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บทคัดย่อ 
 

เอกสารวิชาการส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะ 

5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์  

2) เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) เพื่อ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570 โดยการศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณา 

โดยการใช้ PESTEL Analysis ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและ McKinsey 7's Framework 

ประเมินปัจจัยภายใน จากนั้นวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix  

จากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกพบว่าองค์กรมีจุดแข็ง 8 รายการ โดยมีจุดแข็งที่

สำคัญคือมีบุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองค่อนข้างสูง ด้านจุดอ่อนพบว่ามี 7 รายการ โดยมีจุดอ่อนที่สำคัญคือการทำงานขาดการบูรณา

การระหว่างหน่วยงานภายนอก ในขณะที่ด้านโอกาสมี 12 รายการ ซึ่งโอกาสที่สำคัญคือความก้าวหนา้

ของเทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ ส่วนในด้านภัยคุกคามหรือความท้าทายมี 13 

รายการ ซึ่งที่สำคัญคือต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานเดมิของ

กรมทางหลวงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นแผนปฏิบัติ

ราชการของกรมทางหลวงระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 จึงต้องเน้นการพัฒนา 5 ประเด็นยุทธศาสตร์

คือ 1) การพัฒนาระบบทางหลวงที่เช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 2) ระดับการให้บริการ

ของระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3) ระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 4) การพัฒนา

ส ่ ง เสร ิมระบบบร ิหารจ ัดการองค ์กรและการบร ิการประชาชนตามหล ักธรรมาภ ิบาล  

5) การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 9 เป้าประสงค์ 21 ตัวช้ีวัด 18 กลยุทธ์ 

 การศึกษานี้ มีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ คือ 1) ขับเคลื่อน

จากผู้บริหารระดับสูงมุง่เน้นสรา้งความเข้าใจ ประเมินและติดตามเป็นระยะ สร้างบรรยากาศและการ

มีส่วนร่วม 2) ปรับตัวให้พร้อมรับกับบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ 3) เตรียมความพร้อมเพื่อสามารถ

ดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงได้ทันที 4) เปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล ความมั่นคงของโครงข่ายทางหลวง รองรับการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ BCG Economy 



ข 

คำนำ 
 

แผนปฏิบัตริาชการของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จัดทำข้ึนฉบับนี้ เป็น
การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกและวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์
ได้แก่ PESTEL McKinsey 7’s SWOT analysis และ TOWS Matrix เพื ่อกำหนดเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ (ENDs) กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYs) และมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs) 
เพื ่อกำหนดประเด็นที่สำคัญต่อการพัฒนาและมาตรการที ่ควรดำเนินการเพื ่อการขับเคลื ่อน
แผนปฏิบัตริาชการของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ได้อย่างยั่งยืน  

การจัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ได้รับคาแนะนำและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่
ปรึกษา นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทุกท่าน ทำให้เอกสารวิชาการฉบับนี้มี
ความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของกรมทางหลวง เพื่อใช้
ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาป้องกันประเทศ และ
คณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงนี้ ซึ่งผู้
ศึกษาคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจต่อไป  
 

     จรินทร์ กังใจ 
นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15  
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บทที่ 1 

บทนำ 

1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจและบทบาทในการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวงให้มีโครงข่ายสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วประเทศ และเช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนควบคุมและดูแลรักษาทางหลวงในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความ
สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 กำหนด “ให้ส่วนราชการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทำเป็นแผน 5 ปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนการปฏิร ูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น โยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง” ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีการจำแนกแผนเป็น 3 ระดับและให้ระบุถึงความสอดคล้องของแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนและการขับเคลื่อนแผนระดับต่างๆ 
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  

โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
กรมทางหลวงระยะที่ 1 พ.ศ. 2563 - 2565 และให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของกรมทาง
หลวง จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการวางแผน การกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินการบรรลผุลสำเร็จในการดำเนนิ
ภารกิจในช่วงที่ผ่านมาและจัดทำแผนปฏิบัติการของกรมทางหลวง ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 โดย
กำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานตามภารกิจในระยะ 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนภายใต้สภาวการณ์ที่อาจมีการเปลีย่นแปลง
ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ ในมิตติ่างๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกจิ 
สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 

2. เพื่อทบทวนแผนปฏิบัตริาชการของกรมทางหลวง และแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
3. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัตริาชการของกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 – 2570 



2 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในของกรมทางหลวง ประกอบด้วยโครงสร้าง
องค์กร อัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ในส่วนกลางและ
ภูมิภาค ตลอดจนอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน และตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ภายนอกในมิติต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ ่งแวดล้อม 
กฎหมาย รวมทั้งทำการศึกษาแผนระดับที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนระดับที่ 2 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 และแผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 1 พ.ศ.2563 – 2565  

การศึกษาและจัดทำแนวทางการขับเคลื ่อนภารกิจที ่สำคัญและท้าท้ายตาม
แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในระยะ 5 ปีข้างหน้า และจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 2 พ.ศ.2566 – 2570 ให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2) ขอบเขตด้านกลุม่ตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 10 คน เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง ที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนปฏิบัติราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในตำแหน่งวิศวกร
โยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการข้ึนไป 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาน้ี ดำเนินการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเมษายน 2565 

1.4  ระเบียบวิธีการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปจัจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง ในมิติการเมือง 
เศรษฐก ิจ ส ังคม เทคโนโลยี ส ิ ่ งแวดล้อม กฎหมาย ด ้วย PESTEL Analysis และวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายในของกรมทางหลวง ด้วย Mckinsey 7S Framework และนำข้อมูล
ปัจจัยที่มีผลกระทบสำคัญทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมทางหลวง ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 
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1.5  ข้อจำกัดของการวิจัย 

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามภารกิจของกรมทางหลวง 
ภายในระยะเวลาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2565 จึงมีข้อจำกัดในการรวบรวมข้อมูลที่
สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผลการจัดทำแผนไม่สมบูรณ์ครบถ้วนในบาง
ประเด็นได้ 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ได้ทราบถึงผลการศึกษาและทบทวนแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะที่ 1 
พ.ศ.2563 – 2565 

2) ได้ทราบถึงสภาพแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์ ในมิติต่างๆ ได้แก่ การเมือง เศรษฐกจิ 
สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฎหมาย 

3) ไดแ้ผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานตามภารกจิของกรมทางหลวงอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมท่ัวไป 

2.1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ถือเป็น
แผนระดับที่ 1 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะต้อง
นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง ต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทย และสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาต ิ
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเพื่อเป็นไปตามเป้าหมายจึงกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจำนวน 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 



5 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ด้านการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านได้จัดทำแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บททั้งสิ้น 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐ
ที ่เกี ่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติตาม รวมทั้งการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้อง
สอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” 

ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรง (Direct Strategy) กับแผนยุทธศาสตร์กรมทาง
หลวงคือ ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที ่มีความ
เกี่ยวข้องโดยอ้อม (Indirect strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม และยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีประกอบไปด้วย 23 ประเด็นแผนแม่บทที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี ้

1) ประเด็น  ความมั่นคง 
2) ประเด็น  การต่างประเทศ 
3) ประเด็น  การพัฒนาการเกษตร 
4) ประเด็น  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
5) ประเด็น  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
6) ประเด็น  การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
7) ประเด็น  โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
8) ประเด็น  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม 
9) ประเด็น  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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10) ประเด็น  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
11) ประเด็น  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
12) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ 
13) ประเด็น  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
14) ประเด็น  ศักยภาพการกีฬา 
15) ประเด็น  การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
16) ประเด็น  การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
17) ประเด็น  การสร้างหลักประกันทางสังคม 
18) ประเด็น  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
19) ประเด็น  การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
20) ประเด็น  การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 
21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
22) ประเด็น  การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
23) ประเด็น  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์

กรมทางหลวง ได้แก่ ประเด็น 7) โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และประเด็นที่
เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง ได้แก่ ประเด็น 2) การต่างประเทศ ประเด็น 5) 
สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ประเด็น 6) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู ่อัจฉริยะ 
ประเด็น 9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเด็น 18) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ประเด็น 20) การพัฒนา
บริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็น 23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

2.1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศกำหนดให้
ดำเนินการปฏิรูปประเทศ และให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่
กำหนด โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ข้ันตอนใน 
การดำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินการปฏิรูปประเทศทุก
ด้านและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้น โดยกำหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง 
ๆ ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  13 
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มีนาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชมุเมื่อวันที่ 
29 มีนาคม 2561 รับทราบแผนการปฏิรูปประเทศเป็นที่เรียบร้อย และได้มีการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561  

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 มีการประกาศยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื ่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดทำและเสนอ
ร่างแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพิ่มเติมแผนการปฏิรูปประเทศ 2 ด้าน คณะรัฐมนตรีได้
พิจารณาเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และรัฐสภารับทราบ จึงได้มีการประกาศ
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ 13 ด้าน ประกอบด้วย 

1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
6) แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 
8) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
9) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
10) แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
11) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
12) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
13) แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
สำหรับแผนการปฏิรูปประเทศน้ัน แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงมีความเกี่ยวข้องโดยตรง 

กับประเด็น 5) ด้านเศรษฐกิจ 

2.1.4 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ฉบับร่าง มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ใน
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ยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทาหน้าที่เป็นกลไกใน
การช้ีประเด็นที่มีลาดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี และเพื่อผลักดันให้ประเทศ
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์
อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กาหนดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนา
บนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง
ภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรู้ และคุณธรรม 

2) แนวคิด Resilience ที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลง มีการพร้อมรบั 
(Cope) การปรับตัว (Adapt) และการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) 

3) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 

4) โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่  
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  

 แผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 13 ประกอบด้วยแผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย จำนวน 13 ประการ แบง่ออก
ได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 

มิติภาคการผลิตและบริการเปา้หมาย  

หมุดหมายท่ี 1  ไทยเป็นประเทศช้ันนาด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง  
หมุดหมายท่ี 2  ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวทีเ่น้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายท่ี 3  ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทีส่ำคัญของโลก  
หมุดหมายท่ี 4  ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมลูค่าสูง  
หมุดหมายท่ี 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยทุธศาสตรท์างโลจสิติกส์ทีส่ำคัญของภูมิภาค  
หมุดหมายท่ี 6  ไทยเป็นฐานการผลิตอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์อจัฉริยะทีส่ำคัญของโลก  
 
มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายท่ี 7  ไทยมีวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีเ่ข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ
แข่งขันได้  

หมุดหมายท่ี 8  ไทยมีพื้นที่และเมอืงอจัฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน  
หมุดหมายท่ี 9  ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่

เพียงพอ เหมาะสม  
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มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

หมุดหมายท่ี 10  ไทยมีเศรษฐกจิหมุนเวียนและสงัคมคารบ์อนต่ำ 
หมุดหมายท่ี 11  ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
 
มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายท่ี 12  ไทยมีกาลงัคนสมรรถนะสูง มุง่เรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพฒันาแหง่
อนาคต  

หมุดหมายท่ี 13  ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์กรมทาง
หลวงในระยะ 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์
ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค และประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 
ได้แก่ หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน หมุดหมาย
ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และหมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  

 

2.1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 
พ.ศ.2580) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้
กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “มุ ่งสู่การขนส่งที ่ยั ่งยืน” ระบบคมนาคมขนส่งในอนาคตจะเป็น “ระบบ
คมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมเช่ือมโยง ตรงต่อเวลา สะดวก ปลอดภัย และมีค่า
โดยสารที่เป็นธรรม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งใน
ด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการ เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการ
เดินทาง ขนส่งสินค้า ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0” 

จากวิสัยทัศน์ข้างต้นจึงกำหนดเป้าประสงค์ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ
โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ที่มี
คุณภาพและยกระดับการให้การบริการด้านคมนาคมขนส่ง ให้มีความสะดวกและปลอดภัย โดยได้
กำหนด 2 เป้าประสงค์หลักดังนี้ 
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เป้าประสงค์ท่ี 1 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการขนส่งและการเดินทาง 
ให้ประชาชนมีระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ได้รับ

ความสะดวกในการเดินทางและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีข้ึน 

เป้าประสงค์ท่ี 2 ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและเพิ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ การมีระบบคมนาคมขนส่งทีม่ีประสทิธิภาพจะเป็นกลไกและเครือ่งมอืที่สำคัญในการลงทนุใน
ภาคการผลิตและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่งสนิค้า เป็นสัดส่วน
ที่สำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถลดค่าใช้จ่ายและมีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้  เพื่อ
เป็นไปตามเป้าหมายจึงกำหนดยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated Transport Systems) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กำกับดูแล และปฏิรูปองค์กร (Regulations 

And Institution) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การผลิตและพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 

(Technology And Innovation) 
โดยยุทธศาสตร์ที่ 1) การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง ยุทธศาสตร์ที่ 2) การบริการของ

ภาคคมนาคมขนส่งและยุทธศาสตร์ที่ 5) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2561 - 
2580) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

2.1.6 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3  
(พ.ศ.2560 - พ.ศ.2564) 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย จัดทำข้ึนตามกรอบแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระยะ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโล
จิสติกส์ของภูมิภาค ก้าวสู่ความเป็นชาติการค้า และบริการ (Trading and Service Nation)” โดย
การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์  อำนวยความสะดวกทางการค้าที่มี
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ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก ตลอดจนสร้างประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าใน
ภูมิภาค และใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็นแผนต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2555 - 2560) โดยได้รับมติเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ดังนี ้

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Enhancement) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ท่ี 1.1  ยกระดับการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานภาคเกษตรกรรมและ
ภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

กลยุทธ์ท่ี 1.2  เช่ือมโยงการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) 
กลยุทธ์ท่ี 1.3  พัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ให้

