
การแปลงกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลสู่รายละเอียดของขั้นตอนและนโยบาย ประกอบด้วย
การก าหนดจ านวนและระดับความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสม การมีโครงสร้างและ
สถานที่ที่เหมาะสม การมีข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการก ากับดูแลและการบริหาร
จัดการผลงานที่เหมาะสม เพื่อที่จะสร้างผลงานที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรและ
ข้อก าหนดขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป

(6) การสร้างความสามารถด้านทรัพยากรบุคคล
การสร้างทีมงานด้านทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถ โดยการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทรัพยากรบุคคลที่มีทักษะที่จ าเป็นและเข้าใจธุรกิจและสิ่งแวดลอ้มขององค์กร 
และสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ขององค์กรมาเป็นข้อก าหนดด้านทรพัยากรบคุคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(5) การด าเนินการแบบยั่งยืน
การด าเนินการแบบยั่งยืนรวมถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และการปรับตัว
อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีการคาดการณ์สิ่งที่
จะเกิดในอนาคตและน ามารวมกับการออกแบบกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบคุคล



การประเมิน
SWOT Analysis 
ของกระทรวง

ผลการประเมิน SWOT Analysis ของกระทรวงคมนาคม
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S1 การก าหนดโครงสร้าง และสายการบังคับบัญชามีความชัดเจน
S2 การก าหนดบทบาทหน้าที่มีความชัดเจน
S3 มีการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน
S4 มีผู้บริหารที่เข้าใจบริบทองค์กร
S5 มีผู้บริหารที่มีความสามารถและให้ความส าคัญกับการเปล่ียนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital 

Transformation)
S6 มีบุคลากรแต่ละหน่วยงานต่างมีความสามารถและความเช่ียวชาญในองค์ความรู้ด้านคมนาคม

ขนส่งในงานของตน
S7 บุคลกรโดยรวมมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
S8 บุคลากรโดยรวมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
S9 มีสินทรัพย์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายและยุทธศาสตร์
S10 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการท างานระดับหน่ึง
S11 มีภาพลักษณ์ของการเป็นหน่วยงานที่ทันสมัย และใกล้ชิดประชาชน

O1 รัฐบาลให้ความส าคัญกับโครงการพัฒนาด้านการขนส่ง

O2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบดิจิทัล

O3 การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ ไม่ผันผวน

O4 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง
มีการรวดเร็ว และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

O5 ผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น

W1 โครงสร้างของหน่วยงานด้านไอที ยังมีระดับที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด

W2 ขาดการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของการด าเนินการที่สะท้อนคุณค่าของงานที่แท้จริง

W3 ขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือการจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์เชิงบูรณา
การที่มีประสิทธิภาพ

W4 บุคลากรยังขาดการมองภาพรวม และเข้าใจในด้านที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง
ครบทั้ง 4 หมวด (บก น้ า ราง และอากาศ)

W5 ขาดกลไกด้านการส่งเสริมค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ที่เป็นระบบ

W6 ขาดกลไกด้านการสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจ และความจงรักภัคดีต่อองค์กร

W7 ขาดการบูรณาการสินทรัพย์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ในการวาง
นโยบายและยุทธศาสตร์ เน่ืองด้วยความแตกต่างของระบบ และ/หรือมาตรฐาน

W8 ระบบข้อมูลยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเชื่อมโยง 
และขาดกลไกพัฒนาต่อยอดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

W9 ขาดกลไกจดัการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บริการ

T1 การต้องปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว

T2 ยังมีการบูรณาการการด าเนินงานกับหน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้องเพียงระดับหนึ่ง

T3 ข้อจ ากัดจากกระบวนการเอกสารทางราชการ

T4 บุคลากรใหม่มีความสนใจในการเข้าทางานกับหน่วยงานราชการน้อยลง และมี
แนวโน้มรักอิสระ เปล่ียนงานบ่อย
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สรุปผลการสัมภาษณ์
ส่วนราชการ 

o ส่วนใหญ่มีแผนพัฒนาบุคลกรที่บังคับใช้ของหน่วยงาน ส่วนในด้านอัตราก าลังนั้น กรมเกือบทุกกรม ยกเว้น ทล. มีจ านวนบุคลากรด้าน IT 
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญฉพาะด้าน

o ด้านการฝึกอบรม กรมเกือบทุกกรมยกเว้น ทย. มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้ง IT และ non-IT ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของงาน
เนื่องจากงบประมาณท่ีจ ากัด 

o กรมส่วนใหญ่เห็นว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรจะช่วยท าให้บุคลากรเข้าถึงการฝึกอบรมได้ดีขึ้น และควร
สอดคล้องกับงานที่เกี่ยวข้องและมีวิธีประเมินผลผู้เข้าฝึกอบรม

รัฐวิสาหกิจ 

o องค์กรส่วนใหญ่มีแผนพัฒนาบุคลากรซ่ึงมีความละเอียดแตกต่างกันไป 
o ด้านอัตราก าลัง บางองค์กร (รฟม. ทอท. และ บกท.) เห็นว่าบุคลากร IT มีเพียงพอ ในขณะองค์กรส่วนใหญ่ (กทท. บขส. รฟฟท. สบพ. 

และ บวท.) มีจ านวนบุคลากรด้าน IT ไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่มีมากขึ้น และขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญฉพาะด้าน 
o ด้านการฝึกอบรมนั้น ทุกองค์กรมีงบในการฝึกอบรมบุคลากรด้าน IT ที่เพียงพอ แต่มีบางองค์กร เช่น กทท. และ สบพ. ที่บุคลากร IT มี

จ านวนน้อยและไม่มีเวลาไปฝึกอบรม 
o องค์กรส่วนใหญ่เห็นว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาบุคลากรจะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่มีเน้ือหาที่ตรงกับเน้ือ

งานของหลายๆองค์กร และ/หรือเป็นเนื้อหาทั่วๆไป

การประชุมส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังจากบุคลากรกระทรวงและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (31 มี.ค.) 56 ท่าน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสมัภาษณ์เชงิลึก
และส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
กับผู้บริหารของกระทรวง 17 ครั้ง 73 ท่าน

การโทรศัพท์สัมภาษณ์เชงิลึกกับ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ

32 ท่าน

รวม 161 ท่าน



สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกระทรวงคมนาคม
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สรุปผลการประชุม

o บุคลากร IT จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในสาขาเฉพาะทางที่ตรงกับการท างานของตน เช่น การ
พัฒนาโปรแกรมหรือระบบไอซีที การวางแผนจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT เป็นต้น ส่วนบุคลากร non-IT จ าเป็นท่ีจะต้องได้รับ
การเสริมสร้างเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และการน าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการท างาน
ของตน

o ด้านการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง กระทรวงคมนาคมควรใช้ข้อมูลและโอกาสจากโครงการทักษะดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการ (Digital Government Skill Set) ที่ทางส านักงาน ก.พ. สคช. และ สรอ. ก าลังร่วมกันจัดท า และให้กระทรวงคมนาคม
เป็นผู้แทนส าหรับโครงการน าร่อง ซึ่งจะมีการฝึกอบรมและการทดสอบทางวิชาชีพ ให้เป็นประโยชน์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงต่อไป

การประชุมส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังจากบุคลากรกระทรวงและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (31 มี.ค.) 56 ท่าน

การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสมัภาษณ์เชงิลึก
และส ารวจความต้องการและความคาดหวัง
กับผู้บริหารของกระทรวง 17 ครั้ง 73 ท่าน

การโทรศัพท์สัมภาษณ์เชงิลึกกับ
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เชี่ยวชาญ

32 ท่าน

รวม 161 ท่าน
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วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กระทรวงคมนาคมมีบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนคมนาคมดิจิทัล

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนา
และบริหารจัดการบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม

(Development)

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้พัฒนาและบริการ

ทรัพยากรบุคคล
(Utilization)

การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะบุคลากรกระทรวง

(Literacy)

การปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล
และเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่บุคลากรกระทรวง

(Culture)

o การจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการฯ ของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม

o การเพิ่มอัตราก าลังคนให้มคีวาม
เหมาะสมและเพียงพอต่องานด้าน
สารสนเทศและการสือ่สาร

o การสร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจ
เพื่อดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามา
ท างานกบักระทรวงคมนาคม

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ของกระทรวง

o พัฒนาระบบสารสนเทศการรายงาน
สรุปส าหรับผู้บริหารท่ีน ามาใช้กับการ
วางแผนนโยบาย

o พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้และเพิ่มพูนศักยภาพของ
บุคลากรของกระทรวง

o การสนับสนุนการให้บุคลากรใช้
ประโยชน์จากระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึน โดยก าหนดใน KPIs

oการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรงกับสาย
งานและภาคสว่น

oการพัฒนาศักยภาพของบคุลากรเข้าใหม่
ให้พร้อมต่อการท างาน

oการฝึกอบรมบุคลากรน าร่อง เพื่อเป็นแกน
น ามาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ภายใน
หน่วยงานต่อ

oการจัดท าและพัฒนาองคค์วามรู้และ
หลักสูตรท้ังท่ัวไปและเฉพาะด้าน

oการพัฒนาสายงานและเสน้ทางสายอาชีพ
oการเพิ่มและจัดสรรงบประมาณฝึกอบรม 
และงบสอบวดัระดบัสมรรถนะ

oการก าหนด KPIs ให้ผูกกับการประเมิน
และผลตอบแทนรายบุคคล

oการแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้
ระหว่างหน่วยงาน

o การปฏิรูปวัฒนธรรมของ
กระทรวงสู่วฒันธรรมดิจิทัล

o การปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัล
ให้แก่บุคลากร

o การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยี
ดิจิทัล

o การปลูกฝังธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับ

o การสร้างความรักและความ
ผูกพันกับองค์กร

o มีกลยุทธ์การพัฒนาดา้น IT แก่
บุคลากรกระทรวงท่ีสอดคลอ้งกบั
ภารกิจและสนับสนุนยทุธศาสตร์
ของกระทรวงและของรัฐบาล

o การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับภารกิจและสนบัสนนุ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงและของ
รัฐบาล

o มรีะบบสารสนเทศสนบัสนนุการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงคมนาคมท่ีใช้งานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

o มีระบบพัฒนาศักยภาพด้าน IT ของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและใชง้าน
กับทุกหน่วยงาน

o มีการพัฒนาบุคลากรดา้น IT ท่ีตรง
กับงานและทันต่อเทคโนโลยท่ีี
เปลี่ยนแปลงไป

o มีการสร้างปจัจัยท่ีเกื้อหนนุการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวง
คมนาคม รวมถึงการพัฒนาของ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

o เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 
Culture) ภายในกระทรวงคมนาคม 
และมีการใช้ดิจิทัลในท่ีท างาน 
(Digital Workplace)

o มีการส่งเสริมและสร้างจิตส านึก
ให้กับบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
และรักและผูกพันกับองค์กร
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วิสัยทัศน์ กระทรวงคมนาคมมีบุคลากรที่พร้อมขับเคลื่อนคมนาคมดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์

o ยุทธศาสตร์ที่ 1:
การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

o ยุทธศาสตร์ที่ 2:
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรในด้านต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

o ยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

o ยุทธศาสตร์ที่ 4:
การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับใน
กระทรวง รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย (1)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
1

1.1 มีกลยุทธ์การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคมที่
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้ง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561-2564

100% (จัดท า
แผนฯ เสร็จ)

- - -

ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2564

100% (จัดท า
แผนฯ เสร็จ)

- - -

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และบุคลากรในสายงาน
ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของกระทรวงคมนาคมให้
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้ง
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ร้อยละของการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดบัต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 20%
ของอัตราที่ตั้งไว้

ไม่น้อยกว่า 40%
ของอัตราที่ตั้งไว้

ไม่น้อยกว่า 60%
ของอัตราที่ตั้งไว้

80% ของอัตรา
ที่ตั้งไว้

ร้อยละของจ านวนบคุลากรที่ได้รบัการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

ไม่น้อยกว่า 80% ไม่น้อยกว่า 80% ไม่น้อยกว่า 80% ไม่น้อยกว่า 80%

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย (2)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
2

2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของกระทรวงคมนาคมที่ใชง้านได้
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ระดับความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวง

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 8
หน่วยงาน

ระดับความส าเรจ็ของระบบการจดัการฐานขอ้มลูด้านทรัพยากรบคุคล วัด
จากร้อยละของข้อมูลขา้ราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการท่ีมีการ
บันทึกในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจุบัน

ไม่น้อยกว่า 60% ไม่น้อยกว่า 70% ไม่น้อยกว่า 80% 90%

ระดับความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศการรายงานสรปุส าหรบัผู้บรหิารมาใช้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและการวางนโยบายและยทุธศาสตรข์อง
องค์กร

ไม่น้อยกว่า 50% 
ของจ านวน

ผู้บริหารท่ีเข้าใช้
งานระบบ

ไม่น้อยกว่า 65% 
ของจ านวน

ผู้บริหารท่ีเข้าใช้
งานระบบ

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวน

ผู้บริหารท่ีเข้าใช้
งานระบบ

100% 
ของจ านวน

ผู้บริหารท่ีเข้าใช้
งานระบบ

2.2 มีระบบพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่ใช้
งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพและสามารถ
ใช้งานกับทุกหน่วยงานของกระทรวง
คมนาคม

ระดับความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวง

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
ใช้ระบบ

ไม่น้อยกว่า 8
หน่วยงาน

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวง

ไม่น้อยกว่า 50% 
ของจ านวน

บุคลากรท่ีเข้าใช้
งานระบบ

ไม่น้อยกว่า 65% 
ของจ านวน

บุคลากรท่ีเข้าใช้
งานระบบ

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวน

บุคลากรท่ีเข้าใช้
งานระบบ

100% 
ของจ านวน

บุคลากรท่ีเข้าใช้
งานระบบ

ร้อยละของบุคลากรท่ีผ่านการประเมนิผลหลังเข้ารบัการฝกึอบรมผ่านระบบ
สารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมผ่าน

ระบบ

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมผ่าน

ระบบ

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เขา้รับ
การฝึกอบรมผ่าน

ระบบ

80% ของจ านวน
ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมผา่นระบบ
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย (3)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
3 3.1 มีการพัฒนาศักยภาพด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของบุคลากรกระทรวงคมนาคม ที่ตรง
กับงานและทันต่อเทคโนโลยีที่
เปล่ียนแปลงไป

ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของบุคลากรดา้นต่างๆ ที่ตรงกับสมรรถนะหรอื
ทักษะที่จ าเป็น

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ตามแผน
ประจ าปี

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ตามแผน
ประจ าปี

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ตามแผน
ประจ าปี

ไม่น้อยกว่า 80% 
ของจ านวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรม

ตามแผน
ประจ าปี

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของบุคลากรด้านต่างๆ ที่ตรงกับสมรรถนะหรือทักษะที่
จ าเป็น

80% 85% 90% 95%

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT เทียบกับจ านวน
บุคลากรในสายงานและระดับที่ควรตอ้งท าการทดสอบวิชาชีพฯ
ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อให้มีจ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
ทดสอบวิชาชีพฯ อย่างเพียงพอ

ไม่น้อยกว่า 30% ไม่น้อยกว่า 30% ไม่น้อยกว่า 30% ไม่น้อยกว่า 30%

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมด้าน IT และได้คะแนน
ประเมินผลเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอ่นและ
หลังการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ

ไม่น้อยกว่า 70% ไม่น้อยกว่า 70% ไม่น้อยกว่า 70% ไม่น้อยกว่า 70%

ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการทดสอบวดัระดับวชิาชีพ/สมรรถนะ
ด้าน IT เทียบกับจ านวนบุคลากรที่ท าการทดสอบวัดระดับฯ
ประจ าปีงบประมาณนั้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50% ไม่น้อยกว่า 50%
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย (4)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
3 3.2 มีการสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนการ

พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม 
รวมถึงการพัฒนาของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคม

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงสายงานของกระทรวง
รวมถึงการจัดท าเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ท่ีสนับสนุน
ความก้าวหน้าและการเติบโตของบุคลากร