สามารถแข่งขันได้ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับระบบอำนวยความ

สะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานการค้าโลก (Trade Facilitation Enhancement) 

กลยุทธ์ท่ี 2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 
เพื่อเช่ือมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการค้า 

กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) 
กลยุทธ์ท่ี 2.3  พัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
กลยุทธ์ท่ี 2.4  เร่งแก้ไขอุปสรรคการค้าระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ 

กลยุทธ์ท่ี 3.1  พัฒนามาตรฐานวิชาชีพโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ท่ี 3.3  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ท่ี 3.4  ประเมินและติดตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศและพัฒนาฐานข้อมูล 

เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย (1) ดัชนีความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์ อยู่ในอันดับที่ดีขึ้นในปี 2563 (อันดับดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ประเทศของธนาคารโลก (International Logistics Performance Index: LPI)) (2) ประสิทธิภาพ
การอำนวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับที่ดีข้ึน ในปี 2564 (อันดับด้านการค้าระหว่างประเทศ
ของธนาคารโลก (Trading Across Borders)) (3) ต้นทุนโลจิสติกส์คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 12 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ในปี 2564 (สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP) 
และ (4) จำนวนธุรกรรมการให้บริการการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นร้อยละ 
100 ในปี 2564 

ทั้งนี้ ตามแผนปฏิบัติการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติได้
ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงานสนับสนุนในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยพบว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ด้านกลยุทธ์ที่ 3 กระทรวงคมนาคมเป็น
หน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื ่นที ่มีหน้าที่สนับสนุนโดยตรงคือกระทรวงพาณิชย์ ซึ ่งมีความ
เกี่ยวข้องต่อแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงโดยอ้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก กระทรวงคมนาคม
เป็นหน่วยงานหลักในกลยุทธ์ที่ 1 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 กระทรวงคมนาคมร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุน 

 
2.1.7 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565)  

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 –2565) โดย
มุ ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเร่งด่วน เพื ่อตอบสนองและรองรับเป้าหมายการดาเนินการ ใน
ระยะแรก และวางรากฐานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้บรรลุเป้าหมาย
การขนส่งที่ยั่งยืน มีความสอดคล้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล และแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 5 ด้านเศรษฐกิจ  

 
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคม ระยะที่ 1 ได้ให้ความสำคัญกับการบูรณาการแผนงาน ทั้ง

ระหว่างการขนส่งรูปแบบต่างๆ และระหว่างหน่วยงาน พัฒนาการบริการขนส่งขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเท่าเทียมกับประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบ
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คมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูง ลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ของประเทศไปสู่เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ได้แก่ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่ความสำเร็จ  
 

ประเด็นเช่ือมโยงโดยตรงกับการดำเนินงานของกรมทางหลวงในประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การ
พัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานให้เช่ือมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบขนส่ง 

2.1.8 แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) 

แผนปฏิบัติราชการระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 4.0 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมทางหลวงไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  
ประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และ

คล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การรักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การยกระดับความปลอดภัยของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน 
 

จากการทบทวนแผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในประเด็นความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับที่ 1 แผนแม่บท ระดับที่ 2 และแผนปฏิบัติราชการ ระดับที่ 3 โดยพบว่า 
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  ยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และถูกถ่ายทอด
มายังแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล 
โดยมีตัวช้ีวัดคือ ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง ถูกถ่ายทอด
มายังแผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาระบบทาง
หลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพ
และตรงตามความต้องการ 
  สำหรับตัวชี้วัด ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง ถูกถ่ายทอดมายังแผนปฏิบัติราชการ
กรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับความปลอดภัยของระบบทางหลวง
อย่างบูรณาการ 
  เมื่อพิจารณาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ได้มีการ
กำหนดเป้าหมายการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกของประเทศไทยลดลง โดยมีตัวช้ีวัดคือ ปริมาณการปลอ่ย
ก๊าซเรือนกระจก โดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่ง สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง (ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์) ถูกถ่ายทอดมายัง
แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาระดับการให้บริการ
ของระบบทางหลวง โดยส่งเสริมให้ระบบทางหลวงมีระดับการให้บริการที่ดี เช่น การก่อสร้างและ
บำรุงรักษาทางหลวงให้มีความเรียบสม่ำเสมอ การควบคุมจำนวนรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานเพื่อ
ลดการสร้างความเสียหายต่อทางหลวง จะช่วยให้ลดระยะเวลาการเดินทาง ลดการเผาผลาญนำ้มัน
เช้ือเพลิง ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงตามไปด้วย 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ โดยมีตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ถูกถ่ายทอดมายัง
แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ระยะที่ 1 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาส่งเสริมระบบ
บริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน ในตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

2.2  สภาพแวดล้อมทั่วไปของกรมทางหลวง 

วิสัยทัศน์ 

 ระบบทางหลวงทีส่ะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

ภารกิจ 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 กำหนดให้กรมทาง
หลวง มีภารกิจเกี่ยวกับ “การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้าง และบำรุงรักษาทาง
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หลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัยในการเดินทาง” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบทางหลวงทีเ่ช่ือมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว 
(Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ 

2. การรักษาระดับการใหบ้รกิาร (Serviceability) ของระบบทางหลวง ใหเ้ป็นไปตาม
มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง 

3. การยกระดบัความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบรูณาการ 
4. การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 

อำนาจหนา้ท่ี 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 กำหนดให้ 
กรมทางหลวงมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษทางหลวง
แผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 2) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทาง
หลวงสัมปทาน 
 3) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์กรและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารของกรมทางหลวง 
 

โครงสร้างของกรมทางหลวงว่าด้วย “กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2558” ได้แบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวง (อันประกอบไปด้วย กอง ศูนย์สำนัก 
และแขวง) ออกเป็น 40 หน่วยงานได้แก่ 

1) สำนักงานเลขานุการกรม 
2) กองการเงินและบญัชี 
3) กองการเจ้าหน้าที ่
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4) กองการพัสด ุ
5) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
6) กองฝกึอบรม 
7) แขวงทางหลวง ตามที่รัฐมนตรปีระกาศกำหนด 
8) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
9) สำนักกฎหมาย 
10) สำนักก่อสร้างทางที่ 1 
11) สำนักก่อสร้างทางที่ 2 
12) สำนักก่อสร้างสะพาน 
13) สำนักเครือ่งกลและสื่อสาร 
14) สำนักงานทางหลวงที่ 1 
15) สำนักงานทางหลวงที่ 2 
16) สำนักงานทางหลวงที่ 3 
17) สำนักงานทางหลวงที่ 4 
18) สำนักงานทางหลวงที่ 5 
19) สำนักงานทางหลวงที่ 6 
20) สำนักงานทางหลวงที่ 7 
21) สำนักงานทางหลวงที่ 8 
22) สำนักงานทางหลวงที่ 9 
23) สำนักงานทางหลวงที่ 10 
24) สำนักงานทางหลวงที่ 11 
25) สำนักงานทางหลวงที่ 12 
26) สำนักงานทางหลวงที่ 13 
27) สำนักงานทางหลวงที่ 14 
28) สำนักงานทางหลวงที่ 15 
29) สำนักงานทางหลวงที่ 16 
30) สำนักงานทางหลวงที่ 17 
31) สำนักงานทางหลวงที่ 18 
32) สำนักจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
33) สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 
34) สำนักบริหารบำรุงทาง 
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35) สำนักแผนงาน 
36) สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
37) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
38) สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง 
39) สำนักสำรวจและออกแบบ 
40) สำนักอำนวยความปลอดภัย 
 
โดย แขวงทางหลวง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด มีจำนวนทั้งสิ้น 104 หน่วยงาน โดย

สามารถจัดสายการปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานทางหลวงทั้ง 18 แห่ง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) สำนักงานทางหลวงท่ี 1 เชียงใหม่ 

1.1) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 
1.2) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 
1.3) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 
1.4) แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 
1.5) แขวงทางหลวงลำปางที่ 2 
1.6) แขวงทางหลวงลำพูน 
1.7) แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน 

2) สำนักงานทางหลวงท่ี 2 แพร่ 
2.1) แขวงทางหลวงแพร ่
2.2) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 
2.3) แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 
2.4) แขวงทางหลวงพะเยา 
2.5) แขวงทางหลวงน่านที่ 1 
2.6) แขวงทางหลวงน่านที่ 2 

3) สำนักงานทางหลวงท่ี 3 สกลนคร 
3.1) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 
3.2) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 
3.3) แขวงทางหลวงนครพนม 
3.4) แขวงทางหลวงบึงกาฬ 
3.5) แขวงทางหลวงมุกดาหาร 
3.6) แขวงทางหลวงหนองคาย 
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4) สำนักงานทางหลวงท่ี 4 ตาก 
4.1) แขวงทางหลวงตากที่ 1 
4.2) แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด) 
4.3) แขวงทางหลวงกำแพงเพชร 
4.4) แขวงทางหลวงสุโขทัย 

5) สำนักงานทางหลวงท่ี 5 พิษณุโลก 
5.1) แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 
5.2) แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) 
5.3) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 
5.4) แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 
5.5) แขวงทางหลวงพิจิตร 

6) สำนักงานทางหลวงท่ี 6 เพชรบูรณ ์
6.1) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1 
6.2) แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 2 (บงึสามพัน) 
6.3) แขวงทางหลวงเลยที่ 1 
6.4) แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) 
6.5) แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 

7) สำนักงานทางหลวงท่ี 7 ขอนแก่น 
7.1) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 
7.2) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) 
7.3) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ)่ 
7.4) แขวงทางหลวงชัยภูมิ 
7.5) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1 
7.6) แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 

8) สำนักงานทางหลวงท่ี 8 มหาสารคาม 
8.1) แขวงทางหลวงมหาสารคาม 
8.2) แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 
8.3) แขวงทางหลวงยโสธร 
8.4) แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด 

9) สำนักงานทางหลวงท่ี 9 อุบลราชธาน ี
9.1) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 
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9.2) แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 
9.3) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 
9.4) แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 
9.5) แขวงทางหลวงสรุินทร ์
9.6) แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ 

10) สำนักงานทางหลวงท่ี 10 นครราชสีมา 
10.1) แขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 1 
10.2) แขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 2 
10.3) แขวงทางหลวงนครราชสมีาที่ 3 
10.4) แขวงทางหลวงบุรรีัมย ์
10.5) แขวงทางหลวงปราจีนบรุ ี
10.6) แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) 

11) สำนักงานทางหลวงท่ี 11 ลพบุร ี
11.1) แขวงทางหลวงลพบุรทีี่ 1 
11.2) แขวงทางหลวงลพบุรทีี่ 2 (ลำนารายณ์) 
11.3) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1 
11.4) แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) 
11.5) แขวงทางหลวงสระบรุ ี
11.6) แขวงทางหลวงสิงห์บรุ ี

12) สำนักงานทางหลวงท่ี 12 สุพรรณบุร ี
12.1) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 
12.2) แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) 
12.3) แขวงทางหลวงกาญจนบรุ ี
12.4) แขวงทางหลวงชัยนาท 
12.5) แขวงทางหลวงอ่างทอง 
12.6) แขวงทางหลวงอุทัยธานี 

13) สำนักงานทางหลวงท่ี 13 กรุงเทพ 
13.1) แขวงทางหลวงกรงุเทพ 
13.2) แขวงทางหลวงธนบุร ี
13.3) แขวงทางหลวงนครนายก 
13.4) แขวงทางหลวงนนทบรุ ี
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13.5) แขวงทางหลวงปทมุธานี 
13.6) แขวงทางหลวงสมทุรปราการ 
13.7) แขวงทางหลวงสมทุรสาคร 
13.8) แขวงทางหลวงอยุธยา 

14) สำนักงานทางหลวงท่ี 14 ชลบุร ี
14.1) แขวงทางหลวงชลบรุีที่ 1 
14.2) แขวงทางหลวงชลบรุีที่ 2 
14.3) แขวงทางหลวงจันทบุร ี
14.4) แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา 
14.5) แขวงทางหลวงตราด 
14.6) แขวงทางหลวงระยอง 

15) สำนักงานทางหลวงท่ี 15 ประจวบคีรขีันธ ์
15.1) แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 
15.2) แขวงทางหลวงชุมพร 
15.3) แขวงทางหลวงนครปฐม 
15.4) แขวงทางหลวงเพชรบุร ี
15.5) แขวงทางหลวงราชบรุ ี
15.6) แขวงทางหลวงสมทุรสงคราม 

16) สำนักงานทางหลวงท่ี 16 นครศรีธรรมราช 
16.1) แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 
16.2) แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทงุ่ สง) 
16.3) แขวงทางหลวงตรัง 
16.4) แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน) 
16.5) แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
16.6) แขวงทางหลวงสรุาษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ) 

17) สำนักงานทางหลวงท่ี 17 กระบี ่
17.1) แขวงทางหลวงกระบี ่
17.2) แขวงทางหลวงพังงา 
17.3) แขวงทางหลวงภูเก็ต 
17.4) แขวงทางหลวงระนอง 
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18) สำนักงานทางหลวงท่ี 18 สงขลา 
18.1) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 
18.2) แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหมอ่ม) 
18.3) แขวงทางหลวงนราธิวาส 
18.4) แขวงทางหลวงปัตตานี 
18.5) แขวงทางหลวงพัทลุง 
18.6) แขวงทางหลวงยะลา 
18.7) แขวงทางหลวงสตลู 
 

นอกจากนี้ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 ยังได้
กำหนดเพิ่มหน่วยงานเพิ่มเติมอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ “กลุ่มตรวจสอบภายใน” และ “กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร” เพิ่มเติมนอกเหนือจากส่วนราชการของกรมทางหลวง 40 หน่วยงาน และแขวงทาง
หลวง 104 หน่วยงาน ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น อย่างไรก็ดี กรมทางหลวงได้ทำการกำหนด
ชื่อของสองหน่วยงานนี้ใหม่ กล่าวคือ ตั้งชื่อเป็น “สำนักงานตรวจสอบภายใน” และ “สำนักงาน
พัฒนาระบบบริหาร” ตามลำดับ นอกเหนือจากส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรม
ทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 กรมทางหลวงยังมีส่วนราชการอื่น ๆ  ที่อยู่ภายใต้แผนภูมิ
การแบ่งส่วนราชการของกรมทางหลวงอีก กล่าวคือ ส่วนราชการที่เกิดจากข้อตกลงร่วม ส่วนราชการ
ที่กำหนดเพิ่มเติม ส่วนราชการย่อยภายใต้สังกัด กองบังคับการตำรวจทางหลวง ถือเป็นหน่วยงาน
หนึ่งในส่วนราชการของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง กรมตำรวจ และ กรม
ทางหลวงแผ่นดิน ที่เริ่มต้นจากหนังสือที่ 4139/2503 ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2503 ซึ่งแจ้งเหตุผล
และความจำเป็นของการกำหนดให้มี “ตำรวจทางหลวง” โดยต่อมาได้มีการจัดตั้ง ตำรวจทางหลวง 
ในฐานะเป็นกองบังคับการ เรียกชื่อว่า “กองบังคับการตำรวจทางหลวง” ตามพระราชกฤษฎีกาจัด
วางระเบียบราชการ กรมตำรวจ พ.ศ. 2503 ขณะเดียวกันผลการประชุมกับคณะกรรมการของกรม
ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งมีอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินเป็นประธาน ร่วมกับ รองผู้บังคับการกองพิเศษ 
กรมตำรวจ ในขณะนั้น ได้ตกลงกำหนดหลักการในการจัดตั้งกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งมี
ผลลัพธ์ออกมาว่ากรมทางหลวงต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของกองบังคับการตำรวจ
รวมถึงการจัดอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์อันเป็นปัจจัยในการดำเนินงาน 

นอกจากนี้ กรมทางหลวง ได้กำหนดส่วนราชการย่อยภายใต้สังกัด สำนักก่อสร้างทางที่ 2 มี
หน่วยงานช่ือ “ศูนย์สร้างทาง” จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 

1) ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 
2) ศูนย์สร้างทางขอนแก่น 
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3) ศูนย์สร้างทางลำปาง 
4) ศูนย์สร้างทางสงขลา 
5) ศูนย์สร้างทางหล่มสัก  
 
และได้กำหนดส่วนราชการย่อยภายใต้สังกัด สำนักก่อสร้างสะพาน มีหน่วยงานชื่อ “ศูนย์

สร้างและบูรณะสะพาน” จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ 
1) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) 
2) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น) 
3) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) 
4) ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) 
 
โดยในปัจจุบัน ส่วนราชการตามทีก่รมทางหลวงกำหนดจึงประกอบไปด้วยส่วนราชการ

จำนวนทั้งหมด 157 หน่วยงาน ที่แบ่งสายงานบงัคับบญัชาออกเป็น 5 สายงาน ได้แก ่
1) อธิบดีกรมทางหลวง 
2) รองอธิบดฝี่ายบริหาร 
3) รองอธิบดฝี่ายวิชาการ 
4) รองอธิบดฝี่ายดำเนินงาน 
5) รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง 
โดยแสดงรายช่ือส่วนราชการที่อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชาแต่ละสายได้ดังต่อไปนี้ 
 
1) อธิบดีกรมทางหลวง  

มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา 3 หน่วยงาน ได้แก่ 
1.1) สำนักงานพฒันาระบบบรหิาร 
1.2) สำนักงานตรวจสอบภายใน 
1.3) กองการเจ้าหน้าที ่

2) รองอธิบดีฝ่ายบริหาร  
มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา 8 หน่วยงาน ได้แก่ 

2.1) สำนักงานเลขนานุการกรม 
2.2) กองการเงินและบัญชี 
2.3) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2.4) สำนักกฎหมาย 
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2.5) กองฝกึอบรม 
2.6) กองการพัสด ุ
2.7) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
2.8) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

3) รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ  
มีหน่วยงานในสายการบังคับบัญชา 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

3.1) สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 
3.2) สำนักแผนงาน 
3.3) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
3.4) สำนักอำนวยความปลอดภัย 
3.5) สำนักสำรวจและออกแบบ 
3.6) สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
3.7) สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง 

4) รองอธิบดีฝ่ายดำเนนิงาน  
มีส่วนราชการที่ขึ้นตรง 5 หน่วยงาน และส่วนราชการย่อย 9 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 14 

หน่วยงาน ได้แก่ 
4.1) สำนักก่อสร้างทางที่ 1 
4.2) – 4.7) สำนักกอ่สร้างทางที่ 2 
โดยมีศูนย์สร้างทาง 5 หน่วยงาน อยู่ภายใต้สังกัด 
4.8) – 4.12) สำนักกอ่สร้างสะพาน 
โดยมีศูนย์สร้างและบูรณสะพาน 4 หน่วยงาน อยู่ภายใต้สังกัด 
4.13) สำนักเครือ่งกลและสื่อสาร 
4.14) สำนักจัดกรรมสทิธ์ิที่ดิน 

5) รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง  
มีส่วนราชการที่ขึ้นตรง 3 หน่วยงาน และส่วนราชการย่อย 124 หน่วยงาน รวมเป็นทัง้หมด 

127 หน่วยงาน ได้แก่ 
5.1) สำนักบริหารบำรุงทาง 
5.2) สำนักควบคุมน้ำหนกัยานพาหนะ 
5.3) กองบงัคับการตำรวจทางหลวง 
5.4) - 5.11) สำนักงานทางหลวงที่ 1 
5.12) - 5.18) สำนักงานทางหลวงที่ 2 
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5.19) - 5.25) สำนักงานทางหลวงที่ 3 
5.26) - 5.30) สำนักงานทางหลวงที่ 4 
5.31) - 5.36) สำนักงานทางหลวงที่ 5 
5.37) - 5.42) สำนักงานทางหลวงที่ 6 
5.43) - 5.49) สำนักงานทางหลวงที่ 7 
5.50) - 5.54) สำนักงานทางหลวงที่ 8 
5.55) - 5.61) สำนักงานทางหลวงที่ 9 
5.62) - 5.68) สำนักงานทางหลวงที่ 10 
5.69) - 5.75) สำนักงานทางหลวงที่ 11 
5.76) - 5.82) สำนักงานทางหลวงที่ 12 
5.83) - 5.91) สำนักงานทางหลวงที่ 13 
5.92) - 5.98) สำนักงานทางหลวงที่ 14 
5.98) - 5.104) สำนักงานทางหลวงที่ 15 
5.105) - 5.111) สำนักงานทางหลวงที่ 16 
5.112) - 5.117) สำนักงานทางหลวงที่ 17 
5.118) - 5.124) สำนักงานทางหลวงที่ 18 

นอกจากนี้ คำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/174/2563 เรื่อง มอบหมายให้วิศวกรใหญ่เป็นที่
ปรึกษาให้คำแนะนำ ตรวจสอบ ติดตามความคืบหน้า ตลอดจนผลการดำเนินงานในพื้นที่สำนักงาน
ทางหลวงที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่อธิบดีมอบหมาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) วิศวกรใหญ่ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสรา้ง 
1.1) สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) 
1.2) สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบรูณ์) 
1.3) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) 

2) วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ 
2.1) สำนักงานทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 
2.2) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร)่ 
2.3) สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) 

3) วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสรา้ง 
3.1) สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบรุี) 
3.2) สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์) 
3.3) สำนักงานทางหลวงที่ 17 (กระบี่) 
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4) วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา 
4.1) สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) 
4.2) สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) 
4.3) สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุร)ี 

5) วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย 
5.1) สำนักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก) 
5.2) สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุร)ี 
5.3) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) 

6) วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา 
6.1) สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม) 
6.2) สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรงุเทพ) 
6.3) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) 

 
อำนาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในกรมทางหลวง ตามที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน 
ราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สำนักงานเลขานุการกรม 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานบรหิารทั่วไป งานสารบรรณ และอาคารสถานที่ของกรม 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการของกรม 

• ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม 

• ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

2) กองการเงินและบัญชี 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และงบประมาณการของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
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3) กองการเจ้าหน้าท่ี 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 

• เว้นแต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย รักษาระบบคุณธรรม และงานสวัสดิการ
บุคลากรของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

4) กองการพัสดุ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
 

5) กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง และจัดระบบการจราจรและระบบ
ความปลอดภัยบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• กำกับดูแลและติดตามงานเกี่ยวกับทางหลวงสัมปทาน 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

6) กองฝึกอบรม 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
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7) แขวงทางหลวง จำนวน 104 แขวง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง
และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 

• สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำ แผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและ
สภาพสายทางเบื้องต้น 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทาง
หลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 

• บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ 

• เคร ื ่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง
บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง 

• ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ดำเนินการเกี ่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

• ดำเนินการเกี่ยวกับด่านช่ังน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 

• สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

8) ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 

• พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ 
หรือฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
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9) สำนักกฎหมาย 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ดำเนินการเกี ่ยวกับงานด้านกฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง 
อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรม 

• ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศข้อบังคับ และคำสั ่งที่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของกรม รวมทั้งเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

• ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

10) สำนักก่อสร้างทางท่ี 1 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบูรณะทาง
โครงการขนาดใหญ่ 

• จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่ 

• กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการก่อสร้างและบรูณะ
ทางโครงการขนาดใหญ่ 

• ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรบัปรุงงานก่อสรา้งและบูรณะทางโครงการ 
ขนาดใหญ่ 

• ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิควิธีการก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาด
ใหญ่ 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

11) สำนักก่อสร้างทางท่ี 2 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการ 
พิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 
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• จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานกอ่สรา้ง บูรณะทางโครงการพิเศษ และงาน
เร่งด่วนฉุกเฉิน 

• กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างดำเนินการงานกอ่สร้าง
บูรณะทางโครงการพิเศษ และงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

• ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้าง บูรณะทางโครงการ
พิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน 

• ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู ้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

12) สำนักก่อสร้างสะพาน 

• มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

• กำกับ ควบคุม และดำเนินการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• จัดทำราคาประเมินเบื้องต้นของงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• กำกับและดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระหว่างการดำเนินงานกอ่สร้าง
และบูรณะสะพาน 

• ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• ถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู ้ทางวิชาการ และเป็นศูนย์
ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

• ให้คำปรึกษาและแนะนำเทคนิควิธีการก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

13) สำนักเครื่องกลและสื่อสาร 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• กำหนดและจัดทำมาตรฐาน วางแผนและควบคุมการใช ้ และการซ่อม
เครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม 

• บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะของกรม 
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• บริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม 

• ดำเนินการจัดหาอะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะให้
หน่วยงานต่าง ๆ ของกรม 

• วางระบบ ติดตั้ง ซ่อมและบำรุงรักษาระบบสื่อสารโทรคมนาคมของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

14) สำนักงานทางหลวงท่ี 1 ถึง 18 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับงาน 

• บำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้าง
โครงการขนาดเล็กของแขวงทางหลวง 

• วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่าย
ทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและงานนิติการ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับด่านช่ังน้ำหนักยานพาหนะ 

• วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

• วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายแผนงาน และเป้าหมาย 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการ 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

(15) สำนักจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• สำรวจ รังวัด และคำนวณราคาที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง 

• ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ิในที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินที่ใช้ในงานทาง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
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16) สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ศึกษาและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงภายในประเทศที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายทาง
หลวงระหว่างประเทศ 

• ประสานงาน จัดทำ และให้ความร่วมมือโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่าย
ทางหลวงภายในประเทศที่เช่ือมต่อกับโครงข่ายทางหลวงระหว่างประเทศ 

• ดำเนินการ วางแผน ประสานงาน ตรวจสอบ และรายงานผลเกี่ยวกับโครงการ 

• เงินกู้และเงินช่วยเหลือ รวมทั้งติดต่อและประสานงานกับแหล่งเงินกู้และเงิน
ช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

17) สำนักบริหารบำรุงทาง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการงานบำรุงรักษาทาง 

• ศึกษาและพัฒนาการบริหารและบำรุงรักษาทาง รวมทั้งประมวลและวิเคราะห์
ข้อมูลงานบำรุงทาง 

• กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณบำรุงทาง 

• จัดทำแผนงาน มาตรการ และมาตรฐานที่เกี ่ยวข้องกับงานควบคุมน้ำหนัก
ยานพาหนะ 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

18) สำนักแผนงาน 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 

• ศึกษาและพัฒนาเพื่อกำหนดโครงข่ายและมาตรฐานทางหลวง 

• ศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ รวมทั้งการประเมินผล
โครงการก่อสร้างทาง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 
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19) สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• กำหนดและพัฒนามาตรฐานข้อกำหนด เพื ่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
วิศวกรรมงานทางรวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

• ศึกษาและพัฒนามาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้รับจ้าง รวมทั้งกำกับดแูล
และส่งเสริมศักยภาพผู้รับจ้าง 

• ประเมินคุณภาพผลงานทางวิศวกรรมงานทาง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

20) สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ศึกษา พัฒนา และจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุ วิธีการทดสอบ
วัสดุและการปฏิบัติงานก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง 

• ออกแบบและแนะนำโครงสร้างชั้นทาง และเสนอปรับปรุงคุณภาพวัสดทุี่ใช้กับ
งานทาง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

21) สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานทาง 

• ติดต่อประสานงานกับสถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

22) สำนักสำรวจและออกแบบ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ศึกษา พัฒนา และจัดทำข้อกำหนดและมาตรฐานการออกแบบทางและ
โครงสร้าง 

• สำรวจและจัดทำแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่องาน
ของกรม สำรวจและกำหนดแนวและระดับของทางหลวง ตลอดจนจัดทำข้อมูล
และระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
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• ศึกษาสภาพความเหมาะสมทางด้านธรณีวิทยา 

• ดำเนินการหรือตรวจสอบเกี ่ยวกับการออกแบบทางหลวง และออกแบบ
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม เพื่องานก่อสร้างและบูรณะทางหลวง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

23) สำนักอำนวยความปลอดภัย 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• วางแผนสำรวจและวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวง 

• ศึกษา พัฒนา และจัดทำมาตรฐานเครื่องหมายและสัญญาณควบคุมการจราจร
ที่ใช้กับงานทาง และกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจร การลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในเขตทางหลวง 

• ให้คำปรึกษาและเสนอแนะเกี ่ยวกับการดำเนินงานด้านการอำนวยความ
ปลอดภัย 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

24) กองบังคับการตำรวจทางหลวง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ปฏิบัติงานตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิด
ทางอาญา 

• ควบคุมและจัดการจราจรบนทางหลวง 

• ควบคุมดูแลการใช้ทางหลวงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

25) แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัยและงานก่อสร้าง
ขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• สำรวจ ตรวจสอบ จัดทำแผน และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุ งานทางและสภาพ
สายทางเบื้องต้น 
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• ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษา งานอำนวยความปลอดภัยและงานก่อสร้าง
โครงการขนาดเล็ก บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• บำรุงรักษาป้องกันความเสียหาย ปรับแต่ง ซ่อมแซมเครื่องจักรยานพาหนะ  
เคร ื ่องมือเครื ่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาที ่อยู ่ในความ
รับผิดชอบ 

• ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง 
บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

• ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวง ตามที่ได้รับมอบหมาย 

• ดำเนินการเกี ่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

• สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

26) ศูนย์สร้างทาง 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะทาง โดยวิธีการดำเนินการเองตามแผน
โครงการของกรม รวมทั้งงานที่มีปัญหาจากการจ้างเหมา งานเร่งด่วน งาน
ฉุกเฉิน งานแก้ไขปัญหาทางภัยพิบัติต่าง ๆ 

• ดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมภาคสนามด้านวิศวกรรมงานทาง เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมและ
หน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา 

• ประสานงาน ให้บริการเช่าเครื ่องจักรยานพาหนะ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกกรม 

• เร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผนงานที่
กำหนด รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
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27) ศูนย์สร้างและบรูณะสะพาน 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• รับผิดชอบงานก่อสร้างและบูรณะสะพานโดยวิธีดำเนินการเอง 

• วางแผน สำรวจออกแบบสะพานและท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบ
มาตรฐาน กรณีสะพานความยาวไม่เกิน 120 เมตร 

• ก่อสร้างและบูรณะสะพาน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดอุทกภัย น้ำ
ท่วมทางขาด สะพานชำรุด หรือวิบัติภัยอื่นๆ 

• วางแผนงานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ตรวจสอบและพิจารณาเสนอแผนและ
งบประมาณการก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• ควบคุมและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

• วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพวัสดุเกี่ยวกับการก่อสร้างและบูรณะสะพาน 

• กำกับ ดูแล และควบคุม การก่อสร้างและบูรณะสะพานดำเนินการเอง 

• รับผิดชอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนควบคุมกำกับดูแลรักษาพัสดุ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

• วางแผนตรวจสอบติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรยานพาหนะ
และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ตั้งแต่ การกำหนดแผนการจัดหา ประวัติ การ
ควบคุมการใช้งาน 

• การเสนอแผนการจัดหาทดแทน การแทงจำหน่ายและการซ่อมบำรุงรักษาให้
เครื่องจักรพร้อมใช้งาน 

• วางแผนดำเนินการออกแบบ กำกับและควบคุมการก่อสร้างและบูรณะสะพาน 
จ้างเหมาที่มีความยาวช่วงไม่เกิน 20 เมตร 

• ดำเนินการถมดินและคอสะพานท่ออุโมงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก 

• ดำ เ น ิ นก า ร บ ร ิ ห า ร ง านบำร ุ ง ร ั กษาส ะพาน  ( Bridge Maintenance 
Management System) 

• ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านปฏิบัติงานสนาม (On the Job Training) แก่วิศวกร
และผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
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28) สำนักงานควบคุมนำ้ หนักยานพาหนะ 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางแผนการบริหารงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
อย่างเป็นระบบ และพิจารณาเสนอการจัดตั ้งด่านชั่งน้ำหนักในพื้นที ่ต่าง ๆ 
เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

• ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุม
น้ำหนักยานพาหนะให้เป ็นไปตามกฎหมาย ทันสมัย และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

• วางแผน ตรวจสอบ และควบคุม การใช้จ่ายงบประมาณงานด่านชั่งน้ำหนักให้
เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ 

• ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เกี ่ยวกับงาน
ควบคุมน้ำหนักยานพาหนะของสำนักทางหลวง กองตำรวจทางหลวง แขวงการ
ทาง สำนักบำรุงทาง หมวดการทาง 

• และด่านช่ังน้ำหนัก ให้เป็นไปตามเป้าหมายและหลักวิชาการ ด้วยความถูกต้อง 
ประหยัด มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

• เป ็นศูนย์กลางเครือข่ายเชื ่อมโยงในการบริการ กำกับ และควบคุม การ
ดำเนินงานด่านชั ่งน้ำหนักยานพาหนะทั่วประเทศของกรมทางหลวง และ
กำหนดนโยบายเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานอื่น 

• เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และปลูกจิตสำนึกในการบรรทุกน้ำหนักให้ถูกตอ้ง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

29) สำนักงานตรวจสอบภายใน 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบรหิาร การเงนิและการบญัชีของกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

30) สำนักงานพัฒนาระบบบริหาร 
มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

• เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

• ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
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• ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงาน
กลางต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม 

• ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอื
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับกรมทางหลวง 

 การประเมินสภาพสภาพแวดล้อมที่เกี ่ยวข้องกับภารกิจของกรมทางหลวงทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภารกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลง
ไปตามบริบทของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ตามวิธี SWOT Analysis ทำให้ทราบถึงโอกาส 
(Opportunities) ภัยคุมคาม (Threats) และจุดแข็ง (Strengths) จุดออ่อน (Weakness) ของกรม
ทางหลวง และนำข้อมูลปัจจัยที่มีผลกระทบสำคัญทั้งภายนอกและภายในมาวิเคราะห์ เพื่อกำหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกรมทางหลวง ด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 – 2570 ซึ่งจะนำไปสู่การ
สร้างตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรองรับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตได ้ 

2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง ในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
สิ ่งแวดล้อม กฎหมาย ด้วยวิธี PESTEL Analysis ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
สามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

P E S T E L 
ด้านการเมือง 
(Political) 

ด้านเศรษฐกิจ 
(Economics) 

ด้านสังคม 
(Social) 

ด้านเทคโนโลย ี
(Technology) 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

ด้านกฎหมาย 
(Law) 

การประเมินด้าน
การเมืองหรือ
นโยบายต่างๆ 
ของประเทศ 

รวมถึง
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 

การประเมิน
เศรษฐกิจ การ

แข่งขันการลงทุน
ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

การประเมินสังคม 
คุณลักษณะของ

ประชากร 
วัฒนธรรม 
พฤติกรรม 

การประเมิน
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่
เก่ียวกับการ

คมนาคมขนส่ง 

การประเมิน
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศ 

การประเมิน
กฎหมาย ระเบียบ 
นโยบายต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง ส่งผลต่อ
การดำเนินภารกิจ 

แผนภาพท่ี 2.1  กรอบการประเมินสภาพแวดล้อมด้วยวิธี PESTEL Analysis 
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ปัจจัยสภาวะแวดล้อมตามกรอบการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้วยวิธี PESTEL 

Analysis สรปุได้ดังตารางที่ 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านการเมืองและ
นโยบาย (Political 
and Policy) 

มีการร่วมมือของประเทศเพื่อนบ้าน
ตามระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN) และกลุ่มประเทศเอเชีย  

ทำให้มีความต้องการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าตามชายแดนหรือข้ามชายแดนมากขึ้น 
จำเป็นต้องศึกษาและวางแผนการก่อสร้าง
โครงการให้สอดรับกับโครงข่ายเชื่อมระหว่าง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย 

 มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษภูมิภาคต่างๆของ
ประเทศ (Economic Corridor) 

รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน 10 แห่ง โดยเริ่มจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ทำให้ต้องปรับ
แผนและจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงในภาคตะวันออกมากกว่า
ภาคอ่ืนๆ 

 มีนโยบายการพัฒนาโครงข่ายทาง
พิเศษระหว่างเมืองและระบบราง 
(MR-MAP) 

จะต้องศึกษาแนวทางการบูรณาการใช้เขต
ทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวง
คมนาคม รวมทั้งการจัดลำดับความสำคัญใน
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลัก ทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง 

 มีนโยบายการส่งเสริมการบูรณาการ
และอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนในการใช้บริการระบบทาง
พิเศษ 

โอกาสในการบูรณาการการใช้ระบบค่าผ่าน
ทางพิเศษที่เป็นระบบเดียวกันทั้งกระทรวง
คมนาคม เช่น ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่
มีไม้ก้ัน (M Flow) ระบบขนส่งอัจฉริยะ 
(Intelligent Transportation System: 
ITS) ระบบจัดการความช่วยเหลือบนทาง
หลวงพิเศษ (Traffic Incident 
Management System) 
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ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

(ต่อ) 

ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านการเมืองและ
นโยบาย (Political 
and Policy) 

มีนโยบายการส่งเสริมการเชื่อมต่อ
การเดินทางหลายรูปแบบ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

โอกาสในการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสาย
รองเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบขนส่ง
หลายรูปแบบ Multimodal 
Transportation 

 มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
เมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

ส่งผลให้การจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
เมืองและโดยรอบมีน้ำหนักมากขึ้น 

 มีนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหาจราจร
เร่งด่วนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

ศึกษาและเสนอโครงการแก้ไขปัญหาจราจร
ระดับโครงข่ายทางหลวงและทางแยกต่าง
ระดับที่สำคัญๆ 

 มีนโยบายบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง
คมนาคมและกระทรวงต่างๆ ในการ
ใช้เขตทางหลวงในการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
ระบบสื่อสาร และการใช้เขตทาง
หลวงในการก่อสร้างระบบขนส่ง
มวลชนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้า ทาง
พิเศษหรือทางด่วน  

ต้องมีการวางแผนและจัดการใช้พื้นที่เขต
ทางหลวงในการกำหนดตำแหน่งของ
สาธารณูปโภคต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะ
การใช้งาน การบำรุงรักษา การให้บริการ
บริการกับประชาชน รวมทั้ง ลำดับในการ
ก่อสร้าง (Stage of Construction) รูปแบบ
การก่อสร้างเพื่อลดกระทบต่อการจราจร 
ผลกระทบต่อโครงสร้างชั้นทางเดิม อีกทั้ง
ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางหลวง
ในอนาคต เพื่อเป็นการใช้งบประมาณได้
อย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 คาดการณ์ว่าจะมีมาตรการผ่อน
คลายการควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรค Covid-19 ของคน
ไทยและชาวต่างประเทศ 

ส่งผลให้ปริมาณการเดินทางเพื่อเดินทางไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวปรับตัวสูงมากขึ้น ดังน้ัน 
จะส่งให้จัดลำดับความสำคัญในการลงทุน
และบำรุงรักษาทางหลวงในเพื่อรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านอ่ืนๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากช่วงปี 2563-2565 ที่
ผ่านมา 
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ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

(ต่อ) 
ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านเศรษฐกิจ 
(Economics) 

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค 
Covid-19 ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว 

สถานการณ์ของความรุนแรงจากการแพร่
ระบาดของโรค Covid-19 ยังส่งผลให้การ
เติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัว ดังน้ันการ
เดินทางและการขนส่งสินค้า อาจจะยังไม่มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น 

 ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก
ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 

การเกิดสงครามแบบ Hybrid Warfare ของ
ประเทศมหาอำนาจ ส่งผลต่อความไม่
แน่นอนของการวางแผนการพัฒนาระบบ
โครงข่ายทางหลวง 

 การมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจ BCG ส่งผลให้การวิจัยนวัตกรรมการนำวัสดุ
กลับมาใช้ในการก่อสร้างทางหลวง เพื่อลด
การใช้ทรัพยากร โดยมุ่งเน้นการผลกระทบ
ต่อโลกอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม 

 ภาคอุตสาหกรรม มีแรงผลักดันให้
ภาครัฐแก้ปัญหาจราจรติดขัด เพื่อ
ลดต้นทุนการขนส่งและลดระยะเวลา 

ส่งผลให้การจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
เมือง เขตอุตสาหกรรมมีน้ำหนักมากขึ้น 

ด้านสังคม 
(Social) 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) 

กรมทางหลวงต้องปรับแนวคิดในการจัดสิ่ง
อำนวยความสะดวกให ้ เข ้าก ับท ุกกลุ่ ม 
(Universal Design) เช่น ผู้ใช้ทาง ผู้เดินเท้า 
ศาลาทางหลวง ป้ายรถโดยสาร ทางลาด 

 ความหลากหลายของช่องว่าง
ระหว่างวัย (Generation Gap) 

ส ่งผลต ่อการส ื ่อสารถ ่ายทอดงานจาก
ผู้บริหารไปยังผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยหลายๆด้าน และเลือกให้เหมาะสม
กับผู้ปฏิบัติงานตามช่วงวัยที่แตกต่างกัน 

 รูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) 

ทำให้การเผยเพร่ผลงานของกรมทางหลวง
สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายรวดเร็ว 
แต่ผลกระทบด้านลบอาจแพร่กระจายได้
อย่างรวดเร็วเช่นกัน โดยเฉพาะหากเป็นข่าว
ปลอม (Fake News) ตลอดจนการร้องเรียน 
ต้องปรับโครงสร้างการจัดการในเรื่อง
ดังกล่าว ตั้งแต่อัตรากำลัง การฝึกผู้จะตอบ
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 
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ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

(ต่อ) 
ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านสังคม 
(Social) 

การขยายตัวของเขตเมืองอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่หลากหลาย 

ส่งผลต่อกายภาพทางหลวงและการจัดการ
ด้านความปลอดภัย เช่น จำนวนช่องจราจร 
ทางหลัก ทางขนาน การจัดการทางเท้า 
ระบบระบายน้ำ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม 

 ประชาชนต้องการความสะดวกสบาย
และความปลอดภัยบนถนนมากขึ้น 

ส่งผลให้การจัดลำดับความสำคัญของ
โครงการที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยทางถนนมี
น้ำหนักมากขึ้น 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน
การคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ เช่น AI, 
Big Data, ITS, TIM เป็นต้น 

มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใน
ภารกิจของกรมทางหลวงมากขึ้น เช่น การ
วางแผน ระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีการ
สำรวจและออกแบบ การก่อสร้าง การ
บำรุงรักษาทางหลวง การควบคุมน้ำหนัก
ยานพาหนะ การให้บริการประชาชน เป็นต้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน ลดเวลาใน
การบริหารจัดการ  

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง 
รวมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น 

การสนับสนุนให้ผู้รับจ้างใช้เทคโนโลยี ใน
การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง 
รวมทั้งการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย จะช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ลดผลกระทบต่อ
การจราจรระหว่างการก่อสร้างได้ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
ภูมิอากาศโลก (Climate Change) 

เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้บางพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหวประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม 
ดินไสลด์ คันทางทรุด กรมทางหลวงจะต้องมี
แผนสำรวจทางหลวงในพื้นที่ที่มีความ
อ่อนไหว เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

 ภาคเอกชน ได้วิจัยและพัฒนาการนำ
วัสดุทดแทนมาใช้ร่วมกับวัสดุในการ
ก่อสร้างทางหลวง สะพาน อาคาร
ระบายน้ำ เพื่อลดการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษ และช่วยลด
การสร้างก๊าซเรือนกระจก 

การสนับสนุนการผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
การใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างทางหลวง 
สะพาน อาคารระบายน้ำ จะช่วยส่งเสริมให้
ลดการสร้างมลพิษและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้มมากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

(ต่อ) 
ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

มีแนวโน้มของการใช้รถยนต์ระบบ
พลังงานไฟฟ้า (EV) มากขึ้น เพื่อลด
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

มีส่วนช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์ระบบพลังงาน
ไฟฟ้า (EV) เช่น จัดพื้นที่จุดพักรถของทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เอกชนหรือ
หน่วยงานรัฐที่มีบริการหัวชาร์ตรถไฟฟ้ามา
ติดตั้งและให้บริการ 

ด้านกฎหมาย 
(Law) 

ประกาศกฎกระทรวงกำหนดอัตรา
ความเร็วในทางเดินรถ พ.ศ. 2564 
เพื่อให้เกิดความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้รถและประชาชน
ผู้ใช้ทาง 
 

การปรับปรุงอัตราความเร็วสำหรับการขับรถ
ในทางเดินรถให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ทางเดินรถ ประเภทของรถสภาพของพื้นที่
และการจราจรในปัจจุบัน ตามประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 ทำให้หน่วยงานทางอาจต้องปรับ
ความเร็วออกแบบในโครงการทางหลวงใหม่
และหรือปรับปรุงทางหลวงให้สอดคล้องกับ
ที่กฎกระทรวงกำหนดล่าสุด 

 พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน 2562 และ
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการ
ร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน 
เรื่อง กิจการเก่ียวเน่ืองที่จำเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ดำเนินกิจการถนน ทางหลวง ทาง
พิเศษ และการขนส่งทางถนน 2563 

ให้กิจการดังต่อไปน้ีเป็นกิจการเก่ียวเน่ืองที่
จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ การ
ดำเนินกิจการถนน ทางหลวง ทางพิเศษ  
(1) ที่พักริมทาง  
(2) ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าใช้ทาง  
(3) ระบบการสื่อสาร  
(4) ระบบการควบคุมการจราจร 

 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
และเพิ่มเติม พ.ศ.2549 (ทางหลวง
พิเศษ) 

การดำเนินการตามภารกิจให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด พ.ร.บ.ทางหลวง ซ่ึงทางหลวง
บางเส้นทางหรือบางพื้นที่ประชาชนยังติดขัด
ข้อกฎหมายในการเชื่อมทาง ซ่ึงกรมทาง
หลวงจะต้องทำการสำรวจและดำเนินการ
แก้ปัญหาการเชื่อมทางที่ถูกต้องตาม
ข้อกำหนดใน พ.ร.บ. หรือเหตุการณ์จะต้อง
ขอแก้ข้อกำหนดเพื่อผ่อนปรนบางรายการ
เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาของประชาชนได้ 
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ตารางท่ี 2.1 ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินด้วยวิธี PESTEL Analysis 

(ต่อ) 
ปัจจัย ประเด็นสำคัญ ผลกระทบต่อภารกิจกรมทางหลวง 
ด้านกฎหมาย 
(Law) 

พระราชบัญญัติการอำนวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ.2558 

ความท้าทายในการอำนวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของกรมทางหลวง ให้
ทันตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ ซ่ึงสถานการณ์อยู่ในขั้น
ต้องปรับตัวในลำดับต้นๆ เน่ืองจาก
อัตรากำลังของหน่วยงานที่อยู่ในเขตเมืองมี
ไม่เพียงพอกับปริมาณงานขออนุญาตที่มี
จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

การวิเคราะห์ปจัจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกตามกรอบการประเมินสภาพแวดล้อมด้วยวิธี 
PESTEL Analysis สามารถสรุปเป็นปัจจัยโอกาส (Opportunities) ภัยคุมคาม (Threats) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2.2 

 
ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส (Opportunities)  

และด้านภัยคุมคาม (Threats) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย 
(Political and Policy) 

O1: มีนโยบายของรัฐบาลให้
ความสำคัญในการพัฒนาระบบทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง 

T1: การจัดสรรงบประมาณลงทุน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ 

 O2: มีนโยบายของรัฐบาลในการ
ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันโดยการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

T2: แนวนโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เน่ืองจาก
สภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายใน
และนอกประเทศ การระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ 

 O3: มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
พื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
และการพัฒนาการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบในเขต
เมือง 

T3: โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองต้อง
ใช้เงินลงทุนจัดหาที่ดินและการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
ค่อนข้างสูง  
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ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส (Opportunities)  

และด้านภัยคุมคาม (Threats) (ต่อ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

ปัจจัยด้านการเมืองและนโยบาย 
(Political and Policy) 

O4: มีแนวโน้มการลงทุนและ
บำรุงรักษาทางหลวงในเพื่อรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรม
ด้านอ่ืนๆ เพื่อรองรับการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและการเดินทางเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

T4: ความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โรคระบาดที่อาจเกิด
โรคอุบัติใหม่ได้ แม้ว่าจะมีนโยบาย
ผ่อนคลายการควบคุมและป้องกัน
การระบาดของโรค Covid-19 ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ (Economics) O5: การมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจ 
BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผล
ให้การวิจัยนวัตกรรมการนำวัสดุ
กลับมาใช้ในการก่อสร้างทางหลวง 
เพื่อลดการใช้ทรัพยากร 

T5: ต้องการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด หรือมาตรฐานเดิมของ
กรมทางหลวง 

 O6: มีนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหา
จราจรเร่งด่วนเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และเขตอุสาหกรรม 

T6: ความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์โลกส่งผลต่อสภาวะ
เศรษฐกิจ 

ด้านสังคม (Social) O7: แนวคิดในการจัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกให้เข้ากับทุกกลุ่ม 
(Universal Design) เช่น ผู้ใช้ทาง 
ผู้เดินเท้า ศาลาทางหลวง ป้ายรถ
โดยสาร ทางลาดคนพิการ ทางข้าม
ถนน สะพานลอย 

T7: ประชาชนมีการตื่นตัวด้าน
ความเสมอภาคในการรับบริการ
จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ภาครัฐ
จัดหาให้ และมีช่องทางร้องเรียนได้
สะดวกมากขึ้น 

 O8: การเผยเพร่ผลงานของกรม
ทางหลวงผ่านสื่อออนไลน์สามารถ
เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและ
รวดเร็ว  

T8: ผลกระทบด้านลบอาจ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข่าว
ปลอม (Fake News) ตลอดจนการ
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 

  T9: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาทางหลวงมีการ
ต่อต้านการดำเนินโครงการของ
กรมทางหลวง 
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ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส (Opportunities)  

และด้านภัยคุมคาม (Threats) (ต่อ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

ด้านเทคโนโลยี (Technology) O9: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านการคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ 
เช่น AI, Big Data, ITS, TIM 

T10: ความท้าทายในการ
เปลี่ยนแปลงระบบเดิม ตั้งแต่การ
ลงทุนวางระบบเทคโนโลยีใหม่ และ
การรื้อย้ายหรือยกเลิกระบบเดิม 

 O10: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
การก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง
หลวง รวมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย
มากขึ้น 

T11: ความท้าทายของกำกับดูแล
และสนับสนุนให้ผู้รับจ้างใช้
เทคโนโลยี ในการก่อสร้างและ
บำรุงรักษาทางหลวง รวมทั้งการใช้
เครื่องจักรที่ทันสมัย 

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) O11: ภาคเอกชน ได้วิจัยและ
พัฒนาการนำวัสดุทดแทนมาใช้
ร่วมกับวัสดุในการก่อสร้างทาง
หลวง สะพาน อาคารระบายน้ำ
ต่างๆ เพื่อลดการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษทางอากาศ 
และช่วยลดการสร้างก๊าซเรือน
กระจก 

T12: ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้นมีความรุนแรงและ
ผลกระทบมากขึ้น 

 O12: การมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนที่ใช้รถยนต์ระบบ
พลังงานไฟฟ้า (EV) เช่น จัดพื้นที่
จุดพักรถของทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ให้
เอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่มีบริการ
หัวชาร์ตรถไฟฟ้ามาติดตั้งและ
ให้บริการ 

T13: มาตรการแก้ไข ลดผลกระทบ
และป้องกันจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาทาง
หลวงมากขึ้น 

 

 

 

 



46 
 

ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส (Opportunities)  

และด้านภัยคุมคาม (Threats) (ต่อ) 

ประเด็นการวิเคราะห์ ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

ด้านกฎหมาย (Law) O13: จากพระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 
2562 และประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
และเอกชน เรื่อง กิจการเก่ียวเน่ือง
ที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการดำเนินกิจการถนน ทาง
หลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทาง
ถนน พ.ศ. 2563 กำหนดให้กิจการ 
ที่พักริมทาง ระบบควบคุมการเก็บ
เงินค่าใช้ทาง ระบบการสื่อสาร 
ระบบการควบคุมการจราจร 
สามารถเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐ
และเอกชนได้ 

T14: ทางหลวงบางเส้นทางหรือ
บางพื้นที่ประชาชนยังติดขัดข้อ
กฎหมายในการเชื่อมทางตาม
ข้อกำหนดในพระราชบัญญัติ 

  T15: ความท้าทายในการอำนวย
ความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของกรมทางหลวง ให้ทัน
ตามกรอบเวลาที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติฯ 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของปัจจัยภายในของกรมทางหลวง ด้วย Mckinsey 7S 
Framework ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธ์ (Strategy) ระบบการดำเนนิการ 
(System) แบบแผนของผู้บริหาร (Style) บุคลากร (Staff) ทักษะความรู้ (Skill) ค่านิยม (Shared 
Value) สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 2.3 และตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.3  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในตามกรอบการประเมินด้วยวิธี Mckinsey7S 

Framework ดา้นจุดแข็ง (Strength) 

ปัจจัย ประเด็นการวิเคราะห์  ด้านจุดแข็ง (S) 

โครงสร้างองค์กร (Structure) S1: หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มีความเข้าใจในภาระหน้าที่อย่าง
ชัดเจนและจัดทำภารกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายกรมทางหลวง โดย
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีขอบเขตหน้าที่และภารกิจการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติงานที่เข้าถึงพื้นที่และชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง 

กลยุทธ์ (Strategy) S2: กรมทางหลวงมีการจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการทุกๆ ระยะ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ/
แผนงานโครงการ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของประเทศ ภูมิภาค 
และระดับโลก 

ระบบการดำเนินการ (System) S3: หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มีความเข้าใจระบบการ
ดำเนินการของกรมอย่างชัดเจน ตามสายบังคับบัญชาและมีลำดับขั้นตอนที่
สอดคล้องกับเป้าหมายกรมทางหลวง 

 S4: กรมทางหลวงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก
ต่างประเทศ เน่ืองจากภารกิจของกรมมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างการ
เชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ ทั้งโครงข่ายทางหลวง สะพานข้ามแม่น้ำ
ตามแนวชายแดน ซ่ึงแหล่งเงินทุนได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) ธนาคารโลก (World Bank) รวมทั้งได้รับ
ความร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (Japan 
International Cooperation Agency: JICA) 