70% ของสายงาน
ท้ังหมด

80% ของสายงาน
ท้ังหมด

90% ของสายงาน
ท้ังหมด

ทุกสายงานของ
กระทรวงคมนาคม

ระดับความส าเร็จของการแบ่งปนัทรัพยากรและองคค์วามรู้ระหว่าง
หน่วยงานของกระทรวง เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสายงานตา่งๆ ให้มี
ความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศในสายงานของตนอย่างแท้จริง

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปันทรัพยากร
และองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 2 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปันทรัพยากร
และองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 4 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปันทรัพยากร
และองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยงาน

มีหน่วยงานเข้าร่วม
แบ่งปันทรัพยากร
และองค์ความรู้
ไม่น้อยกว่า 8 
หน่วยงาน

ระดับความส าเร็จของการก าหนดในตวัชี้วัด (KPIs) ท่ีผูกกับการ
ประเมินผลการด าเนนิงานและผูกกับผลตอบแทน

100% (มีการ
ก าหนด KPIs ท่ี

ผูกกับการ
ประเมินผลการ

ด าเนินงานและผูก
กับผลตอบแทน)

- - -



ร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) (ต่อ)

239

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย (5)

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

2561 2562 2563 2564

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
4

4.1 เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital
Culture) ภายในกระทรวงคมนาคม และ
มีการใช้ดิจิทัลในที่ท างาน (Digital 
Workplace)

ร้อยละของบุคลากรที่สามารถใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศหลัก
ของหน่วยงานได้

ไม่น้อยกว่า 20% ไม่น้อยกว่า 40% ไม่น้อยกว่า 60% ไม่น้อยกว่า 80%

ร้อยละของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอทีอืน่ในการ
ปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า 20% ไม่น้อยกว่า 40% ไม่น้อยกว่า 60% ไม่น้อยกว่า 80%

4.2 มีการส่งเสริมและสร้างจติส านึก
ให้กับบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และ
รักและผูกพันกับองค์กร

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ด ีมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล

อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรรักและผกูพันกับองค์กร อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง อย่างน้อย 2 ครั้ง
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กลยุทธ์ (1)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
1

1.1 มีกลยุทธ์การพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
บุคลากรของกระทรวงคมนาคมที่สอดคล้อง
กับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

1.1.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

o เพื่อสร้างแนวทางส าหรับการพัฒนาความรูค้วามสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากร
ของกระทรวงคมนาคม ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทัง้นโยบายและแผนยุทธศาสตรข์อง
รัฐบาล

1.2 การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้ง
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร และบุคลากรในสายงานที่ไมไ่ด้
ปฏิบัติงานในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกระทรวงคมนาคมใหส้อดคล้องกับ
ภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

1.2.1 การเพิ่มอัตราก าลังคนให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่องาน
ด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

o เพื่อรองรับเนื้องานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารที่
เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และในอนาคต และแก้ไขปัญหาด้านก าลังพลของ
ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม

o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานโดยรวมของฝ่ายสารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

1.2.2 การสร้างการรับรู ้และสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้า
มาท างานกับกระทรวงคมนาคม

o เพื่อดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างานกับกระทรวงคมนาคม
o เพื่อลดอัตราการลาออกของกระทรวงคมนาคม อันจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายและต้นทุนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงใน
ระยะยาว
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กลยุทธ์ (2)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
2

2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของ
กระทรวงคมนาคมที่ใชง้านได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

2.1.1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และสามารถปรับเปลี่ยนไปตามระบบสารสนเทศทรพัยากร
ระดับกรม (DPIS) ของส านักงาน ก.พ. ได้

o เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน
การประยุกต์ใช้กับการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง

o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรมนษุย์ของ
กระทรวง

2.1.2 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศการรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหารที่สามารถน ามาประยกุต์ใชก้ับการบรหิารทรัพยากรบคุคลและ
การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร

o เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน
การประยุกต์ใช้กับการบรหิารจัดการทรพัยากรบุคคลของกระทรวง

o เพื่อน าข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้กับการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร

2.2 มีระบบพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรที่ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถใชง้านกับทุก
หน่วยงานของกระทรวงคมนาคม

2.2.1 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้
และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรของ
กระทรวง

o เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน
การประยุกต์ใช้กับการสนับสนุนการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรของกระทรวง

o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของบุคลากรของกระทรวง

2.2.2 การสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดบัใช้ประโยชนจ์ากระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูฯ้ ที่พัฒนาขึ้น โดยก าหนดในตัวชี้วัด 
(KPIs) ของบุคลากรทุกคน

o เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ฯ ที่
พัฒนาขึ้น
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กลยุทธ์ (3)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
3

3.1 มีการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากร
กระทรวงคมนาคม ที่ตรงกับงานและทันต่อ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป

3.1.1 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของบุคลากร ท้ังเชิงวิชาการ (Classroom Training) 
และเชิงปฏิบัติ (Workshop/On-the-job Training) โดยต้องตรงกับสายงานและ
ภาคส่วน (Sector) ของบุคลากรของกระทรวง

o เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมท้ังการฝึกอบรมในห้องเรยีน และการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

3.1.2 การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารแก่บุคลากรเข้าใหม่ให้พรอ้มต่อการท างาน และมี
ศักยภาพท่ีหลากหลาย

o เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวงคมนาคม มีศักยภาพ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ท่ีพร้อมต่อการปฏบิัติงานของกระทรวง

3.1.3 การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรน ารอ่ง (Pilot) เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นได้น า
ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีได้เรียนรู้ไปพัฒนาบุคลากรภายในของ
หน่วยงานต่อ (In-House Training)

o เพื่อพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นแกนน าหลัก (บุคลากรน าร่อง) ของกระทรวงให้มี
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

o เพื่อให้บุคลากรน ารอ่งน าความรูค้วามสามารถ และทักษะท่ีได้เรียนรูไ้ปพัฒนา
บุคลากรภายในของหน่วยงานต่อ (In-House Training)

3.1.4 การจัดท าและพัฒนาองคค์วามรู้ และหลักสูตรอบรม ท้ังท่ัวไป (Common) 
และเฉพาะกับงานด้านต่างๆ และภาคส่วน (Sector) ของบุคลากรของกระทรวง

o เพื่อจัดท าและพัฒนาองค์ความรูแ้ละหลักสูตรอบรมของกระทรวงคมนาคม
เพื่อการพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรของกระทรวงคมนาคม

3.2 มีการสร้างปัจจัยที่เกื้อหนุนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม รวมถึงการ
พัฒนาของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม

3.2.1 การพัฒนาและปรับปรงุสายงานของกระทรวง รวมถึงการจัดท าเส้นทางสาย
อาชีพ (Career Path) ท่ีสนับสนุนความก้าวหนา้และการเติบโตของตัวบุคลากร

o เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏบิัติงานแก่บุคลากรของกระทรวงคมนาคม
o เพื่อจัดท าเส้นทางสายอาชีพ (Career Path) ท่ีสนับสนุนความก้าวหน้าและ

การเติบโตของตัวบุคลากร

3.2.2 การเพิ่มและจัดสรรงบฝกึอบรม และงบสอบวัดระดบัสมรรถนะ เพื่อ
สนับสนุนการพฒันาบุคลากรเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าฝึกอบรม และสอบวัดระดบัสมรรถนะ

o เพื่อสนับสนนุให้บุคลากรไดเ้รยีนรู ้และพัฒนาตนเองในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร

o เพื่อสนับสนนุให้บุคลากรเข้าสอบวัดระดับสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนให้สูงยิง่ขึ้น

3.2.3 การก าหนดในตัวชี้วัด (KPIs) ให้ผูกกับการประเมนิผลการด าเนินงานและผูกกับ
ผลตอบแทนรายบุคคล เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจของบุคลากรของกระทรวงในการ
มั่นพัฒนาและเรียนรู้สิ่งใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานของตน

o เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของกระทรวงมั่นพัฒนาและเรยีนรูส้ิ่งใหม่ท่ีจะเปน็
ประโยชนต่์อการท างานของตน

o เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรของกระทรวง

3.2.4 การแบ่งปันทรัพยากรและองคค์วามรูร้ะหว่างหนว่ยงานของกระทรวงในสาย
งานท่ีเกี่ยวเนื่อง เพื่อการพัฒนาบุคลากรในสายงานต่างๆ ให้มีความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นเลิศในสายงานของตนอยา่งแท้จริง

o เพื่อบูรณาการองค์ความรูด้้านคมนาคมขนสง่ของกระทรวงคมนาคม
o เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงแต่ละสายงานให้มคีวามเชีย่วชาญและความ

เป็นเลิศในสายงานของตนอย่างแท้จรงิ
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กลยุทธ์ (4)

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์

ยุท
ธศ

าส
ตร์

ที่ 
4

4.1 เกิดวัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ภายใน
กระทรวงคมนาคม และมีการใช้ดิจิทัลในที่ท างาน 
(Digital Workplace)

4.1.1 การปฏิรูปวัฒนธรรมของกระทรวงสู่วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital 
Culture) เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

o เพื่อสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลในกระทรวงคมนาคม
o เพื่อการรองรับและเตรียมตัวสู่การเปน็รัฐบาลดจิิทัลของกระทรวงคมนาคม

4.1.2 การปลูกฝังทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม และมุมมองเชิงดิจิทัลแก่
บุคลากรของกระทรวงทุกระดับให้มีวฒันธรรมดิจิทัล (Digital Culture)

o เพื่อการปลูกฝังวัฒนธรรมดิจิทัลใหแ้กบุ่คลากรของกระทรวง

4.1.3 การสนับสนุนการใชง้านเทคโนโลยีดิจิทัล o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรของกระทรวง ผ่านการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิิทัล

4.2 มีการส่งเสริมและสรา้งจิตส านึกให้กับบคุลากรมี
คุณธรรม จริยธรรม และรักและผูกพันกบัองค์กร

4.2.1 การปลูกฝังหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนคุณธรรม และจริยธรรม 
ของบุคลากรทุกระดับ

o เพื่อปลูกฝังหลักธรรมาภบิาลแก่บคุลากรของกระทรวง
o เพื่อส่งเสริมและสร้างคณุธรรม และจริยธรรม แก่บุคลากรของกระทรวง

4.2.2 การสร้างความรัก และผูกผันกับองค์กร o เพื่อสร้างความรัก และผูกผันกับองค์กรแก่บุคลากรของกระทรวง
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แนวทางการคัดเลือกโครงการ

ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และนโยบายของรัฐบาล
โครงการที่คัดเลือกใน (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ จึงควรมีวัตถุประสงค์ และ/หรือผลลัพธ์ เพื่อการพัฒนาบุคลากร ทั้ง IT และ non-IT ของกระทรวงคมนาคม ทั้งในด้านความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จะส่งผลให้บุคลากรดังกล่าวมีศักยภาพเพียงพอต่อการเปล่ียนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

งบประมาณการลงทุนของโครงการ
โครงการฯ ควรมีเนื้อหาของกิจกรรม/หลักสูตร/การฝึกอบรม ที่ตรงกับการปฏิบัติงานได้จริง หรือตรงกับระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จะต้องมีการใช้เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง สามารถใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดความคุ้มค่าของงบประมาณที่ลงทุนไปกับโครงการดังกล่าว

ความจ าเป็นของการด าเนินโครงการ
เป็นโครงการเพื่อสนับสนุน หรือเกี่ยวเนื่องกับการด าเนินโครงการอื่นของหน่วยงาน หรือเป็นไปตามกฎหมาย พันธกิจ ข้อบังคับ หรือภารกิจของหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการใน
โครงการดังกล่าว หรือเป็นไปตามตามนโยบายของรัฐบาล หรือผู้บริหารของกระทรวง (Ad hoc/Agenda Based) 

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ
บางหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม มีอัตราก าลังพลที่ไม่เพียงพอ ส่งผลท าให้การที่จะต้องส่งบุคลากรไปพัฒนาหรือฝึกอบรมเป็นไปได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถหาคนมา
แทนที่บุคลากรได้ และ/หรือเกิดการขาดช่วงของงานที่บุคลากรผู้นั้นรับผิดชอบอยู่

ผลกระทบและผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ
โครงการฯ ควรส่งผลกระทบ หรือเกิดผลลัพธ์ ที่สร้างประโยชน์ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน/กระทรวง ตลอดจนหน่วยงาน/กระทรวง และประเทศชาติ

ความเสี่ยงของโครงการ
การพัฒนาบุคลากรด้าน IT ของกระทรวง อาจมีความเส่ียง ทั้งที่คาดการณ์ได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ และต้องน าประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาส าหรับการคัดเลือก

การตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บุคลากรควรให้สามารถด าเนินงานให้บริการที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน/กระทรวง ได้อย่างแท้จริง
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ตัวอย่างโครงการทีเ่กี่ยวข้องที่ได้รบัการคัดเลือกมา (ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมมีแผนจะด าเนินการแล้ว)

1.1 แผนพัฒนาบุคลากรกรมการขนสง่ทางบก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์

1.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ส. 2560-2564 

- อบรม Hard Skills กับ Soft Skills

2.1 โครงการฝึกอบรม/หลักสตูร/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ส. 2560

- อบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมเจ้าท่า

กรมขนส่งทางบก (ขบ.)

กรมเจ้าท่า

4.1 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบคุคลกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563

- การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบคุคลในระบบสารสนเทศทรพัยากรบุคคลที่ถกูต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

- การน าระบบโปรแกรมบรหิารจัดการสมรรถนะใหม่มาใช้เพื่อประโยชน์ในการบรหิารทรัพยากรบคุคล

กรมทางหลวง

กรมทางหลวงชนบท

-

5.1 แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัด กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560)

- แผนพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

- แผนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

- แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- แผนงานการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมท่าอากาศยาน
-

ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.)
7.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 3 ปี ของ สนข. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2560-2562)

- อบรมการประยกุต์ใช้โปรแกรมรหัสเปิดในระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคม

- การอบรมการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลในระบบเว็บไซต์ สนข.