แบบแผนของผู้บริหาร (Style) S5: แบบแผนของผู้บริหารของหน่วนงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มี
วิสัยทัศน์และมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กรมทางหลวง
กำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์โดยตรงตามสายงาน 

บุคลากร (Staff) S6: บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองค่อนข้างสูง โดยจะต้องผ่าน
การสอบคัดเลือกจาก ก.พ. การสอบคัดเลือกโดยกรมทางหลวง รวมทั้ง
จะต้องผ่านประเมินผลงานในทุกระดับเม่ือจะเลื่อนขั้นตำแหน่ง ซ่ึงบุคลากร
ของกรมทางหลวงประกอบด้วยสายงานที่รองรับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจหลักและรองของกรมอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี 2.3  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในตามกรอบการประเมินด้วยวิธี Mckinsey7S 

Framework ดา้นจุดแข็ง (Strength) (ต่อ) 

ปัจจัย ประเด็นการวิเคราะห์  ด้านจุดแข็ง (S) 

ทักษะความรู้ (Skill) S7: เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมีการจัดการและถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่บุคลากรในองค์กร ซ่ึงได้จัดทำบันทึก คู่มือ รายงานเผยแพร่
ความรู้เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล เกิดการเรียนรู้ มีความ
เข้าใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรได้ในอนาคต 

ค่านิยม (Shared Value) S8: กรมทางหลวงมีค่านิยม ที่ส่งผ่านในแต่ละรุ่นทำให้เกิดความภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ ผลงานที่ประสบความสำเร็จในอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต มี
การปรับตัวขององ์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เสมอ 

 

ตารางท่ี 2.4  ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในตามกรอบการประเมินด้วยวิธี Mckinsey7S 

Framework ดา้นจุดอ่อน (Weakness) 

ปัจจัย ประเด็นการวิเคราะห์  ด้านจุดอ่อน (W) 

โครงสร้างองค์กร (Structure) W1: การแบ่งกลุ่มตามสายบังคับบัญชาอาจขาดความคล่องตัวในการ
ดำเนินงาน ในกรณีมีภารกิจที่จะต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายใน 

กลยุทธ์ (Strategy) W2: หน่วยงานในระดับย่อยอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดำเนิน
กลยุทธ์ของผู้บริหารที่ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน โดยต้องปรับการสื่อสารให้
เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับและช่วงวัยต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ 

ระบบการดำเนินการ (System) W3: การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายนอก 

แบบแผนของผู้บริหาร (Style) W4: แนวทางดำเนินตามนโยบายไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูง 

บุคลากร (Staff) W5: บางหน่วยงานมีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องการผลสัมฤทธ์ิ
อย่างรวดเร็ว บางหน่วยงานมีอัตรากำลังเพียงพอแต่ขาดทักษะการทำงาน
เฉพาะด้าน ซ่ึงจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความไม่แน่นอน (VUCA) 
ประชาชนต้องการความสะดวก รวดเร็วจากบริการของรัฐ ซ่ึงกรมทางหลวง
มีภารกิจงานที่ต้องบริการประชาชน เช่น การขออนุญาตดำเนินการใดๆ ใน
เขตทางหลวง เป็นต้น 

ทักษะความรู้ (Skill) W6: มีการขอย้ายหรือเปลี่ยนสายงานของบุคลากรรุ่นใหม่บ่อยครั้งและ
ทำงานในแต่สายงานน้ันไม่นาน ทำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสู่รุ่นใหม่ไม่ประความสำเร็จเท่าที่ควร 

ค่านิยม (Shared Value) W7: ทัศนคติของแต่ละช่วงวัย อาจทำให้ค่านิยมของกรมวางแนวทางไว้ไม่
บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภารกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามบริบทของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ตามวิธี SWOT Analysis แสดงได้ดังตารางที่ 2.5  

ตารางท่ี 2.5 สรปุการวิเคราะห์ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยวิธ ีSWOT Analysis 

ด้านจุดแข็ง (S) ด้านจุดอ่อน (W) 

S1: หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มีความเข้าใจ
ในภาระหน้าที่อย่างชัดเจนและจัดทำภารกิจที่
สอดคล้องกับเป้าหมายกรมทางหลวง  

W1: การแบ่งกลุ่มตามสายบังคับบัญชาอาจขาดความ
คล่องตัวในการดำเนินงาน ในกรณีมีภารกิจที่จะต้อง
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในกรม 

S2: มีการจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการทุกๆ 
ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยกำหนดเป้าหมาย กล
ยุทธ์ ตัวชี้วัด มาตรการ แผนงาน ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 

W2: หน่วยงานในระดับย่อยอาจมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในการดำเนินกลยุทธ์ของผู้บริหารที่
ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน  

S3: หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มีความเข้าใจ
ระบบการดำเนินการของกรมอย่างชัดเจน ตามสาย
บังคับบัญชาและมีลำดับขั้นตอนที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายกรมทางหลวง 

W3: การทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก 

S4: กรมทางหลวงมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย 
(ADB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA) 

W4: แนวทางดำเนินตามนโยบายไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง 

S5: แบบแผนของผู้บริหารของหน่วนงานภายใต้สังกัด
กรมทางหลวง มีวิสัยทัศน์และมุ่งเน้นการดำเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรงสายงาน 

W5: บางหน่วยงานมีอัตรากำลังไม่เพียงพอต่อภารกิจที่
ต้องการผลสัมฤทธ์ิอย่างรวดเร็ว บางหน่วยงานมี
อัตรากำลังเพียงพอแต่ขาดทักษะการทำงานเฉพาะด้าน 

S6: บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองค่อนข้างสูง  

W6: มีการขอย้ายหรือเปลี่ยนสายงานของบุคลากรรุ่น
ใหม่บ่อยครั้งและทำงานในแต่สายงานน้ันไม่นาน ทำให้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่รุ่นใหม่
ไม่ประความสำเร็จเท่าที่ควร 

S7: กรมทางหลวงเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง โดยมีการจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
บุคลากรในองค์กร  

W7: ทัศนคติของแต่ละช่วงวัย อาจทำให้ค่านิยมของ
กรมวางแนวทางไว้ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร 

S8: กรมทางหลวงมีค่านิยม ที่ส่งผ่านในแต่ละรุ่นทำให้
เกิดความภูมิใจในประวัติศาสตร์ ผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จในอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต มีการปรับตัว
ขององ์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่เสมอ 
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ตารางท่ี 2.5 สรปุการวิเคราะห์ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยวิธ ีSWOT Analysis 
(ต่อ) 

ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

O1: มีนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนา
ระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

T1: การจัดสรรงบประมาณลงทุนโครงการก่อสร้างทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ 

O2: มีนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันโดยการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ 

T2: แนวนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน 
เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ การเมืองภายในและนอก
ประเทศ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ 

O3: มีนโยบายส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการ
พัฒนาพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการ
พัฒนาการเชื่อมต่อระบบขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ในเขตเมือง 

T3: โครงการพัฒนาพื้นที่เมืองต้องใช้เงินลงทุนจัดหา
ที่ดินและการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างสูง  

O4: มีแนวโน้มการลงทุนและบำรุงรักษาทางหลวงใน
เพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมด้าน
อ่ืนๆ เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการเดินทาง
เพื่อการท่องเที่ยว 

T4: ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรคระบาดที่อาจ
เกิดโรคอุบัติใหม่ได้ แม้ว่าจะมีนโยบายผ่อนคลายการ
ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

O5: การมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ส่งผลให้การวิจัยนวัตกรรมการนำวัสดุกลับมาใช้
ในการก่อสร้างทางหลวง เพื่อลดการใช้ทรัพยากร 

T5: ต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจากหลักเกณฑ์
ข้อกำหนด หรือมาตรฐานเดิมของกรมทางหลวง 

O6: มีนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหาจราจรเร่งด่วนเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเขต
อุสาหกรรม 

T6: ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกส่งผลต่อ
สภาวะเศรษฐกิจ 

O7: แนวคิดในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้เข้ากับ
ทุกกลุ่ม (Universal Design) เช่น ผู้ใช้ทาง ผู้เดินเท้า 
ศาลาทางหลวง ป้ายรถโดยสาร ทางลาดคนพิการ ทาง
ข้ามถนน สะพานลอย 

T7: ประชาชนมีการตื่นตัวด้านความเสมอภาคในการ
รับบริการจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ภาครัฐจัดหาให้ 
และมีช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้น 

O8: การเผยเพร่ผลงานของกรมทางหลวงผ่านสื่อ
ออนไลน์สามารถเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายและ
รวดเร็ว  

T8: ผลกระทบด้านลบอาจแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน หรือข่าว
ปลอม (Fake News) ตลอดจนการร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

O9: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการคมนาคม
ขนส่งด้านต่างๆ เช่น AI, Big Data, ITS, TIM 

T9: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาทาง
หลวงมีการต่อต้านการดำเนินโครงการของกรมทาง
หลวง 
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ตารางท่ี 2.5 สรปุการวิเคราะห์ปัจจยัสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยวิธ ีSWOT Analysis 
(ต่อ) 

ด้านโอกาส (O) ด้านภัยคุมคาม (T) 

O10: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการก่อสร้างและ
บำรุงรักษาทางหลวงรวมทั้งเครื่องจักรทันสมัยมากขึ้น 

T10: ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบเดิม ตั้งแต่
การลงทุนวางระบบเทคโนโลยีใหม่ และการรื้อย้ายหรือ
ยกเลิกระบบเดิม 

O11: ภาคเอกชน ได้วิจัยและพัฒนาการนำวัสดุ
ทดแทนมาใช้ร่วมกับวัสดุในการก่อสร้างทางหลวง 
สะพาน อาคารระบายน้ำต่างๆ เพื่อลดการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงที่สร้างมลพิษทางอากาศ และช่วยลดการสร้าง
ก๊าซเรือนกระจก 

T11: ความท้าทายของการกำกับดูแลและสนับสนุนให้
ผู้รับจ้างใช้เทคโนโลยี ในการก่อสร้างและบำรุงรักษา
ทางหลวง รวมทั้งการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย 

O12: การมีส่วนช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์ระบบพลังงานไฟฟ้า (EV) 
เช่น จัดพื้นที่จุดพักรถของทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
หรือมอเตอร์เวย์ให้เอกชนหรือหน่วยงานรัฐที่มีบริการ
หัวชาร์ตรถไฟฟ้ามาติดตั้งและให้บริการ 

T12: ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและ
ผลกระทบมากขึ้น 

O13: จากพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. 2562 และประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และ
เอกชน เรื่อง กิจการเก่ียวเน่ืองที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการถนน ทางหลวง ทาง
พิเศษ และการขนส่งทางถนน พ.ศ. 2563 กำหนดให้
กิจการ ที่พักริมทาง ระบบควบคุมการเก็บเงินค่าใช้ทาง 
ระบบการสื่อสาร ระบบการควบคุมการจราจร 
สามารถเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้ 

T13: ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการแก้ไข ลดผลกระทบ
และป้องกันจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ
โครงการพัฒนาทางหลวงมากขึ้น 

 T14: ทางหลวงบางเส้นทางหรือบางพื้นที่ประชาชนยัง
ติดขัดข้อกฎหมายในการเชื่อมทางตามข้อกำหนดใน
พระราชบัญญัติ 

 T15: ความท้าทายในการอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของกรมทางหลวง ให้ทันตามกรอบ
เวลาที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติฯ 
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2.4  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 2.4.1 การประเมินค่าถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

   ผู้ศึกษาได้จัดทำแบบประเมินเพื่อหาค่าถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ภายใน โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 5 คน เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการกำหนดแผนปฏิบัติราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในตำแหน่งวิศวกรโยธา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการข้ึนไป เป็นผู้ให้ค่าถ่วงน้ำหนักแต่ละประเด็นปัจจัย ดัง
แสดงในตารางที่ 2.6 และตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.6 คา่ถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายใน 

คนท่ี 
ปัจจัย                       

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก

เฉลี่ย 

โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 

0.16 0.16 0.16 0.16 0.12 0.152 

กลยุทธ์  
(Strategy) 

0.16 0.16 0.12 0.16 0.12 0.144 

ระบบการดำเนินการ 
(System) 

0.16 0.16 0.16 0.16 0.12 0.152 

แบบแผนของผู้บริหาร 
(Style) 

0.12 0.16 0.12 0.16 0.12 0.136 

บุคลากร  
(Staff) 

0.16 0.16 0.16 0.12 0.16 0.152 

ทักษะความรู้  
(Skill) 

0.12 0.16 0.12 0.12 0.16 0.136 

ค่านิยม 
(Shared Value) 

0.12 0.16 0.12 0.12 0.12 0.128 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางท่ี 2.7 คา่ถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายนอก 

คนท่ี 
ปัจจัย                       

1 2 3 4 5 
ค่าน้ำหนัก

เฉลี่ย 

ด้านการเมือง 
(Political) 

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180 

ด้านเศรษฐกิจ 
(Economics) 

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180 

ด้านสังคม 
(Social) 

0.18 0.18 0.14 0.14 0.18 0.164 

ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) 

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.180 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

0.14 0.14 0.18 0.18 0.14 0.156 

ด้านกฎหมาย 
(Law) 

0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.140 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 2.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

  ผู้ศึกษาได้จัดทำแบบประเมินค่าคะแนนของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดย
มีกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จำนวน 5 คน เป็นข้าราชการของกรมทางหลวง ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
กำหนดแผนปฏิบ ัติราชการและติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ในตำแห น่งวิศวกรโยธา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการข้ึนไป เป็นผู้ให้ค่าค่าคะแนนแต่ละประเด็นปัจจัย ดัง
แสดงในตารางที่ 2.8 และตารางที่ 2.9 โดยที่ 

ค่าคะแนน   1 หมายถึง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อยที่สุด 
ค่าคะแนน   2 หมายถึง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานน้อย 
ค่าคะแนน   3 หมายถึง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปานกลาง 
ค่าคะแนน   4 หมายถึง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมาก 
ค่าคะแนน   5 หมายถึง มีผลกระทบต่อการดำเนินงานมากที่สุด 
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ตารางท่ี 2.8 คา่คะแนนเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย คะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง  

(S) 
คะแนนเฉลี่ย 

จุดอ่อน  
(W) 

โครงสร้างองค์กร  Structure 4.50 S1 4.20 W1 
กลยุทธ์  Strategy 4.30 S2 4.50 W2 
ระบบการดำเนินการ  System 4.30 S3 4.60 W3 
  4.30 S4   
แบบแผนของผู้บริหาร  Style 4.40 S5 4.30 W4 
บุคลากร  Staff 4.60 S6 4.50 W5 
ทักษะความรู้  Skill 4.30 S7 4.20 W6 
ค่านิยม  Shared Value 4.40 S8 4.20 W7 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 4.39  4.36  

 
ตารางท่ี 2.9 คา่คะแนนเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย คะแนนเฉลี่ย โอกาส (O) คะแนนเฉลี่ย 
ภัยคุกคาม 

(T) 
ด้านการเมือง Political 4.70 O1 4.60 T1 
  4.80 O2 4.20 T2 
  4.20 O3 4.00 T3 
  4.10 O4 4.20 T4 
ด้านเศรษฐกิจ Economics 4.40 O5 4.80 T5 
  4.40 O6 4.60 T6 
ด้านสังคม Social 4.10 O7 4.70 T7 
  4.50 O8 4.40 T8 
    4.20 T9 
ด้านเทคโนโลยี Technology 4.70 O9 4.50 T10 
  4.30 O10 4.50 T11 
ด้านสิ่งแวดล้อม Environment 4.40 O11 4.70 T12 
  3.50 O12 4.60 T13 
ด้านกฎหมาย Law 3.60 O13 4.20 T14 

    4.20 T15 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 4.28  4.43  
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เมื ่อพิจารณาผลการค่าคะแนนเฉลี ่ยสภาพแวดล้อมภายใน พบว่า ด้านจุดแข็ง (S) มีค่า

คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.39 โดยปัจจัยด้านบุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.60 รองลงมา

คือ โครงสร้างองค์กร มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 แบบแผนของผู้บริหาร ค่านิยม มีค่าคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.40 และกลยุทธ์ ระบบการดำเนินการ ทักษะความรู ้มีค่าคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.30 

ตามลำดับ 

ด้านจุดอ่อน (W) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู ่ที ่ 4.36 โดยปัจจัยระบบการดำเนินการมีค่า

คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.60 รองลงมาคือ กลยุทธ์และบุคลากรมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 

แบบแผนของผู้บริหารมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และทักษะความรู้ โครงสร้างองค์กร ค่านิยมมีค่า

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ตามลำดับ 

 เมื่อพิจารณาผลการค่าคะแนนเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า ด้านโอกาส (O) มีค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.28 โดยปัจจัยด้านการเมืองมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.50 รองลงมา
คือด้านสังคม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ด้านเศรษฐกิจเท่ากันกับเทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.10 ด้านสิ่งแวดล้อมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 และด้านกฎหมายมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ตามลำดับ 

 ด้านภัยคุกคาม (Threat) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.43 โดยปัจจัยด้านเศรษฐกจิมีค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 4.70 รองลงมาคือ ด้านสิง่แวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ด้าน
เทคโนโลยีมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ด้านสังคมมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และด้านการเมอืงมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ตามลำดับ 

 

2.4.3 ผลคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

ผู้ศึกษาได้ทำการคำนวณผลคะแนนค่าถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายใน โดยค่าคะแนนที่ได้จะ
แสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อการดำเนินงานของกรมทางหลวงมในอนาคตอีก 5 ปี
ข้างหน้า พ.ศ.2566 – 2570 แสดงดังตารางที่ 2.10 และตารางที่ 2.11 
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ตารางท่ี 2.10  ผลคะแนนคา่ถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายใน 

ปัจจัย 

ค่า
น้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
x ค่าน้ำหนัก สรุปผล 

จุดแข็ง S 
(2) 

จุดอ่อนW 
(3) 

จุดแข็ง S 
(2) x (1) 

จุดอ่อนW 
(3) x (1) S - W 

โครงสร้างองค์กร  Structure 0.152 4.50 4.20 0.67 0.64 +0.05 
กลยุทธ์  Strategy 0.144 4.30 4.50 0.62 0.65 -0.03 
ระบบการ
ดำเนินการ  

System 0.152 4.30 4.60 0.65 0.70 -0.05 

แบบแผนของ
ผู้บริหาร  

Style 0.136 4.40 4.30 0.61 0.58 +0.01 

บุคลากร  Staff 0.152 4.60 4.50 0.70 0.68 +0.02 
ทักษะความรู้  Skill 0.136 4.30 4.20 0.58 0.57 +0.01 

ค่านิยม  
Shared 
Value 

0.128 4.40 4.20 0.56 0.54 +0.01 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 4.40 4.36 +0.04 

 

ตารางท่ี 2.11 ผลคะแนนคา่ถ่วงน้ำหนักสภาพแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัย 

ค่า
น้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
x ค่าน้ำหนัก 

สรุปผล 
O - T 

โอกาส O 
(2) 

ภัยคุกคาม T 
(3) 

โอกาส O 
(2) x (1) 

ภัยคุกคาม T 
(3) x (1) 

การเมือง Political 0.180 4.45 4.25 0.80 0.77 +0.04 
เศรษฐกิจ Economics 0.180 4.40 4.70 0.79 0.85 -0.05 
สังคม Social 0.164 4.30 4.43 0.71 0.73 -0.02 
เทคโนโลยี Technology 0.180 4.50 4.50 0.81 0.81 0.00 
สิ่งแวดล้อม Environment 0.156 3.95 4.65 0.62 0.73 -0.11 
กฎหมาย Law 0.140 3.60 4.20 0.50 0.59 -0.08 

ค่าน้ำหนักคะแนนรวม 4.23 4.46 -0.23 
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 จากตารางที่ 2.10 แสดงผลการค่าคะแนนเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายในที่ถ่วงน้ำหนัก พบว่า 
ด้านจุดแข็ง (S) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.40 และด้านจุดอ่อน (W) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
4.36 ซึ่งโดยรวมแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนที่ระดับ +0.04  

 จากตารางที่ 2.11 แสดงผลการค่าคะแนนเฉลี่ยสภาพแวดล้อมภายในที่ถ่วงน้ำหนัก พบว่า 
ด้านโอกาส (O) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.23 และด้านภัยคุกคาม (T) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 
4.46 ซึ่งโดยรวมแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยคุมคามหรือความท้าทายมากกว่า
โอกาสที่ระดับ -0.23 

2.4.4 การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 ในการประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของกรมทางหลวง โดยสามารถ
แบ่งพื้นที่สำหรับกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ได้ 4 พื้นที่ คือ 

1) SO  (จุดแข็ง + โอกาส)  
 แสดงถึงองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควรกำหนดทิศทาง
และกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 

2) WO  (จุดอ่อน + โอกาส)  
 แสดงถึงสภาพแวดล้อมมีโอกาสที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่ภายในองค์กรมี
จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข ดังนั้น องค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข เพื่อแก้ไขจุดอ่อนที่มีและ
สร้างเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน 

3) ST (จุดแข็ง + ภัยคุกคาม)  
 แสดงถึงองค์กรมีความพร้อมและสามารถอยู่ได้จากจุดแข็งภายใน แตอ่งค์กรยังประสบกบั
ภัยคุมคามจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก องค์กรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน เพื่อใช้
จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤตหรือสร้างโอกาส 

4) WT (จุดอ่อน + ภัยคุกคาม) 
 แสดงถึงองค์กรอยู่ในสถานการณ์วิกฤติทั้งจากจุดอ่อนภายในและภัยคุกคามจากภายนอก 
ควรเร่งการดำเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่เป็นปัญหาที่จะเกิดข้ึน 

ผู ้ศ ึกษาได้ทำการระบุตำแหน่งในกราฟเรดาห์ ที ่ plot ค่าคะแนนเฉลี ่ยระหว่างปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2.2 
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แผนภาพท่ี 2.2  ผลการประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตรข์องกรมทางหลวง 
 
 จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง ซึ่งมีผลกระทบจาก
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกใกล้เคียงกัน โดยมีผลกระทบจากด้านภัยคุกคาม (T) มาก
ที่สุดมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 รองลงมาคือ ด้านจุดแข็ง (S) มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40 ด้าน
จุดอ่อน (W) มีค่าคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 4.36 และด้านโอกาส (O) มีค่าคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ท ี ่ 4.10 
ตามลำดับ 
  
 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวงจะอยู่ในตำแหน่ง ST (จุดแข็ง - ภัยคุกคาม) ซึ่ง
แสดงว่าองค์กรมีความพร้อมจากจุดแข็งภายใน แต่องค์กรยังประสบกับภัยคุมคามหรือความท้าทาย
จากปัจจ ัยสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น นโยบายของภาครัฐที ่ เปลี ่ยนแปลงไม่แน่นอน การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ การมุ่งเน้นยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ BCG ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น 

 
ดังนั้น องค์กรควรดำเนินกลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต วาง

แผนการปรับตัวและสร้างโอกาสให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากภัยคุกคามที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้อย่างทันการณ์ 
 

ในขั้นตอนนี้จะทำการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน จากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่มีความสำคัญ ด้วยวิธี TOWS Matrix ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2.12 

4.400

4.460

4.360

4.23

Strength

Threat

Weakness

Opportunity
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ตารางท่ี 2.12  ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง (Strength) 
S1: หน่วยงานภายใต้สังกัดกรมทางหลวง 
มีความเข้าใจในภาระหน้าที่อย่างชดัเจน
และจัดทำภารกิจที่สอดคล้องกับ
เป้าหมาย  
S2: มีการจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติ
ราชการทุกๆ ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีว้ัด 
มาตรการ แผนงาน ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศ ภูมิภาค โลก 
S3: หน่วยงานภายใต้สังกัด มคีวามเข้าใจ
ระบบการดำเนินการของกรมอย่าง
ชัดเจน ตามสายบังคับบัญชาและมีลำดับ
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายกรมทาง
หลวง 
S4: กรมทางหลวงมคีวามสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนจากตา่งประเทศ 
ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(JICA) 
S5: แบบแผนของผู้บริหารของหน่วนงาน
ภายใต้สังกัดกรมทางหลวง มีวิสัยทัศน์
และมุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายที่กรมทางหลวงกำหนดไว้ โดย
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์โดยตรงสายงาน 
S6: บุคลากรของหน่วยงานภายใต้สงักัด
กรมทางหลวง เป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองค่อนข้างสูง  
S7: กรมทางหลวงเป็นองค์กรที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง โดยมีการจัดการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรใน
องค์กร  
S8: กรมทางหลวงมคี่านิยม ที่ส่งผ่านใน
แต่ละรุ่นทำให้เกิดความภูมิใจใน
ประวัติศาสตร์ ผลงานที่ประสบ
ความสำเร็จในอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต 
มีการปรับตัวขององ์กรให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่เสมอ 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1: การแบ่งกลุ่มตามสายบังคับบัญชา
อาจขาดความคล่องตัวในการดำเนินงาน 
ในกรณีมีภารกิจที่จะต้องบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในกรม 
W2: หน่วยงานในระดับย่อยอาจมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดำเนินกลยทุธ์
ของผู้บริหารที่ถ่ายทอดไปยังผู้ปฏิบัติงาน  
W3: การทำงานขาดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก 
W4: แนวทางดำเนินตามนโยบายไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารระดับสูง 
W5: บางหน่วยงานมีอัตรากำลังไม่
เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องการผลสัมฤทธิ์
อย่างรวดเร็ว บางหน่วยงานมีอัตรากำลัง
เพียงพอแต่ขาดทักษะการทำงานเฉพาะ
ด้าน 
W6: มีการขอย้ายหรือเปลี่ยนสายงาน
ของบุคลากรรุ่นใหม่บ่อยครั้งและทำงาน
ในแต่สายงานนั้นไม่นาน ทำให้
กระบวนการถ่ายทอดความรู้จาก
ผู้เชี่ยวชาญสู่รุ่นใหม่ไม่ประความสำเร็จ
เท่าที่ควร 
W7: ทัศนคติของแต่ละช่วงวัย อาจทำให้
ค่านิยมของกรมวางแนวทางไว้ไม่บรรลุ
เป้าหมายเท่าที่ควร 
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ปัจจัยภายนอก   
โอกาส (Opportunity) 
O1: มีนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง 
O2: มีนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
O3: มีนโยบายส่งเสริมพ้ืนที่เศรษฐกิจ
พิเศษและการพัฒนาพ้ืนที่เมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) และการพัฒนาการ
เช่ือมต่อระบบขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบในเขตเมือง 
O4: มีแนวโน้มการลงทุนและบำรุงรักษา
ทางหลวงในเพ่ือรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านอ่ืนๆ เพ่ือ
รองรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและการ
เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว 
O5: การมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจ BCG 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งผลให้การวิจัย
นวัตกรรมการนำวัสดุกลับมาใช้ในการ
ก่อสร้างทางหลวง เพ่ือลดการใช้
ทรัพยากร 
O6: มีนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหาจราจร
เร่งด่วนเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และเขตอุสาหกรรม 
O7: แนวคิดในการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้เข้ากับทุกกลุ่ม (Universal 
Design) เช่น ผู้ใชท้าง ผู้เดินเท้า ศาลา
ทางหลวง ป้ายรถโดยสาร ทางลาดคน
พิการ ทางข้ามถนน สะพานลอย 
O8: การเผยเพร่ผลงานของกรมทางหลวง
ผ่านสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงประชาชน
ทั่วไปได้ง่ายและรวดเร็ว  
O9: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้าน
การคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ เช่น AI, Big 
Data, ITS, TIM 
O10: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงรวมทั้ง
เครื่องจักรทันสมัยมากขึ้น 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
S2O1 สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้ต่อเนื่อง
ตามแผนแม่บทที่กรมทางหลวงได้
วางแผนไว้ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อม
ของแบบก่อสร้าง การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
การจัดทำรายงานผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับประชาชน เพ่ือลดการต่อต้าน
โครงการ 
S4O2 สนับสนุนให้เกิดโครงการก่อสร้าง
เพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงตามแนวเขต
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชีย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขอรับการ
สนับสนุนเงินทุนจากต่างประเทศ เช่น 
ADB WORLD BANK JICA 
S5O8 ส่งเสริมให้กรมทางหลวงซ่ึงเป็น
หน่วยงานรัฐปรับแบบแผนองค์กรให้เน้น
การประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนา
ระบบทางหลวงให้กับประชาชนได้รับ
ทราบ เพ่ือทำให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ
เป้าหมายของกรม เพ่ือสร้างเข้าใจและ
ความร่วมมือในการดำเนินโครงการให้
ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย 
S5O7 ส่งเสริมการคำนึงถึงการอำนวย
ความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม Non-
Motorized 
S6O9  ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าในปัจจุบันมาใช้กับการจัดการ
ระบบต่างๆ เช่น ระบบจัดการจราจร
อัจฉริยะ (Intelligent Transport 
System) ระบบบริหารอุบัติเหตุและการ
ช่วยเหลือบนทางหลวง เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุซ้ำ ระบบ AI Big Data 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ในเขตทางหลวง งาน
วางแผนบำรุงรักษาทางหลวงและอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย 