- การอบรมการสร้าง Infographic ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

- การอบรมการใช ้e-form

- การอบรมมาตรฐานวิชาชีพ ITPE

- การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE)

- การอบรมหลักสูตรด้านการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัผู้บรหิาร
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์

 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงคมนาคม

 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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โครงการ 1) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาบคุลากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 
2561-2564

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 1.1.1
ตัวชี้วัด o มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างแนวทางส าหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

กลุ่มเป้าหมาย o -
กิจกรรม o จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 โดย

แผนดังกล่าวจะสอดคล้องกับแผนหรือกรอบดังต่อไปนี้
• แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 และกรอบความรู้

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นด้าน IT ของบุคลากร IT ของกระทรวงคมนาคม และกรอบทักษะที่จ าเป็นด้าน IT ของ
บุคลากร non-IT ของกระทรวงคมนาคม

• ภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o -
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน
o กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 6 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 1,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมให้
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
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โครงการ 2) โครงการปรับปรุงอัตราก าลังพลในสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม (IT Workforce 
Management)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 1.2.1
ตัวชี้วัด o ร้อยละของต าแหน่งบุคลากรสายงาน IT ที่ยังไม่เพียงพอ
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อทบทวนอัตราก าลังพล และจัดสรรอัตราก าลังพลในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงใหมใ่หม้คีวามเหมาะสม

o เพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงดึงดูดบุคลากรเข้ามาท างานกับกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
กิจกรรม o ทบทวนอัตราก าลังพลในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

o ด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลังคนเฉพาะกิจ (Special Tasks) ซึ่งได้แก่
• ทบทวนการประเมินผลตอบแทนของบุคลากรในสายงาน IT ที่ยังไม่เหมาะสม เช่น อัตราค่าวิชาชีพ ค่าตอบแทนจากความช านาญการ (ใบ

ประกาศนียบัตร และใบอนุญาตต่างๆ) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดึงดูด
• เร่งแต่งตั้ง และบรรจุข้าราชาการ/พนักงาน ในสายงาน IT ส าหรับหน่วยงานที่ประสบปัญหาบุคลากรสายงาน IT ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถ้า

มีต าแหน่งว่างอยู่ใหท้ าการบรรจุเป็นข้าราชการประจ า/พนักงานประจ าทันทีเมือ่มบีุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติ

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o -
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน

o กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 100,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมให้
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
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โครงการ 3) โครงการจัดท าสื่อเผยแพร่เร่ือง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม่” (MOT Next GEN)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 1.2.1

o กลยุทธ์ที่ 1.2.2
ตัวชี้วัด o จ านวนผู้ที่แสดงความสนใจลงชือ่และรายละเอียดติดต่อ จ านวน 300 คน
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในยุคใหม ่ผ่านการเผยแพร่ด้วยสื่อประชาสัมพนัธ์ใน

ช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
o เพื่อสร้างและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท างานของกระทรวงคมนาคม และดึงดูดบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาท างานกับกระทรวง

คมนาคม
กลุ่มเป้าหมาย o บุคคลทั่วไป

o นิสิติและนักศึกษา (ทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่ และเพิ่งจบการศึกษา)
กิจกรรม o จัดจ้างบริษัทภายนอกในการจัดท าสื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์เรื่อง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม”่ ในรูปแบบของวิดีทัศน์ รวมถึงส่ือแผ่นพับ 

และภาพ infographic
o จัดท าคู่มือฉบับย่อ เพื่อแนะน าแนวทางการสมคัรเข้ารับราชการกับกระทรวงคมนาคม / สมัครเข้าท างานกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด
o เผยแพร่ส่ือเผยแพร่ดังกล่าว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น
o จัดสัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เร่ือง “กระทรวงคมนาคมยุคใหม”่ โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และมหาวิทยาลยั/

สถาบันการศึกษาจ านวน 300 คน
o เปิดช่องทางใหผู้้ที่สนใจสามารถลงชือ่และรายละเอียดติดต่อ อาทิ บนเว็บไซต์ และโซเชียลมเีดียของกระทรวงคมนาคม รวมถึงเว็บไซต์ของ

หน่วยงานในสังกัด ฯลฯ โดยมีการเผยแพร่คู่มือฉบับย่อแนะน าการสมัครเข้าท างานฯ ให้แก่ผู้ที่สนใจ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 6 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมให้
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 4) โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและสถาบนัการศึกษา (MOT x University)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 1.2.1
o กลยุทธ์ที่ 1.2.2

ตัวชี้วัด o จ านวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง

ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง

วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ภารกิจ และการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมในยุคใหม ่แก่นิสิตและนักศึกษา
o เพื่อสร้างและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท างานของกระทรวงคมนาคม และดึงดูดนิสิตและนักศึกษาเข้ามาท างานกับกระทรวง

คมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o นิสิตและนักศึกษาที่ก าลังจะจบการศึกษา

กิจกรรม o ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรตัวอย่าง (MOT Ambassadors) จากหน่วยงานในสังกัดแต่ละหน่วยงาน (ทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มาเป็น
ผู้บรรยายและแบ่งปันประสบการณ์การท างาน แก่นิสิติและนักศึกษา เพื่อดึงดูดให้เข้ามาท างานกับกระทรวงคมนาคม

o ติดต่อประสานงานกับมหาวิทยาลยัและสถาบันการศึกษาแหง่ต่างๆ
o ด าเนินการจัด Roadshow ไปยังมหาวทิยาลัยและสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับกระทรวงคมนาคม

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน

ปีงบประมาณ o 2561

งบประมาณ o 800,000 บาท

การวางแผนกลยุทธ์พัฒนาและบริหารจัดการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมให้
สอดคล้องกับภารกิจและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกระทรวงรวมทั้งนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
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โครงการ 5) โครงการออกแบบและพัฒนาระบบบรูณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม (Integrated Human Resource 
Management System)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 2.1.1
ตัวชี้วัด o ระบบบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม (Integrated Human Resource Management System) 1 ระบบ
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง

o เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมลูด้านทรัพยากรบุคคลของทั้งกระทรวง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบาย หรือจัดท าแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป

o เพื่อเป็นระบบสารสนเทศที่จะเชื่อมต่อกับระบบ DPIS ของส านักงาน ก.พ. และสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการน าเข้าข้อมูลตามระบบ DPIS ที่
จะเปล่ียนแปลงไปในอนาคต อันจะช่วยลดภาระงานของหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o -
กิจกรรม o ศึกษาภาพรวมของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

o พัฒนาออกแบบระบบบูรณาการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม (Integrated Human Resource Management System)
o จัดประชุมกลุ่มยอ่ยร่วมกับส านักงาน ก.พ. เพื่อหาแนวทางในการเชือ่มต่อระบบ Integrated Human Resource Management System เข้ากับ

ระบบ DPIS

สมรรถนะที่เก่ียวข้อง o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
o ส านักงาน ก.พ.

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 12 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรในด้านต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 6) โครงการประชาสัมพนัธ์การใชง้านระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม และระบบ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบคุลากรของกระทรวง

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 2.2.1
o กลยุทธ์ที่ 2.2.2

ตัวชี้วัด o จ านวนผู้บริหารที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม ไมน่้อยกวา่ 50% ของจ านวน
ผู้บริหารทั้งหมด

o จ านวนผู้ใช้งานที่เข้าใชง้านระบบพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของกระทรวง ไมน่้อยกวา่ 50% ของจ านวนผู้ใช้งาน
ทั้งหมด

ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อประชาสัมพนัธ์การใชง้านระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวงคมนาคม และระบบพัฒนาศักยภาพ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรของกระทรวง
o เพื่อใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการประยุกต์ใชก้ับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกระทรวง รวมถึง

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของกระทรวง
กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o จัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทั้งสอง

o จัดสัมมนาเผยแพร่ระบบสารสนเทศทั้งสอง
o จัดกิจกรรม Workshop เพื่อฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทั้งสอง
o ติดตามและประเมินผลการใชง้านระบบสารสนเทศทั้งสอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร 
o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 12 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 2,000,000 บาท

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของบุคลากรในด้านต่างๆ และการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
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โครงการ 7) โครงการจัดสอบวัดระดับวิชาชพีและสมรรถนะด้านไอทีของบุคลากรกระทรวงคมนาคม (MOT Pulse Check)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.1.1

o กลยุทธ์ที่ 3.2.2
ตัวชี้วัด o จ านวนบุคลากรที่ท าการทดสอบวัดระดับวิชาชพีและสมรรถนะ 500 คน
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อประเมินศักยภาพ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม เพื่อส าหรับการประเมิน

ช่องว่าง (Gap) ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร และการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o จัดสรรงบประมาณการจัดทดสอบวัดระดับวิชาชพีและวดัระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประจ าปีงบประมาณ

o คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าร่วมโครงการจากทุกหน่วยงานในสังกัด
o จัดฝึกอบรมบุคลากรเหล่านั้น เพื่อเตรียมตัวในการเข้าทดสอบวัดระดับวชิาชพีและวัดระดับสมรรถนะต่างๆ

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่
o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ทุกหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม
o ส านักงาน ก.พ.
o สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน)
o ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.)
o หน่วยงานที่เปิดจัดสอบวัดระดับวิชาชพีและวัดระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร อื่นๆ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
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โครงการ 8) โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าใหม่ของกระทรวง เพื่อให้พร้อมต่อการท างานและมีศักยภาพทีห่ลากหลาย (MOT New Blood)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.1.2
ตัวชี้วัด o ร้อยละของบุคลากรเข้าใหมท่ี่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่จ าเป็น
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อให้บุคลากรเข้าใหมม่คีวามพร้อมต่อการท างาน และมีศักยภาพที่หลากหลาย

o เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจในภาพรวมการท างานในระบบราชการ
o เพื่อให้บุคลากรเข้าใหมไ่ด้เรียนรู้การท างานจากการปฏิบัติจริง (Learning by Doing)

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรเข้าใหม่ทุกคน
กิจกรรม o ท าการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมเชิงวิชาการและเชงิปฏิบัติที่จ าเป็นส าหรับการเตรียมความพร้อมใหก้ับบุคลากรเข้าใหมข่องกระทรวง อาทิ

ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมและการท างานขององค์กรที่ตนสังกัด, ความรู้เร่ืองกฎหมายและกฎระเบียบราชการ (ร่วมกับส านักงาน ก.พ.), การ
พัฒนาทักษะการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการปฏิบัติงาน (ร่วมกับส านักงาน ก.พ.), การพัฒนาทักษะ Digital Literacy (ร่วมกับส านักงาน ก.พ. และ 
สคช.), การพัฒนาทักษะ Digital Governance, Standard and Compliance (ร่วมกับส านักงาน ก.พ. และ สคช.), การพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล
, ฯลฯ

o จัดฝึกอบรมบุคลากรเข้าใหมใ่นหลักสูตรต่างๆ
o ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากรเข้าใหม่

สมรรถนะที่เก่ียวข้อง o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ่
o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ส านักงาน ก.พ.
o สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน) (สคช.)
o หน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 

255

โครงการ 9) โครงการพัฒนาบุคลากรน าร่อง เพื่อให้บุคลากรเหล่าน้ันน าความรู้ความสามารถ และทักษะที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาบุคลากรภายในของ
หน่วยงานต่อ (MOT Train the Trainer)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.1.3
ตัวชี้วัด o จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลับมาด าเนินการถ่ายทอดความรู้ภายในองค์กร (In-House Training) จ านวน 60 คน
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์

o เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผู้เรียนส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมลูผู้เรียนเพื่อพฒันา Academy ต่อไป
o ส่งเสริมวิสัยทัศน์ ทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับงานคมนาคม

o ส่งเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรรัฐ ตามสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิขิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy) เป็นต้น เพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่องานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมต่อไป

o จัดให้มีส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับหลักสูตรหรือเน้ือหาความรู้ที่จะต้องถ่ายทอด
o จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ภายหลังการฝึกอบรมภายในส านักงาน หรือระหว่างส านักงานของตน โดยผู้ที่ได้รับโอกาสเข้าฝึกอบรมจากภายนอก

จะต้องมีส่วนถ่ายทอดความรู้ (In-House Training) ซึ่งต้องจัดให้มกีารจัดอบรมเป็นระยะ เพื่อสร้างความยั่งยืนของระบบการเรียนรู้ในระยะยาว
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม ่

o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน
o สถาบันต่างๆ ของรัฐ เช่น NSTDA Academy และThailand Digital Government Academy เป็นต้น

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 6 เดือน
ปีงบประมาณ o 2562
งบประมาณ o 2,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
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โครงการ 10) โครงการพัฒนาและจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านคมนาคมดิจิทัลเฉพาะด้านของกระทรวงคมนาคม (MOT Sectorial Integrated KM)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.1.1
o กลยุทธ์ที่ 3.1.4

ตัวชี้วัด o มีองค์ความรู้ด้านคมนาคมดิจิทัลที่เฉพาะด้าน แบ่งตามแต่ละภาคส่วน (Sector) ซึ่งได้แก่ บก น้ า ราง และอากาศ

ล าดับความส าคัญ o สูง

วัตถุประสงค์ o เพื่อรวบรวมองค์ความรูต้่างๆ ด้านคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม ในแต่ละภาคส่วน (บก/น้ า/ราง/อากาศ) และจัดท าเป็นฐานข้อมูลเชิงบูรณาการกลางของ
กระทรวงคมนาคม

o เพื่อให้เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ด้านคมนาคมดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม และพัฒนาต่อยอดเป็นหลักสูตรดา้นคมนาคมดิจิทัลเฉพาะด้าน
o เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของกระทรวงคมนาคมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ตรงตามแตล่ะด้าน (บก/น้ า/ราง/อากาศ)

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (บุคลากร IT) ของกระทรวงคมนาคม

กิจกรรม o จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในแต่ละภาคส่วน (บก/น้ า/ราง/อากาศ) จากหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ตลอดจนอาจเรียน
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย

o รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรูด้้านคมนาคม ตลอดจนองค์รู้ด้านดิจิทัลทีเ่กี่ยวข้องกับการคมนาคมขนสง่ในแต่ละภาคส่วน พร้อมจัดท าฐานข้อมูลเชิงบูรณา
การกลางของกระทรวง

o พัฒนาหลักสูตรอบรมส าหรบับุคลากรคมนาคม ที่มีความเฉพาะด้านส าหรับแต่ละภาคสว่น (บก/น้ า/ราง/อากาศ) 
o จัดฝึกอบรมบุคลากรของกระทรวงคมนาคม โดยใช้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้น และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกเป็นผู้ด าเนินการอบรม ถ่ายทอดความรู้

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของทุกหนว่ยงาน
o หน่วยงานภาคเอกชนพันธมิตร

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 6 เดือน

ปีงบประมาณ o 2561

งบประมาณ o 6,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 11) โครงการ MOT Training Academy 
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.1.1

o กลยุทธ์ที่ 3.1.4
ตัวชี้วัด o จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ Academy จ านวน 100 คน
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผ่านส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์

o เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผู้เรียนส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ข้อมลูผู้เรียนเพื่อพฒันา Academy ต่อไป
o ส่งเสริมวิสัยทัศน์ ทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o ทบทวนหลักสูตรที่ใช้อบรมบุคลากรในกระทรวงคมนาคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือหลักสูตรการ

ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานในแต่ละส่วน ตลอดจนหลักสูตรเฉพาะด้านของกระทรวง
o จัดให้มีการฝึกอบรมดา้นหลักสูตรทั่วไป เช่น หลักสูตรการใช้งานฐานข้อมูลและระบบงานต่างๆ ของกระทรวง เป็นต้น และหลักสูตรเฉพาะดา้น 

เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับงานคมนาคมทางบก น้ า ราง และอากาศ เป็นต้น โดยจัดจ้างผู้เชีย่วชาญจากภายนอกและผู้มี
ประสบการณ์ท างานจริงจากแต่ละหน่วยงานในสังกดักระทรวง ในแต่ละด้านเป็นผู้น าการอบรม

o ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เข้าฝึกอบรม
o จัดท าส่ือเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนลีสารสนเทศที่สามารถใชป้ระยุกต์กับงานในแต่ละส่วนของสายงานในกระทรวงคมนาคมได้

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 6 เดือน
ปีงบประมาณ o 2562
งบประมาณ o 6,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 12) โครงการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีสารสนเทศและเทคโนโลย ี(IT Career Planning)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.1
ตัวชี้วัด o มีแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT Career Planning) ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีสารสนเทศและเทคโนโลยี (IT Career Planning) ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม

o เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมอืในการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชพี (Career Development Plan) ให้กับผู้ปฏิบัติงานสายงานด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าพนักงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศและเทคโนโลยีในกระทรวงคมนาคมทุกคน
กิจกรรม o ศึกษาทบวนโครงสร้างองค์กร/ต าแหน่งงานขององค์กรในกรทรวงคมนาคม เพื่อวิเคราะห์งานและจดักลุ่มงานใหเ้หมาะสมกับการด าเนินงานของ

สายงานและบริบทโลกในปัจจบุัน
o จัดท า Career Model เกณฑ์หรือมาตรฐานส าหรับแต่ละต าแหน่งงานตาม Model ที่ก าหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเล่ือนระดับ

ต าแหน่งงานและการโอนย้ายประเภทงาน โดยอาจพิจารณาจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชพีไอทีแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) 
Traditional Career Path (2) Network Career Path และ (3) Dual Career Path

o จัดตั้งคณะกรรมการโครงการจัดท าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน (Career Planning) และแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร (Succession 
Plan)

o จัดเตรียม Training Roadmap ส าหรับการพัฒนาประจ าวชิาชพีในระยะยาว โดยให้ความส าคัญกับความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และความรู้เฉพาะทางที่จ าเป็นต่อกระทรวงคมนาคม เช่น หลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับ Geographic Information System (GIS) การบริหาร
จัดท าฐานข้อมูล (Database Management) เป็นต้น 

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o -
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

o ส านักงาน ก.พ.
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 2,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 
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โครงการ 13) โครงการปรับปรุงตัวชี้วัดงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม (IT KPIs Development)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.3

ตัวชี้วัด o ตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงคมนาคม ผูกกับการประเมินผลการด าเนินงานและการประเมนิผลตอบแทน

ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง

วัตถุประสงค์ o เพื่อทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

o เพื่อสร้างก าลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของกระทรวง ทั้งบุคลากรสายงาน IT และบุคลากรสายงาน non-IT

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กิจกรรม o ทบทวนและปรับปรุงตัวชี้วัดงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวง ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับงาน IT ของ
กระทรวง ภายใน 3 เดือนแรก

o ประกาศบังคับใช้ตัวชีว้ัดฯ ใหม่ พร้อมทั้งให้ระยะเวลาในการปรับตัว 12 เดือน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน
o กองการเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน

ปีงบประมาณ o 2561

งบประมาณ o 100,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 
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โครงการ 14) โครงการคู่มือกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นฉบับใหม่ของกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.3

ตัวชี้วัด o ร้อยละการรับรู้เกี่ยวกับกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นฉบับใหม่ของกระทรวงคมนาคม
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างการรับรู้ของบุคลากรของกระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น และผลประโยชน์/

ผลตอบแทนที่จะได้รับเพิ่มเติมจากการมั่นพฒันาตนเอง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตรงตามหรือสูงกว่าระดับที่กรอบฯ 
ก าหนดไว้

o เพื่อสร้างก าลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรของกระทรวง

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o จัดท าคู่มือกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นฉบับใหม่ของกระทรวงคมนาคม โดยบรรจุเอากรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 

และสมรรถนะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารส าหรับบุคลากร IT ทักษะที่จ าเป็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ส าหรับบุคลากร non-IT และทักษะด้านดิจิทัลของส านักงาน ก.พ. เข้าไว้ในคู่มือฉบับดังกล่าว

o เผยแพร่คู่มือกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นฉบับใหม่ไปยังหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o -

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 500,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 15) โครงการประชุมสัมมนาเชงิวิชาการประจ าปีของกระทรวงคมนาคม (MOT Forum Week)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.4
ตัวชี้วัด o จ านวนผู้เข้าร่วมงานประชมุสัมมนา จ านวน 300 คน
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

o เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากแต่ละหน่วยงานในสังกัด อันจะน าไปสู่การประยุกต์และปรับใชอ้งค์ความรู้ที่สังเคราะหข์ึ้นในการปฏิบัติงาน หรอื
การด าเนินนโยบายและโครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่รัฐ และข้าราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o จัดประชุมสัมมนา (MOT Forum) ระยะเวลา 3-5 วัน โดย

• มีการก าหนด Theme ของงานประจ าปี โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดสรรหาที่จัดประชมุสัมมนา
• ในการประชุมสัมมนา ให้มีการเปิดเวทีใหท้ั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน จากแต่ละส านัก/หน่วยงาน มา

น าเสนอและแบ่งปันองค์ความรู้เก่ียวกับด้านคมนาคมขนส่งในภาคส่วนของตน (บก / น้ า / ราง / อากาศ) รวมถึงเปิดให้เกิดการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปของการน าองค์ความรู้เชิงบูรณาการมาปรับใชใ้นการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินนโยบายและ
โครงการต่างๆ ในอนาคต

• ในการประชุมสัมมนา ให้มีการจัดบูธและจัดท า Workshop แก่บุคลากรของกระทรวงคมนาคมที่ร่วมงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องมบีูธ
และ Workshop ของตนเอง เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ นวัตกรรม ให้กับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัด ได้เข้าร่วม

o จัดท าสรุปผลการประชุมสัมมนา องค์ความรู้ที่เผยแพร่ในงาน และแจกจ่ายใหแ้ก่บุคลากรของกระทรวงทุกคน
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เจ้าภาพการจัดประชุมสัมมนา)

o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 10,000,000 ล้านบาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 

262

โครงการ 16) โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สงูภายในกระทรวงคมนาคม (MOT Entangled Talent)

กลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.4

ตัวชี้วัด o จ านวนบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงที่มกีารแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคม 50 คน

ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง

วัตถุประสงค์ o เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Talent) ให้มีศักยภาพที่หลากหลาย และกลายเป็นบุคลากรน าร่องที่จะน าความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้
เรียนรู้มาพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป (In-House Training)

o เพื่อแบ่งปันทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ ระหว่างหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของแต่ละหน่วยงาน

กิจกรรม o ประเมินและคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิสู์ง (Talent) ของหน่วยงานแต่ละแหง่ เข้าร่วมโครงการ
o ด าเนินการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงเพือ่จับคู่ความต้องการระหว่างหน่วยงาน (Matching)
o ด าเนินการแลกเปล่ียนบุคลากรผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน เพื่อไปเรียนรู้และรับ

ประสบการณ์จากหน่วยงานอื่นนอกเหนือจากที่ตนปฏิบัติบัติงานอยู่ และมีเป้าหมายเพื่อพฒันาบุคลากรเหล่านั้นมีศักยภาพที่หลากหลาย
o ภายหลังจากการด าเนินการแลกเปล่ียนระหว่างหน่วยงาน ให้ด าเนินการจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) โดยให้บุคลากรน าร่อง 

(Talent) เหล่าน้ันมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ และทักษะที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ แก่บุคลากรอื่นๆ ในหน่วยงาน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน

ปีงบประมาณ o 2561

งบประมาณ o 100,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 
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โครงการ 17) โครงการเสวนานักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม และแอปพลิเคชัน (Coder Conference)
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 3.2.4

ตัวชี้วัด o จ านวนผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งหมด (เอกชนและภาครัฐ) จ านวน 60 คน
ล าดับความส าคัญ o ปานกลาง
วัตถุประสงค์ o เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรม และแอปพลิเคชัน (Software and Application)

ให้แก่บุคลากรในสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (บุคลากร IT) ของกระทรวงคมนาคม
o เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐ
o เพื่อสร้างสัมพันธ์อนัดีกับหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นพันธมติรกับกระทรวงคมนาคม

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (บุคลากร IT) ของกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o จัดประชุมเสวนา (Conference) ระยะเวลา 1-2 วัน โดย

• เรียนเชิญหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นพนัธมติรกับกระทรวงคมนาคม อาทิ บริษัทไอทีซึ่งเป็นที่ Outsource ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง บริษัทไอทีชั้นน าของประเทศ ฯลฯ เข้าร่วมงาน

• เปิดเวทีเสวนา เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ด้านซอฟต์แวร์ โปรแกรม และแอปพลิเคชัน (Software and Application) โดยให้หน่วยงาน
ภาคเอกชนมาแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค หรือความรู้และทักษะต่างๆ แก่บุคลากรของกระทรวง

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o การส่ังสมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (เจ้าภาพการจัดประชุมสัมมนา)
o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน
o หน่วยงานภาคเอกชนพันธมติร

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 1-2 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 1,000,000 บาท

การพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรของ
กระทรวงคมนาคมด้านต่างๆ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 18) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล (Cultural Change Strategy for Digital 
Organization)

กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 4.1.1

ตัวชี้วัด o จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40 คน

ล าดับความส าคัญ o สูง

วัตถุประสงค์ o เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรสู่วัฒนธรรมดิจทัล

กลุ่มเป้าหมาย o เจ้าหน้าที่ระดับสูง
o ผู้บริหารส านักงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม

กิจกรรม o จัดหาหลักสูตรการอบรมกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจแนวทางในการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม
องค์กรร่วมกัน โดยมีหัวข้อวชิาอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับวัฒนธรรมองค์กร เช่น การก าหนดกลยุทธ์ในการปรับเปล่ียนองค์กร การพัฒนา
ประสิทธิภาพขององค์กรในยุคของการปรับเปล่ียนวัฒนธรรม และการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

o จัดฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวใหแ้ก่ผู้เข้าร่วม

สมรรถนะที่เก่ียวข้อง o วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน

ปีงบประมาณ o 2561

งบประมาณ o 400,000 บาท

การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับในกระทรวง รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4



ตัวอย่างรายละเอียดโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โครงการ 19) โครงการพัฒนา Digital Mindset
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 4.1.2
ตัวชี้วัด o มีส านักงานใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมที่รับผิดชอบการพฒันา Digital Mindset ขององค์กร

o มีกิจกรรมพัฒนา Digital Mindset ของกระทรวงคมนาคมอย่างน้อย 6 กิจกรรม
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อเสริมสร้างทัศคติดิจิทัล (Digital Mindset) ในการท างานของบุคลากรในกระทรวง

o เพื่อให้มกีารวางแผนพฒันาบุคลากรใหม้ทีัศคติดิจิทัล (Digital Mindset) อย่างเป็นระบบ
กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o มอบหมายหน้าที่การวางแผนพฒันา Digital Mindset ของบุคลากรในกระทรวงคมนาคมใหแ้ก่ส านักปลัดกระทรวงคมนาคม

o วางแผนกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในองคก์รในระยะยาวในแต่ละปี โดยก าหนดหัวข้อ (Theme) องค์ประกอบที่ส าคัญต่อการพัฒนา Digital 
Mindset ในแต่ละปี ดังนี้ 
• ความโปร่งใส (Transparency) - กระตุ้นให้องค์กรเปิดเผยข้อมูล และกรอกข้อมูลต่างๆ บนระบบออนไลน์ให้สามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใส
• การแบ่งปัน (Sharing) – บุคลากรในองค์กรต้องพร้อมแบ่งปันข้อมลูระหว่างกันทางออนไลน์ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการท างาน
• การท างานร่วมกัน (Collaboration) – เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันระหว่างภายในส านัก และระหว่างส านักต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน

การท างานแบบล าดับขั้นลง
• การตัดสินใจโยใชข้้อมลูขับเคล่ือน (Data Driven) – สนับสนุนการตัดสินใจในการท างานต่างๆ ของบุคลากรโยใช้ขอ้มลูเป็นฐาน สนับสนุน

การป้อนข้อมูล การเก็บข้อมูลสถิติ และการน าข้อมูลมาใชอ้ย่างเป็นระบบ
• ความคล่องตัว (Agility) – กระตุ้นความคล่องตัวขององค์กรที่ต้องพร้อมเปล่ียนแปลงใหท้ันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกที่รวดเร็ว

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
o การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
o ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับในกระทรวง รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
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โครงการ 20) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์การปฏิบติังานของกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง o กลยุทธ์ที่ 4.1.3
ตัวชี้วัด o ร้อยละของความพงึพอใจในการท างานในองค์กร

o ร้อยละของบุคลากรที่มีความสัมพนัธ์ที่ดีภายในองคก์ร
ล าดับความส าคัญ o สูง
วัตถุประสงค์ o เพื่อสร้างความผูกพนัในการท างานกับองค์กร และลดความเส่ียงด้านการบริหารบุคลากรของอค์กร

o เพื่อเสริมสร้างความสามคัคแีละความสัมพนัธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
o เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มเป้าหมาย o บุคลากรทุกคนในสังกัดกระทรวงคมนาคม
กิจกรรม o ประเมิน Engagement องค์กร โดยจัดจ้างผู้เชีย่วชาญเพือ่ประเมนิระดับ Engagement ขององค์กรในหลายๆ มิติ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ของ

บุคลากรในองค์กร
o จัดกิจกรรม Team Building ระหว่างบุคลากรในแต่ละส านักขององค์กร
o จัดกิจกรรม Digital Mindset เพื่อเสริมสร้างการใชเ้ทคโนโลยดีิจิทัลในกระบวนการท างาน และการให้บริการของส านัก/องค์กร
o จัดกิจกรรมเปิดใจ (Genuine Communication) ให้ผู้บริหารของแต่ละส านักพูดคุยถึงแนวทางการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และความ

ต้องการของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความสัมพันธร์ะหวา่งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
o จัดกิจกรรม Digital Workplace Contest โดยให้ผู้แทนจากแต่ละส านัก/กอง มาบรรยายแนวทางการสร้างหรือน า Digital มาใชใ้นในที่ท างาน

สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง o การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลขององค์กร 
o การประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ o กองการเจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักงานใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ o 3 เดือน
ปีงบประมาณ o 2561
งบประมาณ o 5,000,000 บาท

การปลูกฝังวัฒนธรรมด้านดิจิทัลและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านดิจิทัลของบุคลากรทุกระดับในกระทรวง รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4



สรุปแผนงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1) 

267

2561 2562 2563 2564

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการฯ ของ

กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2561-2564

2) โครงการ IT Workforce Management

3) โครงการ MOT Next Gen

4) โครงการ MOT x University

5) โครงการ Integrated Human Resource 
Management System

6) โครงการประชาสมัพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศฯ

7) โครงการ MOT Pulse Check

8) โครงการ MOT New Blood

9) โครงการ MOT Train the Trainer

10) โครงการ MOT Sectorial Integrated KM

11) โครงการ MOT Training Academy

12) โครงการ IT Career Planning

13) โครงการ IT KPIs Development

14) โครงการคูม่ือกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จ าเป็นฉบับใหมข่องกระทรวงคมนาคม

15) โครงการ MOT Forum Week

16) โครงการ MOT Entangled Talent

17) โครงการ Coder Conference

18) โครงการ Cultural Change Strategy for Digital 
Organization

19) โครงการ Digital Mindset

20) โครงการเสริมสร้างความสมัพันธ์การปฏิบัตงิานของ
กระทรวงคมนาคม

7 7 7 7

1 2

19 20 20 20 2018

3

4

3

4

3

4

16 16 16

6 5

10 11 9 9 9

12 13

14

8 8 8

17 15 17 15 17 15
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม

 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
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1
2

3

4
5

6

7

8
9

กลุ่มงานด้านฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) 

กลุ่มงานด้านซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรม
ประยุกต์ (Software and Applications) 

กลุ่มงานด้านความปลอดภัย 
(Security) 

กลุ่มงานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
โทรคมนาคม (Network & Telecommunication) 

กลุ่มงานด้านการวางแผน
และนโยบาย (Policy) 

กลุ่มงานด้านฐานข้อมูล 
(Database) 

กลุ่มงานด้านการบริหาร
โครงการสารสนเทศ 

(Project Management) 

กลุ่มงานด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

กลุ่มงานด้านการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture) 
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กลุ่มงานด้านฮารด์แวร์ (Hardware) 

“ฮาร์ดแวร์” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ (ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) และเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)) ชิ้นส่วนของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ เช่น ระบบประมวลผล แผงวงจร หน่วยความจ า หน่วยเก็บความจ า เป็นต้น เครื่องเซิร์ฟเวอร์ แม่ข่าย และเมนเฟรม (Server and Mainframe) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ (Devices) เช่น สมาร์ทโฟน (Smartphone) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น อุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Devices) เช่น เราท์เตอร์ (Router) สวิตช์ 
(Switch) ฮับ (Hub) บริดจ์ (Bridge) สายเชื่อมโยงชนิดต่างๆ (Connection Cable) อุปกรณ์รับส่งสัญญาณและวิทยุ (Transmission) อุปกรณ์ส าหรับใช้จัดท าฐานข้อมูล 
อุปกรณ์ต่อพ่วงของเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่กล่าวมาข้างต้น (Peripherals) เช่น สายวงจร สายไฟ เป็นต้น รวมไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) ที่
ประกอบด้วยอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลากหลายประเภทท างานร่วมกัน

เน้ืองานด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของกระทรวงคมนาคม จะเก่ียวเน่ืองกับการจัดหา คัดเลือก ติดตั้งและประกอบ ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ การทดสอบเมื่อ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านั้นได้ถูกติดตั้งหรือประกอบขึ้นแล้ว การซ่อมบ ารุงและดูแลรักษา (Maintenance) ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เหล่านั้น ตลอดจนการจัดเช่าอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ต่างๆ (กรณีที่หน่วยงานกระทรวงคมนาคมมิได้ลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์เอง)

นอกจากนี้ งานบริการที่เกี่ยวเน่ืองและจัดให้อยู่ในกลุ่มงานนี้ ยังได้แก่ งานลักษณะ Help Desk เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหน่วยงาน (หรือภายนอก
หน่วยงาน กรณีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ดังกล่าวมีการใช้งานโดยบุคคลภายนอก) การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้
และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน (ภายในและภายนอกกระทรวง) และงานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง
และประกอบ รวมถึงซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว
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กลุ่มงานด้านซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ (Software and Applications)

“ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์” หมายถึง โปรแกรม (Program) กลุ่มโปรแกรม (Program Suite) เฟิร์มแวร์ (Firmware) ปล๊ักอิน (Plugin) และ
ระบบปฏิบัติการ (Operation System) ที่ใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลข้อมูล โปรแกรมค านวณ โปรแกรมแก้ไขภาพและวีดีโอ 
โปรแกรมจัดท าเอกสาร โปรแกรมพัฒนาและแก้ไขโปรแกรมและซอฟต์แวร์ (Software Development Tool) โปรแกรมจ าลอง (Simulation Program) ระบบปฏิบัติการ
ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Operation System: OS) โมบาย แอปพลิเคชัน (Mobile Application) เป็นต้น นอกจากน้ี “ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์” ในที่นี้ 
ยังรวมถึงเว็บไซต์ (Website) ของหน่วยงาน หรือระบบงาน หรือโครงการการด าเนินงานใดๆ ซึ่งหมายรวมไปถึงเว็บเพจ (Webpage) หรือแอคเคาท์ (Account) บน
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของหน่วยงาน ระบบงาน หรือโครงการเหล่านั้นด้วย อาทิ เฟชบุ๊ค (Facebook) ขององค์กร ทวิตเตอร์ (Twitter) ขององค์กร ไลน์แอคเคาท์ 
(LINE account) ขององค์กร ฯลฯ

เนื้องานด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ของกระทรวงคมนาคม จะเกี่ยวเนื่องกับการจัดหา คัดเลือก ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรม
ประยุกต์ต่างๆ (ทั้งการพัฒนาหรือเขียนขึ้นเองโดยบุคลากรของกระทรวงคมนาคมและการจัดจ้างบริษัทภายนอก/บริษัทที่ปรึกษา (Outsource)) การติดตั้งซอฟต์แวร์และ
โปรแกรมประยุกต์ การทดสอบซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น โดยยังรวมถึงงานบริการที่เกี่ยวเนื่องอันได้แก่ งานลักษณะ Help Desk 
เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ การตอบข้อซักถามจากผู้ติดต่อทาง

โซเชียลมีเดีย เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน หรืองานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว

ส่วนในงานด้านที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ (Website) และโซเชียลมีเดีย (Social Media) จะมีเนื้องานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและจัดท า หรือพัฒนาและ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือระบบงาน หรือโครงการการด าเนินงานใดๆ การทดสอบเว็บไซต์ การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การเชื่อมต่อเว็บไซต์ ทั้ง
ระบบหน้าบ้าน (Front End) และระบบหลังบ้าน (Back End) ระหว่างระบบ โครงการ หน่วยงาน หรือกระทรวงอื่นๆ การบริหารจัดการเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย และการ
ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงผู้เข้ามาติดต่อ/ร้องเรียน 
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กลุ่มงานด้านความปลอดภัย (Security)

“ความปลอดภัย” หมายถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ระบบเครือข่ายและการส่ือสาร
โทรคมนาคม และระบบฐานข้อมูล (ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของตัวข้อมูล (Data Protection, Data Privacy and Data Security))

เน้ืองานในกลุ่มงานนี้ของกระทรวงคมนาคม จึงเกี่ยวเนื่องกับทั้งการจัดหา คัดเลือก และติดตั้งหรือประกอบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การจัดหา คั ดเลือก และติดตั้ง
ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ ตลอดจนการทดสอบและการแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ รวมถึงซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ เหล่านั้น ที่มี
วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ระบบเครือข่ายและการส่ือสารโทรคมนาคม ระบบ
ฐานข้อมูล และระบบอื่นๆ

ตัวอย่างของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่มีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ได้แก่ อุปกรณ์กันไฟตก-ไฟเกิน-ไฟ
กระชาก (Uninterruptible Power Supply: UPS) เครื่องเซิร์ฟเวอร์/แม่ข่าย/ระบบส ารองข้อมูลหรือระบบ (Backup System) อุปกรณ์/โปรแกรมไฟร์วอลล์ (Firewall) 
โปรแกรมป้องกันไวรัส สปายแวร์ และมัลแวร์ (Anti-Virus, Spyware and Malware Program) โปรแกรมส ารองข้อมูลหรือระบบ โปรแกรมกู้คืนข้อมูลหรือระบบ และ
โปรแกรมฟื้นฟูข้อมูลหรือระบบ (Data/System Recovery)

งานบริการที่เกี่ยวเนื่องและจัดให้อยู่ในกลุ่มงานนี้ ยังได้แก่ งานลักษณะ Help Desk เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกกระทรวง การแก้ไข
ปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบความปลอดภัย/ระบบความมั่นคง เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน หรืองานด้าน
การถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบความปลอดภัย/ระบบความมั่นคง ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว

นอกจากนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน หรือระบบฐานข้ อมูล
ต่างๆ (Security Standard) งานที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติ หรือการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของกระทรวง (Security 
Implementation and Awareness Building) งานที่การบริหารจัดการความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลของกระทรวง (Information Security Management) และ
งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงของระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมและแอปพลิเคชัน หรือระบบฐานข้อมูลต่างๆ (System Risk Management) ยังถือเป็น
เน้ืองานที่บุคลากรที่ด าเนินการในงานด้านน้ีมีความเกี่ยวข้อง
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กลุ่มงานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม (Network & Telecommunication)

“ระบบเครือข่าย” หมายถึง ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จ านวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โดยจะใช้ส่ือที่เป็น
สาย หรือสัญญาณไร้สาย ก็ได้ เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายผ่านสายเคเบิ้ล การเชื่อมต่อฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น

“ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม” หมายถึง ระบบการติดต่อส่ือสารโดยผ่านส่ือกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทาง เช่น สัญญาณวิทยุ สัญญาณดาวเทียม 
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เนื้องานด้านระบบเครือข่ายและการส่ือสารโทรคมนาคมของกระทรวงคมนาคม จึงเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุม และแก้ไขปัญหา/
ข้อผิดพลาดระบบเครือข่ายและการส่ือสารโทรคมนาคมภายในกระทรวงคมนาคม และที่เชื่อมต่อหน่วยงานกระทรวงคมนาคมเข้ากับหน่วยงานภายนอกกระทรวง  
นอกจากนี้ งานบริการที่เกี่ยวเน่ือง อาทิ งานลักษณะ Help Desk เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกกระทรวง การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบ
เครือข่ายและการส่ือสารโทรคมนาคม เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน หรืองานด้านการถา่ยทอดความรู้และทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบเครือข่ายและการส่ือสารโทรคมนาคมให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงาน
ในด้านดังกล่าว ยังถือเป็นงานในกลุ่มงานนี้

ตัวอย่างระบบเครือข่ายและระบบการส่ือสารโทรคมนาคมของกระทรวงคมนาคมในที่นี้ ได้แก่ ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ระบบ
อีเทอร์เน็ต (Ethernet) ระบบ LAN ระบบสัญญาณไวไฟ (Wifi) ระบบโทรศัพท์ของหน่วยงาน ระบบสัญญาณวิทยุและดาวเทียม ระบบเครือข่าย GPS Tracker บนรถ
โดยสารสาธารณะประเภทต่างๆ ระบบเครือข่ายกล้อง CCTV ระบบเครือข่ายเซนเซอร์ชนิดต่างๆ เช่น RFID Radar เป็นต้น ฯลฯ

หมายเหตุ: ในส่วนของเนื้องานการจัดหา คัดเลือก ติดตั้ง และทดสอบ ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์หรือซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายหรอืสือ่สารระหว่างหน่วยงานภายใน และ/
หรือภายนอกกระทรวง จะจัดอยู่ในงานด้านฮาร์ดแวร ์และงานด้านซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์
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กลุ่มงานด้านการวางแผนและนโยบาย (Policy)

เนื้องานในกลุ่มงานน้ี ประกอบด้วยการศึกษาภาพรวมขององค์กร การศึกษาภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน การออกแบบนโยบาย หรือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ หรือกิจกรรม /แผนงาน/โครงการ เพื่อการพัฒนา จัดสร้าง 
ปรับปรุง หรือซ่อมบ ารุง/บ ารุงรักษาระบบเหล่านั้น การจัดท าตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลความส าเร็จ และการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานตาม
นโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์หรือกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ เนื้องานในกลุ่มงานนี้ ยังหมายรวมถึง การจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินการ และการรายงานผลสรุปดังกล่าว แก่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารของหน่วยงาน
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กลุ่มงานด้านฐานข้อมูล (Database)

“ฐานข้อมูล” หมายถึง โครงสร้างหรือกลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง (Table) ไดเร็คทอรี่ (Directory) เป็นต้น 

เน้ืองานในกลุ่มงานนี้ของกระทรวงคมนาคม จึงประกอบด้วยการออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูล (Database 
Development) การบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (Big Data) (ทั้งที่อยู่บนระบบ
คลาวด์ (Cloud) และแพลตฟอร์มอื่นๆ) การบริหารฐานข้อมูล การใช้งานฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล (Data Analytics & Business Intelligence (BI)) 
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล (เช่น การอาศัยเทคโนโลยี Machine Learning ร่วมกับฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวง) ตลอดจนงานบริการด้านฐานข้อมูล อาทิ งาน Help 
Desk เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกกระทรวง การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของฐานข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ร่วมกับ
ตัวฐานข้อมูล เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใชง้านใหก้ับผู้ใช้งาน หรืองานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน 
หรือการน าเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว

ทั้งนี้ ตัวอย่างเนื้องานในส่วนการบริหารจัดการฐานข้อมูล นี้ ได้แก่ การจัดหา ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และทดสอบ ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับ
ระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้งาน และการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลเข้ากับระบบอื่นๆ ภายในกระทรวง และกับระบบของ
หน่วยงานภายนอกกระทรวง

หมายเหตุ: 
- ในที่นี้ การออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database Design) หมายรวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมของฐานข้อมูล (Database Architecture) อาทิ การออกแบบฐานข้อมลูในสถาปัตยกรรม Hadoop 
ตลอดจนการออกแบบฐานข้อมลูในสถาปัตยกรรม NoSQL ฯลฯ
- ในส่วนของเนื้องานด้านความปลอดภัยของฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูล หรือการส ารองข้อมูลในฐานข้อมูล จะจัดอยู่ในส่วนงานด้านความปลอดภัย
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กลุ่มงานด้านการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

ส าหรับเนื้องานในกลุ่มงานนี้ เป็นเนื้องานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงการสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ การระบุหลักการและเหตุผล 
การจัดท าขอบเขตโครงการ การก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน การระบุผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการ ฯลฯ การวางแผนการ
ด าเนินงานของโครงการ การบริหารจัดการทรัพยากรในการด าเนินการโครงการ การจัดการความเสี่ยงการด าเนินการโครงการ การควบคุม 
ตรวจสอบ และประเมินผลของการด านินการโครงการ การออกแบบและพัฒนาขอบเขตโครงการสารสนเทศ (Term of Reference: TOR) การ
ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณสมบัติและการจัดจ้างบริษัทภายนอก/บริษัทที่ปรึกษา (Outsource) การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินการของบริษัทภายนอก/บริษัทที่ปรึกษา (Outsource) และการประเมินผลงาน และการตรวจรับผลการด าเนินการของบริษัทภายนอก/บริษัท
ที่ปรึกษา (Outsource)

นอกจากนี้ เนื้องานในกลุ่มงานนี้ ยังหมายรวมถึง การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการ และการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารโครงการสารสนเทศ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว
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กลุ่มงานด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System: GIS)

“ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่น าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ในรูปของภาพแผน
ที่ (Map) โดยจะแสดงต าแหน่งหรือสถานที่ตั้งหรือพิกัด เส้นอาณาเขต สภาพภูมิประเทศ ตลอดจนแสดงสถานะของสภาพทางภูมิศาสตร์ที่มี
ความสัมพันธ์กับเวลา (เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เช่น เคลื่อนย้าย/เคลื่อนไหว/แพร่กระจาย/เปลี่ยนแปลงขนาด เป็นต้น) 

เนื้องานด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศของกระทรวงคมนาคม จึงเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ระบบ 
GIS) ของกระทรวงคมนาคม ซ่ึงได้แก่ การติดตั้ง และทดสอบซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับระบบ GIS การจัดการฐานข้อมูลและชั้น
ข้อมูลภูมิสารสนเทศภายในระบบ GIS การออกแบบและจัดท าแผนที่ฐานกลาง การเชื่อมต่อระบบ GIS กับระบบหรือฐานข้อมูลอื่นๆ (ทั้งจาก
หน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมด้วยกัน และจากหน่วยงานภายนอกกระทรวง) ตลอดจนงานบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ งานลักษณะ Help Desk 
เช่น การให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในหรือภายนอกกระทรวง การแก้ไขปัญหาหรือข้อผิดพลาดของระบบ เป็นต้น งานด้านการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน หรืองานด้านการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับจัดการฐานข้อมูลและชั้นข้อมู ล การ
ออกแบบและจัดท าแผนที่ฐานกลาง รวมถึงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ ให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว

หมายเหตุ: 
• ในส่วนของเนื้องานการจัดหา คัดเลือก ออกแบบระบบ ติดตั้ง และทดสอบ ตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์ที่ใช้กับระบบ GIS จะจัดอยู่ในงานด้านฮาร์ดแวร์
• ในส่วนของเนื้องานด้านการรักษาความปลอดภัย หรือการจัดท าระบบส ารองข้อมูล ของระบบ GIS หรือการส ารองข้อมลูในฐานข้อมูล จะจัดอยู่ในส่วนงานด้านความปลอดภัย
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กลุ่มงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA)

เนื้องานในกลุ่มงานน้ี ประกอบด้วยการศึกษาภาพรวมขององค์กร การศึกษาภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ 
ของหน่วยงาน การจัดท าสถาปัตยกรรมขององค์กร (ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ เชื่อมโยง และบูรณาการ ระบบเครือข่าย ระบบการสื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ระบบซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ระบบความปลอดภัยและความม่ันคง 
รวมถึงระบบสารสนเทศอื่นๆ ของหน่วยงาน) การวางแผนด าเนินการพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์กร (ตามสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดท า
ขึ้น) การด าเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ การติดตามตรวจสอบ และประเมินความส าเร็จของการด าเนินการ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติงานในด้านดังกล่าว
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ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนเครือ่งคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์(Benefit-Cost Ratio) เท่า
ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ร้อยละ

ความซ้ าซ้อนของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวรต์่างๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน ระบบ/เครื่อง/อุปกรณ์

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวรท์ี่เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนการลงทุน เช่น ระยะเวลาที่เครื่องหรือระบบท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
หรือ Uptime (ร้อยละ)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการวางแผนเพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ วัน

ระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์ตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนพร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร ์หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการซ่อมบ ารงุเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ต่อ
ครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับเครื่องคอมพิวเตอร ์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ครั้ง

ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ เช่น ชั่วโมงการท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) หรือมูลค่าการ
ประหยัดการใช้กระดาษ (บาท)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา
สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ
จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านฮารด์แวร ์ประจ าปี คน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด
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ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนซอฟต์แวร์/โปรแกรมต่างๆ (Benefit-Cost Ratio) เท่า
ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของซอฟต์แวร์/โปรแกรม ร้อยละ

ความซ้ าซ้อนของซอฟต์แวร์/โปรแกรมตา่งๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลงึกันภายในหนว่ยงาน โปรแกรม

ประสิทธิภาพของการท างานของซอฟต์แวร์/โปรแกรมใหม่ทีเ่พิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการลงทุนซอฟต์แวร์/โปรแกรมใหม่ เช่น ความรวดเร็วในการประมวลผลที่ลดลง 
(ชั่วโมง) หรือจ านวนความผิดพลาดของการท างานที่ลดลง (ครั้ง)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟตแ์วร์/โปรแกรม วัน
ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์/เว็บเพจ วัน
ระยะเวลาในการติดตั้งซอฟตแ์วร์/โปรแกรม ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการทดสอบซอฟตแ์วร์/โปรแกรม หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการทดสอบเว็บไซต์/เว็บเพจ ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของซอฟต์แวร์/โปรแกรม ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับซอฟตแ์วร์/โปรแกรม ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับซอฟต์แวร์/โปรแกรม ครั้ง
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของเว็บไซต์/เว็บเพจ ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผดิพลาดกับเว็บไซต์/เว็บเพจ ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน
จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับเว็บไซต์/เว็บเพจ ครั้ง
ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น จากการมีซอฟต์แวร์/โปรแกรมใหม่ เช่น ชั่วโมงการท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) หรือจ านวนความผิดพลาดของงานที่
ลดลง (ครั้ง)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา
สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ
จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยกุต์ ประจ าปี คน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านความปลอดภัย (Security)
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ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนระบบดา้นความปลอดภัย (ทั้งท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) (Benefit-Cost Ratio) เท่า
อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนระบบส ารองข้อมูลหรอืระบบ (Benefit-Cost Ratio) เท่า
อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนโปรแกรมกู้คนืข้อมูลหรือระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูข้อมลูหรอืระบบ (Benefit-Cost Ratio) เท่า
ความซ้ าซ้อนของระบบด้านความปลอดภัย (ทั้งท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน เครื่อง หรือโปรแกรม 
ความซ้ าซ้อนของระบบส ารองข้อมูลหรือระบบ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน เครื่อง หรือระบบ
ความซ้ าซ้อนของโปรแกรมกู้คืนขอ้มลูหรอืระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูขอ้มูลหรอืระบบ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน โปรแกรม
ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของระบบด้านความปลอดภัย ร้อยละ
ระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบ ที่เพิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการลงทุนระบบด้านความปลอดภัยใหม่ เช่น จ านวนครั้งของการเกิดปัญหาด้านความปลอดภัยที่ลดลง (ครั้ง) หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการติดตั้งระบบด้านความปลอดภัย (ทั้งท่ีเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์) ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการติดตั้งระบบส ารองข้อมลูหรอืระบบ ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการติดตั้งโปรแกรมกูค้ืนขอ้มูลหรอืระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูข้อมูลหรือระบบ ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการทดสอบระบบด้านความปลอดภัย (ทั้งที่เป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการทดสอบระบบส ารองข้อมูลหรอืระบบ ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการทดสอบโปรแกรมกูค้ืนข้อมูลหรือระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูข้อมูลหรือระบบ ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง และ/หรือดูแลรักษาระบบด้านความปลอดภัย ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง และ/หรือดูแลรักษาระบบส ารองข้อมูลหรือระบบ ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของระบบดา้นความปลอดภัย ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผดิพลาดกบัระบบด้านความปลอดภัยและความม่ันคง 
ต่อครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของระบบส ารองข้อมูลหรอืระบบ ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบส ารองข้อมูลหรอืระบบ ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมกู้คนืข้อมูลหรือระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูข้อมลูหรอืระบบ ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผดิพลาด
กับโปรแกรมกู้คืนข้อมูลหรือระบบ และ/หรือโปรแกรมฟื้นฟูข้อมลูหรอืระบบ ต่อครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

สัดส่วนของระยะเวลาที่อุปกรณ์ฮารด์แวร ์และ/หรือซอฟต์แวร/์โปรแกรมต่างๆ เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความม่ันคง ต่อระยะเวลาที่อปุกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ/หรือ
ซอฟต์แวร์/โปรแกรมตา่งๆ ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ (ไม่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและความม่ันคง)

ร้อยละ

ร้อยละของการลดลงของช่องโหว่และปัญหาด้านความปลอดภัย (Security Breaches and Incidents) ร้อยละ
จ านวนปัญหาด้านความปลอดภัย ขั้นรุนแรง ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ/หรือซอฟตแ์วร์/โปรแกรมตา่งๆ ใน 1 ปี จ านวนปัญหา
ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย ที่เพิ่มขึ้น เช่น ชั่วโมงการท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านความปลอดภัย (Security) (ต่อ)
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ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา

สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย ประจ าปี คน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ

ความเชื่อมั่นของผู้ใช้งาน คะแนนความเชื่อมั่น

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคม (Network & Telecommunication)
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ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนระบบเครือข่ายและระบบการสือ่สารโทรคมนาคม (Benefit-Cost Ratio) เท่า

ความซ้ าซ้อนของระบบเครือขา่ยและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน ระบบ

ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของระบบเครือข่ายและระบบการสือ่สารโทรคมนาคม ร้อยละ

ประสิทธิภาพการท างานของระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม (ที่ได้ลงทุนไป) ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนการลงทุนระบบใหม่ เช่น ระยะเวลาที่ระบบท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือ Uptime (ร้อยละ)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาหรือขอ้ผิดพลาดของระบบเครือข่ายและระบบการสือ่สารโทรคมนาคม ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบเครือข่าย
และระบบการสือ่สารโทรคมนาคม ต่อครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ครั้ง

สัดส่วนของระยะเวลาที่ระบบเครือขา่ยและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เกิดปัญหาต่อระยะเวลาที่ระบบเครือขา่ยและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ท างานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ

ร้อยละ

ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น จากการลงทุนระบบเครือข่ายและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น (Mbps) 
จ านวนปัญหาการหยุดการเชื่อมต่อระหว่างการสือ่สารระหวา่งหน่วยงานที่ลดลง (ครั้ง)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา

สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านเครือขา่ยและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ประจ าปี คน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านการวางแผนและนโยบาย (Policy)

284

ตัวช้ีวัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่จัดท าขึ้น (Benefit-Cost Ratio) เท่า

ระดับความส าเร็จขององค์กรในการด าเนินงานตามแผนและนโยบายที่จัดท าขึ้น ร้อยละ

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการวางแผนและออกแบบนโยบาย วัน

ความส าเร็จ/ร้อยละความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้น ร้อยละ

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านการวางแผนและนโยบาย ประจ าปี คน

ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติการที่จัดท าขึ้น คะแนนความเห็นด้วย

ความพึงพอใจของบุคลากรจากส่วนตา่งๆ ที่ร่วมจัดท าแผนและนโยบาย ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ไปจนถึงการจัดท าแผนและนโยบายโดยสมบูรณ์ คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านฐานข้อมูล (Database)

285

ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนจัดท าฐานข้อมลู (Benefit-Cost Ratio) เท่า
ความซ้ าซ้อนของฐานข้อมูล ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน ฐานข้อมูล

ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของระบบฐานข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้
กับระบบฐานข้อมูล

ร้อยละ

ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล ที่เพิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการลงทุนระบบฐานข้อมูลใหม่ เช่น มีความจุของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น ความละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บมีระดบัความ
ละเอียดมากขึ้น

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กบัระบบฐานข้อมูล ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการติดตั้งซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใชก้ับระบบฐานข้อมูล ชั่วโมง หรือวัน
ระยะเวลาในการทดสอบซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กบัระบบฐานข้อมูล ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการซ่อมบ ารงุระบบฐานข้อมลู ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผดิพลาดกบัระบบฐานข้อมูล ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กบัระบบฐานข้อมูล ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับซอฟต์แวรแ์ละ
โปรแกรมประยุกต์ที่ใชก้ับระบบฐานข้อมูล ต่อครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบฐานข้อมลู และ/หรือซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกตท์ี่ใช้กบัระบบฐานข้อมูล ครั้ง

ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น จากการมีระบบฐานข้อมูลใหม ่เช่น เวลาท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เป็นไปได้มากขึน้ 
(รูปแบบ)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวช้ีวัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา
สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ
จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านฐานข้อมูล ประจ าปี คน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านการบริหารโครงการสารสนเทศ (Project Management)

286

ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการสารสนเทศที่เพิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการบริหารโครงการสารสนเทศ เช่น จ านวนความผิดพลาด/ปัญหาที่เกิดขึ้นระหวา่งการด าเนิน
โครงการที่ลดลง (เปรียบเทียบกับโครงการลักษณะเดียวกันที่มิไดม้ีการด าเนินการบรหิารโครงการสารสนเทศ) (ร้อยละ) คุณภาพของเนื้องานของบริษัทภายนอก/บริษัท
ที่ปรึกษาที่สูงขึ้น

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการออกแบบและพัฒนาขอบเขตโครงการสารสนเทศ (TOR) วัน

ระยะเวลาในการวางแผนการด าเนินงานโครงการสารสนเทศ วัน

ความส าเร็จ/ร้อยละความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการสารสนเทศ ร้อยละ

จ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการสารสนเทศ ครั้ง

ระยะเวลาการตรวจรับงานของบรษิัทภายนอก/บริษัทที่ปรึกษา เปรียบเทียบกับระยะเวลาการส่งมอบงานที่ก าหนดไวใ้น TOR วัน

ประสิทธิภาพของผู้ด าเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากการด าเนินการบริหารโครงการสารสนเทศ เช่น ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงที่มากกว่าร้อยละความส าเร็จตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
(ร้อยละ)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารโครงการสารสนเทศ ประจ าปี คน

ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในโครงการสารสนเทศ คะแนนความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของบริษัทภายนอก/บริษัทที่ปรึกษา ในการควบคุม ตรวจสอบ ของผู้บริหารโครงการ คะแนนความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียจากโครงการสารสนเทศ คะแนนความพึงพอใจ

ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนจัดท าระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ (Benefit-Cost Ratio) เท่า

ความซ้ าซ้อนของระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันภายในหน่วยงาน ระบบ

ร้อยละความครบถ้วนของการใช้งานรายระบบ หรือฟังก์ชัน (Function) หรือคุณลักษณะ (Feature) ของระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ ร้อยละ

ประสิทธิภาพของการท างานของระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศที่เพิ่มขึ้น จากเดิมก่อนการลงทุนระบบใหม่ เช่น แสดงรายละเอียดทางภูมิศาสตร์ทีเ่พิ่มขึ้น (ระดับความ
ละเอียดของข้อมูล)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการวางแผนและออกแบบระบบภมูิศาสตร์สารสนเทศ วัน

ระยะเวลาในการติดตั้งซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใชก้ับระบบ GIS ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการทดสอบซอฟตแ์วร์และโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กบัระบบ GIS ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบภูมศิาสตรส์ารสนเทศ ต่อครั้ง ชั่วโมง หรือวัน

ระยะเวลาในการแก้ไขข้อผิดพลาดของซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กบัระบบ GIS ต่อครั้ง / ระยะเวลาที่เกิดปัญหาหรือข้อผดิพลาดกบัซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรม
ประยุกต์ที่ใช้กับระบบ GIS ต่อครั้ง

ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนครั้งที่เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดกับระบบภูมิศาสตรส์ารสนเทศ และ/หรือซอฟต์แวรแ์ละโปรแกรมประยุกตท์ี่ใช้กับระบบ GIS ครั้ง

ประสิทธิภาพของการท างานของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น จากการมีระบบ GIS ใหม่ เช่น เวลาท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) รูปแบบการน าเสนอข้อมูลที่เป็นไปได้มากขึ้น (รูปแบบ) หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

ระยะเวลาในการตอบสนอง/แก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งาน ชั่วโมง หรือวัน

จ านวนปัญหาที่ไม่ได้รับการแกไ้ขในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวนปัญหา

สัดส่วนของปัญหาที่ไม่ไดร้ับการแก้ไขในระยะเวลาที่ก าหนด ต่อจ านวนปัญหาทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่เรียกร้องเข้ามา ร้อยละ

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ ประจ าปี คน

ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน คะแนนความพึงพอใจ



ตัวชี้วัดของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคมส าหรับ
กลุ่มงานด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 
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ที่มา: บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จ ากัด

ตัวชี้วัดด้านความคุ้มค่าของงาน (Value) หน่วย

อัตราผลประโยชน์ตอ่ค่าใช้จ่ายของการลงทุนออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมองคก์ร (Benefit-Cost Ratio) เท่า

ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์กร ตามสถาปัตยกรรมองค์กรทีจ่ัดท าขึ้น ร้อยละ

ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร ตลอดจนระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรขึ้น เช่น ขั้นตอนการท างานที่ลดลง 
(ขั้นตอน) ความเร็วในการด าเนินงานที่มากขึ้น (ชั่วโมง หรือวัน)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพของงาน (Performance) หน่วย

ระยะเวลาในการออกแบบและจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร วัน

ระยะเวลาในการวางแผน และด าเนินการพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์กร ตามสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดท าขึ้น วัน

ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์กร ตามสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดท าขึ้น ร้อยละ

ประสิทธิภาพของการท างานของบุคลากรในองค์กรที่เพิ่มขึ้น จากการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร เช่น ชั่วโมงการท างานที่ลดลง (ชั่วโมง) หรือมูลค่าการประหยัดการใช้
กระดาษ (บาท)

หน่วยขึ้นอยู่กับแต่ละงาน

ตัวชี้วัดด้านการบริการ (Service) หน่วย

จ านวนผู้ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรูแ้ละทักษะทีเ่กี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ประจ าปี คน

คิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานต่อสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดท าขึ้น คะแนนความเห็นด้วย

ความพึงพอใจของบุคลากรจากส่วนตา่งๆ ที่ร่วมพัฒนากระบวนการด าเนินงานขององค์กร (ตามสถาปัตยกรรมองค์กรที่จัดท าขึน้) คะแนนความพึงพอใจ
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ในทางปฏิบัติ การจัดท าโครงการด้านสารสนเทศ (โครงการ IT) อาจมีการด าเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท างานด้าน IT 
ที่มากกว่า 1 กลุ่มงาน ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงลักษณะของโครงการ ตลอดจนรูปแบบการด าเนินโครงการ 
IT นั้น เป็นกรณีๆ ไป

ตัวอย่าง 1

โครงการ o โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ปีงบประมาณ o พ.ศ. 2559
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

o การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)

วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการ
ด าเนินการ

o การจัดซ้ือและติดตั้งระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานบริการส านักงาน (Back Office) ของ กทพ. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และลดความเส่ียงต่อความเสียหายของข้อมลูจากผู้บุกรุก
ระบบเครือข่ายภายนอก

กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับงาน
ด้าน IT

o การจัดซ้ืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อันได้แก่ อุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balance) 
และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Security 
Gateway)

o การติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

o การทดสอบระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

งบประมาณ o 5.5 ล้านบาท
ที่มา: ขอบเขตของงาน (TOR) การซื้อระบบการเพิ่มประสทิธิภาพการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์, กทพ.

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสารสนเทศที่มี
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย 
(Security) เป็นส าคัญ 

 สามารถน าดัชนีตัวชี้วัดฯ กลุ่มงานด้าน 
Security มาประเมินได้
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ตัวอย่าง 2

โครงการ o โครงการศึกษาการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร เพื่อประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ปีงบประมาณ o พ.ศ. 2558
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

o ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการ
ด าเนินการ

o การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านการขนส่งและจราจร ผ่านการศึกษาเชิงวิชาการ 
(Desk Research) เกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและจราจร 
รายงานผลการวิเคราะห์ตัวชีว้ัดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวชี้วัดด้านการขนส่งและจราจรของ 
สนข. และของหน่วยงานกรณีศึกษา

o การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรส าหรับการพัฒนาตัวชีว้ัด โดย
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรที่จ าเป็น

o การจัดสัมมนาระดมความคิดเหน็เชิงวิชาการ พร้อมจัดฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้

กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับงาน
ด้าน IT

o การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตัวชี้วัด
o การจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สนับสนุน เพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

สารสนเทศฯ ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาตัวชี้วดั
o การพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)
o การพัฒนาและสร้างโปรแกรมประยุกต์ส าหรับฐานข้อมูลเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ 

(Business Intelligence)
o การจัดฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้

งบประมาณ o 3.2612 ล้านบาท

ที่มา: แผนปฏิบัติการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ สนข. 
พ.ศ. 2556-2559 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และเว็บไซต์ของ สนข.

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสารสนเทศที่มีการ
ด าเนินงานทั้งงานด้านวิชาการ และงานด้าน IT โดย
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน IT ประกอบด้วย 

(1) การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาตัวชี้วัด 

(2) การจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์สนับสนนุ เพื่อการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ ที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนาตัวชี้วัด 

(3) การพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business 
Intelligence) 

(4) การพัฒนาและสร้างโปรแกรมประยุกตส์ าหรับฐานข้อมูล
เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence)

(5) การจัดฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดความรู ้

 จ าเป็นต้องน าดัชนีตัวชีว้ัดฯ ทั้งกลุ่มงานด้าน 
Hardware และงานด้าน Database มาประเมิน 

 นอกจากน้ี อาจน าเอาตัวชี้วัดฯ กลุ่มงานด้าน Project 
Management ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ตรวจสอบ และ
ติดตามผลการด าเนินงานของที่ปรึกษา (Outsource)

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน Hardware ได้แก่ 
กิจกรรมที่ (2) ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน 
Database ได้แก่ กิจกรรมที่ (1) (3) (4) และ (5)
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ตัวอย่าง 3

โครงการ o โครงการพัฒนาศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบแห่งชาติ (National Multimodal 
Transport Integration Center: NMTIC)

ปีงบประมาณ o พ.ศ. 2559
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

o ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.)
o หน่วยงานสังกัดกระทรวงด้านการขนส่งทางบก ราง น้ า และอากาศ
o กสทช.
o ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการ
ด าเนินการ

o การศึกษาภาพรวมและองค์กรประกอบของศูนย์ย่อยภายในศูนย์ NMTIC ผ่านการศึกษาเชิง
วิชาการ (Desk Research) เก่ียวกับระบบการควบคุมและบริหารจัดการจราจรและงานด้าน
ความปลอดภัยทางบก น้ า ราง อากาศ

o การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ NMTIC
o การออกแบบกระบวนการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
o การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาระบบการน าเข้าและแลกเปลี่ยน

เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับงาน
ด้าน IT

o การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ NMTIC
o การออกแบบกระบวนการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

คมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
o การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เก่ียวข้อง 
o การพัฒนาระบบการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลฯ
o การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและ/หรือบุคลากรของหน่วยงานใน

สังกัด
งบประมาณ o 20 ล้านบาท
ท่ีมา: ร่างขอบเขตรายละเอียด (TOR) ของโครงการ และร่างรายงานผลการศกึษาองค์ประกอบ บทบาท หน้าท่ีของศูนย์ย่อยภายในศูนย์ NMTIC และผลการ
วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชือ่มโยงข้อมูลกับหนว่ยงานในสังกดักระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (ฉบับปรับปรงุ)

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานด้าน IT ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 

(1) การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของศูนย์ NMTIC 
(2) การออกแบบกระบวนการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยง

ข้อมูลกับหน่วยงานในสงักัดกระทรวงคมนาคม และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(3) การจัดซื้อฮาร์ดแวรแ์ละซอฟต์แวรท์ี่เกี่ยวข้อง 
(4) การพัฒนาระบบการน าเข้าและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล 
(5) การฝึกอบรมบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคมและ/หรอืบคุลากรของหน่วยงานในสังกัด 

 น าดัชนีตัวชี้วัดฯ ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องมาประเมนิ 
 นอกจากน้ี น าเอาตัวชี้วัดฯ กลุ่มงานด้าน Project 

Management มาประเมินด้วย เพราะเป็นการจัดจ้าง
บริษัทภายนอก/ที่ปรึกษา (Outsource) ในการ
ด าเนินการ

กิจกรรมที่ (3) เกี่ยวข้องกับทั้งกลุ่มงาน Hardware, 
Software and Application, Security และ Database
กิจกรรมที่ (1) (2) (4) และ (5) เก่ียวข้องกับกลุ่มงาน 
Network & Telecommunication, GIS และ EA



Agenda
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



แนวทางการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System 
และระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวง

ที่มา: http://cr.med.ubc.ca/assessment-spotlight-the-big-picture/
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ภาพรวมของระบบ (System Overview)
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การเข้าถึงข้อมูลของผูใ้ช้งานระบบมีระดับการเข้าถึงที่แตกตา่งกนัออกไป
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ผู้ดูแลระบบ 
 น า file บุคลากรของแต่ละหน่วยงานเข้าระบบ
 เพิ่ม User ใหม่ในระบบ
 น าข้อมูลเข้า/บันทึก ลบ หรือแก้ไข Competency ของพนักงานแต่ละระดับ
 น าข้อมูลต าแหน่งงานของพนักงานแต่ละคน Update เข้าระบบ
 ก าหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมลู User
 Upload แบบฟอร์ม Pre-test และ Post-test ของหลักสูตรฝึกอบรมแต่ะ

หลักสูตร
 บันทึก ลบหรือ แก้ไข หลักสูตรฝึกอบรม 
 บันทึก ลบ แก้ไข ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ของ Staff

ผู้ใช้งานระดับปฏิบัติงาน
 จัดการข้อมูลส่วนตัว 
 บันทึกรายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pre-test และ Post-test ของหลักสูตร 
 ประเมินผลการฝึกอบรม (หลักสูตร, ผู้สอน, สถานที่) 

(เมื่อส้ินสุดวันฝึกอบรมแล้วใหม้กีารส่งเมล์แจง้เตือนไปยัง
พนักงานที่ลงทะเบียนฝึกอบรมให้เข้ามาประเมนิผล)

 พิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 เรียกดูประวัติการฝึกอบรมของตนเอง
 เรียกดูข้อมูล Competency ของตัวเอง

ผู้ใช้งานระดับผู้บริหาร
(ผอ. IT กรม, ผอ. HR กรม)

 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  
 บันทึกรายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pre-test และ Post-test ของหลักสูตร 
 ประเมินผลการฝึกอบรม (หลักสูตร, ผู้สอน, สถานที่)

(เมื่อส้ินสุดวันฝึกอบรมแล้วใหม้กีารส่งเมล์แจง้เตือนไปยัง
หัวหน้างานที่ลงทะเบียนฝึกอบรมใหเ้ข้ามาประเมนิผล)

 พิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 เรียกดูประวัติการฝึกอบรมของตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญชา
 เรียกดูข้อมูล Competency ของตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชา
 เรียกดู Executive Dashboard

ผู้ใช้งานระดับผู้บริหารระดับสูง
(ผอ. IT ส านักปลัด, ผอ. HR ส านักปลัด, อธิบดีทุกกรม, 

รองปลัดกระทรวง, ปลัดกระทรวง)
 ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว  
 บันทึกรายละเอียดการลงทะเบียนหลักสูตรอบรม 
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Pre-test และ Post-test ของหลักสูตร 
 ประเมินผลการฝึกอบรม (หลักสูตร, ผู้สอน, สถานที่)

(เมื่อส้ินสุดวันฝึกอบรมแล้วใหม้กีารส่งเมล์แจง้เตือนไปยัง   
ผู้บริหารระดับสูงที่ลงทะเบียนฝึกอบรมใหเ้ข้ามาประเมนิผล)

 พิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
 เรียกดูประวัติการฝึกอบรมของตนเอง
 เรียกดู Executive Dashboard



คุณสมบัติ (Feature) ของระบบ
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ข้อมูลบนเว็บไซต์

o ข่าวสารประชาสัมพันธ์

o รายละเอียดโครงการ

o วัตถุประสงค์

o รายงานผลการศึกษา
โครงการ กิจกรรมต่างๆ

การบันทึก ลบ แก้ไข

o ข้อมูลรายละเอียดการ
ลงทะเบียนหลักสูตร
ฝึกอบรม

o ข้อมูลรายละเอียดของ
หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา

o แบบประเมินผลการอบรม

รายงานต่างๆ

o รายงานผู้ลงทะเบียนใน
แต่ละหลักสูตร

o รายงานรายละเอียด
หลักสูตรการฝึกอบรม 
สัมมนา

o รายงานในรูปแบบ
ใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

การ Support อื่นๆ

o ใช้ระบบงานผ่าน Mobile 
Device ทั้ง Plays Store บน 
android และ app store บน 
ios ได้

o ติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาได้

o GUI Web-Based Application

o Responsive Design

o Support IE, Chrome & 
Firefox



การเชื่อมต่อข้อมูลด้วย API
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ในการเชื่อมต่อการส่งข้อมูลบุคลากรของแต่ละหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม จะใช้วิธีการส่งข้อมูลผ่าน API โดยแต่ละหน่วยงานสามารถก าหนด
ค่าการส่งข้อมูลตามรูปแบบ Parameter ที่เตรียมไว้ เพื่อส่งข้อมูล fields ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Security Code รหัสหน่วยงานหลัก ชื่อหน่วยงานหลัก 
รหัสหน่วยงานย่อย ชื่อหน่วยงานย่อย รหัสพนักงาน รหัสผู้บริหาร ชื่อพนักงาน อีเมล ต าแหน่ง รหัสต าแหน่ง ชื่อต าแหน่ง วันที่เร่ิมท างาน ประวัติการศึกษา 
ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ชื่อสถาบันที่จบ วุฒิการศึกษา สาขาวิชา ปีท่ีจบ และข้อมูล Certificate ผ่านเว็บเซอร์วิสที่เตรียมไว้เพื่อส่งข้อมูลเข้ามา
ยังระบบได้



แนวคิดการออกแบบ – Card Design
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การ์ดดีไซน์ (Card Design) เป็นการดีไซน์ UI รูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยโดยอิงจาก 
Card (แปลว่าไพ่ หรือบัตรก็ได้) ในชีวิตประจ าวันของเรา เมื่อเรานึกถึงบัตรเครดิต 
นามบัตร ใบขับข่ี บัตรนักศึกษา หรือไพ่ส ารับท่ัวไป ซ่ึงในปัจจุบันจะเห็น Design ใน
รูปแบบน้ีจาก Social Media เช่น Facebook และ Pinterest หรือแม้แต่ Google 

ข้อดีของ Card Design

o ข้อมูลไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป – ให้ข้อมูลที่เหมาะสม ถ้าอยากได้ข้อมูลส่วนไหนเพิม่เติม
ก็มีลิงค์ให้กดไปดูข้อมลูต่อได้ 

o ใชง้านได้สารพัดประโยชน์ – มีจุดให้คลิกเพือ่ Interact ได้หลายจุด ท าให้สามารถใชป้ระโยชน์ได้
หลากหลายในการ์ด (Card) ใบเดียว

o ใชพ้ื้นที่ไมเ่ยอะ – เว็บไซต์ 1 หน้าสามารถวางการ์ดได้หลายใบ ท าให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมลูจ านวนมากๆ ได้ในทีเดียว ซึ่งมีประโยชน์มากในปัจจบุันที่ข้อมลูมเียอะ
เกินไปบนอินเทอร์เน็ต

o มี GUI ในรูปแบบ Web-based Application

o สามารถใช้งานบนเว็บบราวเซอร์ Internet Explorer version 10.0 ขึ้นไป Chrome version 50.0 ขึ้นไป และ Firefox version 43.0 ขึ้นไป

o เหมาะสมและรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design – ดีไซน์ที่เป็นส่ีเหลี่ยม ท าให้สามารถเขียนโค้ดท า Responsive ได้ง่าย ซึ่งมีความส าคัญมากที่ต้องท า 
Design รองรับการใช้งานเว็บไซต์ได้จากหลากหลายอุปกรณ์ ทั้งจาก Desktop Mobile และ Tablet

o สามารถใช้ระบบงานที่พฒันาขึ้นบนอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (Mobile Device) รวมทั้งการลงทะเบียนหลักสูตรผ่าน play store บน android และ app store บน ios ได้



แนวคิดการออกแบบ – Responsive Design
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รองรับการแสดงผลบนหน้าจอทุกอุปกรณ์ (Responsive Design)

ออกแบบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้งานได้กับทุกขนาดของหน้าจอ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไร้สายประเภทต่างๆ ได้ เช่น 
Smartphone และ Tablet และรองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการส าคัญๆ เช่น Android และ iOS หรือเว็บเบราเซอร์หลักได้ เช่น 
Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, ฯลฯ



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง – แผนผังเว็บไซต์ส่วน Front End (Sitemap) (1)
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หน้าหลัก (Home)

มีข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (วัตถุประสงค์ รายละเอียด และรายงานผลโครงการ) ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม ระบบสารสนเทศรายงาน
สรุปส าหรับผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง – แผนผังเว็บไซต์ส่วน Front End (Sitemap) (2)
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หน้าจอระบบสารสนเทศการรายงาน
สรุปส าหรับผู้บริหาร

หลังจากผู้บริหารได้ท าการ Login เข้าสู่ระบบแล้วจะแสดงหน้ารายละเอียดประกอบด้วย คู่มือการใช้งาน หน้าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หน้าข้อมูล 
Career Path หน้าข้อมูลรายงาน หน้าแสดงข้อมูลสมรรถนะ (Competency) หน้าประวัติการพัฒนาตนเอง หน้าหลักสูตรการฝึกอบรม หน้า Pre-
test & Post-test Form หน้าประเมินผลการฝึกอบรม และหน้าจัดการเอกสาร



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง – หน้าที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่ระบบ Login

302

แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรม 
ระบบสารสนเทศรายงานสรุปส าหรับ
ผู้บริหาร ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และสามารถ Login 
เข้าใช้ระบบได้จากหน้านี้ ข้อมูลแต่ละส่วน
จะมีปุ่ม อ่านเพิ่มเติม ให้คลิกกรณีต้องการ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่ระบบ Login

Log in



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง – หน้าที่เกี่ยวกับโครงการ
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ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดท ามาตรฐานการด าเนินงานด้านไอซีที
เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดโครงการ และรายงานผลการศึกษาโครงการ

หน้าที่เกี่ยวกับโครงการ



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศ Executive Dashboard System และระบบสารสนเทศสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรของกระทรวง – หน้ารายละเอียดภาพรวมระบบ
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แสดงข้อมูลรายละเอียดของระบบ
สารสนเทศทั้งสองระบบ พร้อมประโยชน์ท่ี
จะได้รับ

• ระบบสารสนเทศการรายงานสรุป
ส าหรับผู้บริหาร (Executive 
Dashboard System)

• ระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงคมนาคม

หน้ารายละเอียดภาพรวมระบบ
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ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยสามารถค้นหาจาก 
keyword หรือวันท่ีได้ โดยมีภาพประกอบ หัวข้อข่าว และรายละเอียด
บางส่วน และสามารถคลิกไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้

หน้าข่าวประชาสัมพันธ์
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ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งหมด โดยสามารถ
ค้นหาจากชื่อหลักสูตร จากสมรรถนะ หรือจากวันท่ีได้ โดยมี
ภาพประกอบหลักสูตร รหัสและช่ือหลักสูตร และสามารถคลิกดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้

หน้าหลักสูตรฝึกอบรม
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แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรหัสหลักสูตร วันท่ี
รับลงทะเบียน วันฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม สถานท่ี
ฝึกอบรม และข้อมูลการติดต่อ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร
ได้ และสมัครฝึกอบรมได้โดยการคลิกปุ่มยืนยันการสมัคร 

หน้ารายละเอียดหลักสูตร

กรณี Login แล้ว ส่วนกรอบแดงจะขึ้นข้อมูลตามด้านล่าง
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แสดงผลการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้องกับค าท่ีต้องการค้นหา โดยผู้สืบค้น
สามารถคลิกไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ในกรณี
ค้นหาข้อมูลพบ ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องตาม
ภาพด้านล่าง

หน้าแสดงผลการคน้หาขอ้มูล

กรณีค้นไม่พบ
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แผงผังเว็บไซต์ของเว็บไซต์ส่วน Back End จะประกอบด้วยระบบจัดการข้อมูลต่างๆ ได้แก่

o ระบบก าหนดสิทธิ์ USER
o ระบบจัดการข่าว/ประกาศ
o ระบบจัดการหลักสูตร
o ระบบจัดการสมาชิก

o ระบบจัดการแบบทดสอบความรู้
o ระบบจัดการการประเมินผลฝึกอบรม
o ระบบการออกรายงานต่างๆ

แผนผังเว็บไซต์ส่วน Back End
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ระบบจัดการข้อมูลต่างๆ 

ระบบก าหนดสิทธิ์ USER

ระบบจัดการข่าว/ประกาศ

ระบบจัดการหลักสูตร

ระบบจัดการสมาชิก

ระบบจัดการแบบทดสอบความรู้

ระบบจัดการการประเมินผลฝึกอบรม

ก าหนดสิทธิ์และตรวจสอบสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้บรหิารได ้โดยสามารถก าหนดบัญชีผู้ใช้งานเป็นรายกลุ่ม
และรายบุคคล รวมถึงก าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้หลายระดับ มีการจัดเก็บประวัติการเข้าใช้งานของผู้บริหาร 
สามารถก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสดุของสิทธ์ิในการเข้าใช้งานแต่ละรายได้ 

สามารถจัดการข้อมูลขา่วประชาสัมพันธ์ได ้โดยการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลข่าว/ประกาศ

ระบบการออกรายงานต่างๆ

สามารถจัดการข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนาได ้โดยการบันทึก แก้ไข ลบ รายละเอียดของ
หลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา

o ประวัติการอบรม – สามารถจัดการข้อมูลประวตัิการอบรม สามารถบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลรายละเอียด
การลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตรการฝึกอบรม/สมัมนาได้

o ผลการอบรม – สามารถบันทึกลบ แก้ไข ผลคะแนน Pre-test และ Post-test ได้

สามารถจัดการแบบทดสอบความรูก้่อนและหลงัการอบรมได้ โดยการบันทึก แก้ไข ลบ แบบทดสอบความรู้ 
ก่อนและหลังอบรมได้

สามารถจัดการการประเมินผลฝกึอบรมได ้โดยการบันทึก แก้ไข ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลฝึกอบรมได้

o รายงานผู้ลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร – สามารถเรียกดู และพิมพ์รายงานผู้ลงทะเบียนในแต่ละหลกัสตูร และรายงานในรูปแบบ
ประกาศเกียรติคุณผู้ส าเร็จการฝึกอบรม/สัมมนาของแตล่ะหลักสูตรได้ 

o รายงานรายละอียดหลักสตูรฝึกอบรม – สามารถเรียกดู และพิมพ์รายงานรายละเอียดหลกัสตูรฝึกอบรม และรายงานในรูปแบบ
ประกาศเกียรติคุณผู้ส าเร็จการฝึกอบรม/สัมมนาของแตล่ะหลักสูตรได้ 
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หน้ารายงานส าหรบัผู้บริหาร

แสดงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว จ านวน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน จ านวน
ผู้ใต้บังคับบัญชา ปี พ.ศ. ที่เร่ิมเข้ารับ
ราชการ และแสดงรูปแบบรายงานใน
ลักษณะที่เป็นรายงานสรุปผู้บริหาร 
(Executive Dashboard) นอกนี้ ยังมี
จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดอบรมในปีปัจจุบัน
และจ านวนหลักสูตรที่มีการเปิดฝึกอบรม
ทั้งหมด โดยแสดงรายละเอียด
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานย่อยภายใต้
สังกัดทั้งหมด

เมื่อคลิกที่หน่วยงาน
ภายใต้บังคับบญัชา

จะแสดงหน้ารายละเอียดดังภาพ
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หน้ารายงานข้อมูลสมรรถนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา

แสดงรายงานสมรรถนะของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา แยกเป็นรายปี โดย
แบ่งเป็นปีละ 2 ครั้งตามระยะเวลาการ
ประเมินผลการด าเนินงานของบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้าไปให้
คะแนนสมรรถนะ (Competency) แต่ละ
ด้านและเพิ่มข้อมูลการมีส่วนร่วมใน
โครงการต่างๆ ได้  และสามารถคลิกที่
ประวัติส่วนตัวใต้รูปของผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อดูข้อมูลประวัติส่วนตัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยผู้บริหารสามารถใช้
เพื่อติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า
การพัฒนาบุคลากร ทั้งในส่วนการพัฒนา
ตามความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ (Competency Model) และการ
พัฒนาอื่นๆ เพิ่มเติมได้
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หน้าแสดงข้อมูลสมรรถนะของผู้บริหาร

แสดงข้อมูลสมรรถนะของผู้บริหารเอง โดย
ผู้บริหารสามารถใช้ดูข้อมูลความก้าวหน้า
ของตนเอง ทั้งในส่วนการพัฒนาตนเองตาม
ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ 
(Competency Model) และการพัฒนาอื่นๆ 
เพิ่มเติมได้ รวมทั้งข้อมูลการมีส่วนร่วมใน
โครงการอื่นๆ

คลิกที่พื้นทีสีขาวจะ
แสดงประวัติการศึกษา
และ Certificate ที่ได้รับ
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หน้าประวัติการศกึษา

แสดงข้อมูลประวัติการศึกษาและข้อมูล Certificate ที่เคยได้รับ
เพิ่มเติม
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หน้าประวัติการพัฒนาตนเอง

แสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีเคยเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่ง
สามารถค้นหาข้อมูลจากชื่อหลักสูตร จากสมรรถนะ 
หรือค้นหาจากวันที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ หรือ 
สามารถคลิกเลือกค้นหาเฉพาะหลักสูตรท่ีเคย
ฝึกอบรมตรงตาม Competency ได้ เม่ือคลิกค้นหา
แล้ว จะแสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีเคยฝึกอบรม 
ประกอบด้วยภาพ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
คะแนน Pre-test และ Post-test และมีปุ่มเพื่อคลิกดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้
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หน้าหลักสูตรฝึกอบรม

แสดงข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรมตามชื่อหลักสูตร สมรรถนะ จากวันท่ี หรือ ค้นหา
หลักสูตรที่ตรงตาม Competency ได้ โดยจะแสดงภาพ รหัส
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร และปุ่มคลิกดูรายละเอียด นอกจากนี้ ใน
ส่วนด้านท้ายของหน้าจอยังสามารถกรอกข้อมูลหลักสูตรท่ีต้องการ
แนะน าและคลิกส่งข้อมูลไปยังระบบได้
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หน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตรและ
สมัครฝึกอบรม

แสดงรายละเอียดหลักสูตร ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
สามารถ Download ข้อมูล และตรวจสอบ Competency ที่ตรงกับ
หลักสูตรได้ และหากต้องการสมัครฝึกอบรม สามารถคลิกยืนยัน
การสมัครเพื่อส่งข้อมูลสมัครฝึกอบรมได้
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หน้า Pre-test & Post-test Form

แสดงข้อมูลหลักสูตรพร้อมกับแบบประเมินก่อน-หลัง 
เข้าฝึกอบรม (Pre-test & Post-test Form) ให้
ดาวนโ์หลด โดยสามารถค้นหาหลักสูตรที่ต้องการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากชื่อหลักสูตร สมรรถนะ 
จากวันท่ี หรือ หลักสูตรท่ีตรงตาม Competency ได้ 
ซึ่งหากหลักสูตรใดมีการท าข้อสอบ Pre-test และ
ผู้ดูแลระบบท่ีเกี่ยวข้องได้น าคะแนนเข้าระบบ
เรียบร้อยแล้วจะแสดงคะแนน Pre-test ให้ดูข้อมูล
และหลังจากได้รับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
สามารถเข้ามาดาวน์โหลดข้อสอบ Post-test ได้ และ
หลังจากผู้ดูแลระบบได้น าคะแนน Post-test เข้า
ระบบเรียบร้อยแล้ว จะแสดงคะแนน Post-test ให้ดู
ข้อมูล

จะขึ้นเฉพาะหลักสูตรที่ได้สมัครฝึกอบรมแล้ว
เท่าน้ันในขั้นแรกให้ดาวน์โหลด Pre-test ก่อน
หลังจากน้ันใหเ้ช็ควันที่สิ้นสุดการอบรมจึงจะให้ 

download ข้อสอบ Post-test ได้ 
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หน้าประเมินผลการฝึกอบรม

ใช้ส าหรับการประเมินผลการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตร ผู้สอนและ
สถานท่ีจัดฝึกอบรมได้ โดยในขั้นตอนแรกจะให้เลือกหลักสูตรท่ี
ต้องการประเมินผลก่อน และจะเข้าสู่หน้าการประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท่ีเลือกสามารถให้คะแนนประเมินได้ โดย
ประเมินด้วยเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่พึง
พอใจอย่างยิ่ง) ไปจนถึง 5 คะแนน (พอใจมากที่สุด)
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หน้าจัดการเอกสาร ใช้ส าหรับการจัดการเอกสารใบประกาศนียบัตรและใบ Certificate ต่างๆ รวมท้ังการพิมพ์ใบประกาศ

เมื่อคลิกที่ปุ่ม Upload ใบประกาศฯ จะแสดงหน้าจอให้เลือกจัดการเอกสารได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) หน้า Upload ใบประกาศฯ และ Certificate
2) หน้าพิมพ์ใบประกาศฯ

หน้า Upload ใบประกาศฯ และ Certificate หน้าพิมพ์ใบประกาศฯ
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แสดงข้อมูลสมรรถนะของบุคลากร โดยจะแสดงข้อมูลส่วนตัว และ
ใช้ดูข้อมูลความก้าวหน้าของตนเอง ทั้งในส่วนการพัฒนาตนเอง
ตามความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (Competency 
Model) และการพัฒนาอื่นๆ เพิ่มเติมได้ รวมท้ังข้อมูลการมีส่วน
ร่วมในโครงการอื่นๆ

หน้าแสดงข้อมูลสมรรถนะของบุคลากร
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หน้าประวัติการศกึษา

แสดงข้อมูลประวัติการศึกษาและข้อมูล Certificate ที่เคยได้รับ
เพิ่มเติม
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หน้าประวัติการพัฒนาตนเอง

แสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีเคยเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่ง
สามารถค้นหาข้อมูลจากชื่อหลักสูตร จากสมรรถนะ 
หรือค้นหาจากวันที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ หรือ 
สามารถคลิกเลือกค้นหาเฉพาะหลักสูตรท่ีเคย
ฝึกอบรมตรงตาม Competency ได้ เม่ือคลิกค้นหา
แล้ว จะแสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีเคยฝึกอบรม 
ประกอบด้วยภาพ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร 
คะแนน Pre-test และ Post-test และมีปุ่มเพื่อคลิกดู
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

เมื่อคลิกดูรายละเอียด
จะไปหน้าแสดงรายละเอียด Competency 

ที่ตรงกับหลักสูตรตามด้านล่าง
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หน้าหลักสูตรฝึกอบรม

แสดงข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลหลักสูตร
ฝึกอบรมตามชื่อหลักสูตร สมรรถนะ จากวันท่ี หรือ ค้นหา
หลักสูตรที่ตรงตาม Competency ได้ โดยจะแสดงภาพ รหัส
หลักสูตร ชื่อหลักสูตร และปุ่มคลิกดูรายละเอียด นอกจากนี้ ใน
ส่วนด้านท้ายของหน้าจอยังสามารถกรอกข้อมูลหลักสูตรท่ีต้องการ
แนะน าและคลิกส่งข้อมูลไปยังระบบได้



ผลการออกแบบระบบสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงคมนาคม –
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หน้าแสดงรายละเอียดหลักสูตรและ
สมัครฝึกอบรม

แสดงรายละเอียดหลักสูตร ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 
สามารถ Download ข้อมูล และตรวจสอบ Competency ที่ตรงกับ
หลักสูตรได้ และหากต้องการสมัครฝึกอบรม สามารถคลิกยืนยัน
การสมัครเพื่อส่งข้อมูลสมัครฝึกอบรมได้
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หน้า Pre-test & Post-test Form

แสดงข้อมูลหลักสูตรพร้อมกับแบบประเมินก่อน-หลัง 
เข้าฝึกอบรม (Pre-test & Post-test Form) ให้ดาวน์
โหลด โดยสามารถค้นหาหลักสูตรที่ต้องการดาวน์
โหลดแบบฟอร์มได้จากชื่อหลักสูตร สมรรถนะ จาก
วันท่ี หรือ หลักสูตรท่ีตรงตาม Competency ได้ ซ่ึง
หากหลักสูตรใดมีการท าข้อสอบ Pre-test และผู้ดูแล
ระบบท่ีเกี่ยวข้องได้น าคะแนนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว
จะแสดงคะแนน Pre-test ให้ดูข้อมูลและหลังจาก
ได้รับการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้ามา
ดาวน์โหลดข้อสอบ Post-test ได้ และหลังจากผู้ดูแล
ระบบได้น าคะแนน Post-test เข้าระบบเรียบร้อย
แล้ว จะแสดงคะแนน Post-test ให้ดูข้อมูล

จะขึ้นเฉพาะหลักสูตรที่ได้สมัครฝึกอบรมแล้ว
เท่าน้ันในขั้นแรกให้ดาวน์โหลด Pre-test ก่อน
หลังจากน้ันใหเ้ช็ควันที่สิ้นสุดการอบรมจึงจะให้ 

download ข้อสอบ Post-test ได้ 
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หน้าประเมินผลการฝึกอบรม

ใช้ส าหรับการประเมินผลการฝึกอบรม ทั้งหลักสูตร ผู้สอนและ
สถานท่ีจัดฝึกอบรมได้ โดยในขั้นตอนแรกจะให้เลือกหลักสูตรท่ี
ต้องการประเมินผลก่อน และจะเข้าสู่หน้าการประเมินผลที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรท่ีเลือกสามารถให้คะแนนประเมินได้ โดย
ประเมินด้วยเกณฑ์คะแนนความพึงพอใจตั้งแต่ 1 คะแนน (ไม่พึง
พอใจอย่างยิ่ง) ไปจนถึง 5 คะแนน (พอใจมากที่สุด)
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หน้าจัดการเอกสาร ใช้ส าหรับการจัดการเอกสารใบประกาศนียบัตรและใบ Certificate ต่างๆ รวมท้ังการพิมพ์ใบประกาศ

เมื่อคลิกที่ปุ่ม Upload ใบประกาศฯ จะแสดงหน้าจอให้เลือกจัดการเอกสารได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) หน้า Upload ใบประกาศฯ และ Certificate
2) หน้าพิมพ์ใบประกาศฯ

หน้า Upload ใบประกาศฯ และ Certificate หน้าพิมพ์ใบประกาศฯ
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ที่มา วัตถุประสงค์ กรอบแนวทางการศกึษา และผลลัพธ์-ผลประโยชน์ของการศกึษา

ผลการศึกษา

การด าเนินงานขั้นถัดไป

 ผลการศึกษา วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 ผลการศึกษาภาพรวมและโครงสร้างของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 ผลการศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยและประเทศที่เป็นกรณีศึกษา (Best Practice)
 ผลการประเมินกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ของไทย และกรณีศึกษา

(Best Practice)
 ผลการจัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับบุคลากรของ

กระทรวงคมนาคม (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรน าร่อง (Pilot) ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. 2561-2564 (ฉบับร่างที่ 1)
 ตัวอย่างโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
 ผลการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณค่า (Value) ของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของกระทรวงคมนาคม
 ผลการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ



การด าเนินงานขั้นถัดไป
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ส ารวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของกระทรวง 
พร้อมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง

จัดท าร่างกรอบความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้าน IT ส าหรับบุคลากร IT ของกระทรวง 
และการจัดท าร่างกรอบทักษะด้าน IT ส าหรับบุคลากร non-IT ของกระทรวง

จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่างกรอบ Competency Model ฉบับสมบูรณ์

จัดประชุม/สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ และร่างกรอบ Competency Model

ทดสอบระบบสารสนเทศ และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรน าร่อง

จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา

จัดฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการใช้งาน และการดูแลรักษาระบบสารสนเทศ
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