กลยุทธ์เชิงปรับปรุง (WO) 
W2O2 เร่งสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติงาน 
ในด้านการอำนวยการก่อสร้าง 
บำรุงรักษาทางหลวงให้แล้วเสร็จตาม
เป้าหมายของแผนและกรอบเวลาที่วางไว้ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงในการ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันลด
ต้นทุนระบบโลจิสติกส์ 
W3O2 ปรับปรุงแผนการดำเนินการเชิง
บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืนๆในด้านต่างๆ 
เช่น การเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสาย
หลัก สายรอง การเตรียมพ้ืนที่ก่อนการ
ก่อสร้าง การร้ือย้ายสาธารณูปโภค เป็น
ต้น 
W5O9 ส่งเสริมการใช้ IT มาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
W7O8 เปิดโอกาสให้คนในทุกช่วงวัย
สร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผ่านสื่อ
ช่องทางตา่งๆสู่ประชาชน ซ่ึงการสื่อสาร
ดังกล่าวจะตรงกับความต้องการของคน
ในแต่ละช่วงวยั 
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O11: ภาคเอกชน ได้วิจัยและพัฒนาการ
นำวัสดุทดแทนมาใช้ร่วมกับวัสดุในการ
ก่อสร้างทางหลวง สะพาน อาคารระบาย
น้ำต่างๆ เพ่ือลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงที่
สร้างมลพิษทางอากาศ และช่วยลดการ
สร้างก๊าซเรือนกระจก 
O12: การมีส่วนช่วยสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ใช้
รถยนต์ระบบพลังงานไฟฟ้า (EV) เช่น จัด
พ้ืนที่จุดพักรถของทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ให้เอกชน
หรือหน่วยงานรัฐที่มีบริการหัวชาร์ต
รถไฟฟ้ามาติดตั้งและให้บริการ 

  

ภัยคุกคาม (Threat) 
T1: การจัดสรรงบประมาณลงทุน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่ง
เมืองไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจ 
T2: แนวนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงไม่
แน่นอน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองภายในและนอกประเทศ การ
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
T3: โครงการพัฒนาพ้ืนที่เมืองต้องใช้เงิน
ลงทุนจัดหาทีด่ินและการก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างสงู  
T4: ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โรค
ระบาดที่อาจเกิดโรคอุบัติใหม่ได้ แม้ว่าจะ
มีนโยบายผ่อนคลายการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 
T5: ต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจาก
หลักเกณฑ์ข้อกำหนด หรือมาตรฐานเดิม
ของกรมทางหลวง 
T6: ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก
ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
T7: ประชาชนมีการตื่นตัวดา้นความ
เสมอภาคในการรับบริการจากสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่ภาครัฐจัดหาให้ และมี
ช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้น 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 
S2T1 จัดเตรียมความพร้อมของโครงการ
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพ่ือให้
พร้อมดำเนินการโครงการก่อสร้างได้ทันที
หากได้รับอนุมัติงบประมาณ 
S4T2 จัดลำดับความสำคัญของโครงการ 
ในการของบประมาณจากแหล่งทุนจาก
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมการแข่งขันใน
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
S6T5 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทำการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด พร้อม
ปรบัปรุงมาตรฐานเดิมของกรมทางหลวง
ให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจ BCG 
Models ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
S5T7 ส่งเสริมการตระหนักรู้และให้
ความสำคัญกับการจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวกรองรับกับผู้ใช้ทาง ผู้เดินเท้าและ
ชุมชนทุกกลุ่ม ตามหลักการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
S6T8 ให้ความสำคัญต่อการติดตาม
ข่าวสาร การตอบรับผลงาน การร้องเรียน
หรือข่าวที่คลาดเคลื่อน ขา่วปลอม ในทุก
ช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือสร้างเข้าใจ ลดการต่อต้าน
หรือการนำข้อร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไข
ในทันท ี

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
W4T1 ทำการทบทวนแผนแม่บทการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ การเมือง 
สถานการณ์โลก เพ่ือให้แผนการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีความ
ต่อเนื่อง 
W5T8 ทำการจัดเตรียมมาตรการ 
ขั้นตอน และซักซ้อม รับมือจากข้อ
ร้องเรียนของประชาชนในกรณีต่างๆ ที่
พบได้บ่อยครั้ง 
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T8: ผลกระทบด้านลบอาจแพร่กระจาย
ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน หรือข่าวปลอม 
(Fake News) ตลอดจนการร้องเรียนผ่าน
ช่องทางตา่งๆ 
T9: ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาทางหลวงมีการต่อต้านการดำเนิน
โครงการของกรมทางหลวง 
T10: ความท้าทายในการเปลี่ยนแปลง
ระบบเดิม ตั้งแต่การลงทุนวางระบบ
เทคโนโลยีใหม่ และการร้ือย้ายหรือ
ยกเลิกระบบเดิม 
T11: ความท้าทายของการกำกับดูแล
และสนับสนุนให้ผู้รับจ้างใช้เทคโนโลยี ใน
การก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง 
รวมทั้งการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย 
T12: ภัยพิบัติทางธรรมชาตทิี่เกิดขึ้นมี
ความรุนแรงและผลกระทบมากขึ้น 
T13: ค่าใช้จ่ายสำหรับมาตรการแก้ไข ลด
ผลกระทบและป้องกันจากผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาทางหลวง
มากขึ้น 

  

 

 จากการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในเพ ื ่อหาจุดแข ็งและจุดอ ่อน และการสำรวจ

สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อหาโอกาสและภัยคุกคามหรือความท้าทายของกรมทางหลวง กระทรวง

คมนาคม พบว่า กรมทางหลวงมีจุดแข็ง 8 รายการ โดยมีจุดแข็งที่สำคัญคือมีบุคลากรของหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองค่อนข้างสูง ในด้านจุดอ่อน

พบว่ามี 7 รายการ โดยมีจุดอ่อนที่สำคัญคือการทำงานขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายนอก 

 ในขณะที่ด้านโอกาสมี 12 รายการ ซึ่งโอกาสที่สำคัญคือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดา้น

การคมนาคมขนส่งด้านต่างๆ เช่น AI, Big Data, ITS, TIM และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างและบำรุงรักษาทางหลวงรวมทั้งเครื่องจักรทันสมัยมากขึ้น ส่วนในด้านภัยคุกคามหรือความ

ท้าทายมี 13 รายการ ซึ่งภัยคุกคามหรือความท้าทายที่สำคัญคือต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจาก

หลักเกณฑ์ข้อกำหนด หรือมาตรฐานเดิมของกรมทางหลวง และความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก

ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจ 
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 เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปจัจยัภายในและภายนอก ด้วยวิธี TOWS Matrix สรุปได้ดังนี ้

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) 

1. มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้ต่อเนื่อง ตาม
แผนแม่บทที่กรมทางหลวงได้วางแผนไว้ ดังนั้น ควรทำการเตรียมความพร้อมของแบบก่อสร้าง การ
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ
ประชาชน เพื่อลดการต่อต้านโครงการ 

2. มีนโยบายสนับสนุนให้เกิดโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงตามแนวเขต
เศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคเอเชีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก
ต่างประเทศ เช่น ADB WORLD BANK JICA 

3. ส ่งเสร ิมให ้กรมทางหลวงซึ ่ งเป ็นหน่วยงานรัฐปร ับแบบแผนองค์ กรให ้เน ้นการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการพัฒนาระบบทางหลวงให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อทำให้ประชาชน
ทั่วไปได้เข้าใจเป้าหมายของกรม เพื่อสร้างเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินโครงการให้ประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย 

4. ส่งเสริมการคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม 
โดยเฉพาะกลุ่ม Non-Motorized 

5. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันมาใช้กับการจัดการระบบต่างๆ เช่น 
ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) ระบบบริหารอุบัติเหตุและการ
ช่วยเหลือบนทางหลวง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ระบบ AI Big Data วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในเขตทางหลวง งานวางแผนบำรุงรักษาทางหลวงและอุปกรณ์อำนวย
ความปลอดภัย 

 
กลยุทธ์เชิงปรับปรุง (WO) 

1. ให้เร่งรัดสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากหน่วยงานในระดับปฏิบัติงาน ในด้านการ
อำนวยการก่อสร้าง บำรุงรักษาทางหลวงให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายของแผนและกรอบเวลาที่วางไว้ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ 

2. ปรับปรุงแผนการดำเนินการเชิงบูรณาการกับหน่วยงานอื ่นๆในด้านต่างๆ เช่น การ
เชื ่อมโยงโครงข่ายทางหลวงสายหลัก สายรอง การเตรียมพื้นที ่ก่อนการก่อสร้าง การรื ้อย้าย
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

3. ปรับปรุงระบบการทำงานโดยการใช้ IT มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
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4. ควรเปิดโอกาสให้คนในทุกช่วงวัยสร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่างๆสู่
ประชาชน ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวจะตรงกับความต้องการของคนในแต่ละช่วงวัย 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) 

1. จัดเตรียมความพร้อมของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อให้พร้อมดำเนินการ
โครงการก่อสร้างได้ทันทีหากได้รับอนุมัติงบประมาณ 

2. จัดลำดับความสำคัญของโครงการ ในการของบประมาณจากแหล่งทุนจากต่างประเทศ 
เพื่อส่งเสริมการแข่งขันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 

3. สนับสนุนผู้เช่ียวชาญทำการทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด พร้อมปรับปรุงมาตรฐานเดิม
ของกรมทางหลวงให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจ BCG Models ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับกับผู้ใช้
ทาง ผู้เดินเท้าและชุมชนทุกกลุ่ม ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ให้ความสำคัญต่อการติดตามข่าวสาร การตอบรับผลงาน การร้องเรียนหรือข่าวที่
คลาดเคลื่อน ข่าวปลอม ในทุกช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างเข้าใจ ลดการ
ต่อต้านหรือการนำข้อร้องเรียนไปปรับปรุงแก้ไขในทันที 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

1. ทำการทบทวนแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมือง สถานการณ์โลก เพื่อให้แผนการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมีความ
ต่อเนื่อง 

2. ทำการจัดเตรียมมาตรการ ข้ันตอน และซักซ้อม รับมือจากข้อร้องเรียนของประชาชนใน
กรณีต่างๆ ที่พบได้บ่อยครั้ง 



บทที่ 3 

แผนขององค์กร 
 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) 

 เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ (ENDs) 

 กรมทางหลวงเป็นองค์กรภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม สามารถพัฒนาระบบทางหลวงที่
เช่ือมต่อ เข้าถึง และคล่องตัวอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ รักษาระดับการให้บริการของ
ระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน และยกระดับความปลอดภัยของระบบทางหลวงอย่างบูรณา
การ รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบทางหลวงอย่าง
ยั่งยืนบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

 วิสัยทัศน์ 

 “องค์กรที่พฒันาระบบทางหลวงใหม้ีความสะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนืภายในปี 2570” 

 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบทางหลวงทีเ่ช่ือมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว 
(Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการ 

2. การรักษาระดับการใหบ้รกิาร (Serviceability) ของระบบทางหลวง ใหเ้ป็นไปตาม
มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง 

3. การยกระดบัความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบรูณาการ 
4. การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) 
5. การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) 

 เป้าหมาย 

 กรมทางหลวงเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบทางหลวงที่มีความสะดวก ปลอดภัย เช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดตต้นทุนการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (WAYs) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบทางหลวงทีเ่ช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 

ตารางท่ี 3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาระบบทาง
หลวงที่เชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานได้
อย่างสมบูรณ์ 

1. การพัฒนาระบบทาง
หลวงที่มีความเชื่อมโยง 
(Connectivity) การ
เข้าถึง (Accessibility) 
และความคล่องตัว 
(Mobility) และเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานได้
อย่างสมบูรณ์ 

1) ความสำเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงทาง
หลวงแผ่นดินตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ 
2) ความสำเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุงทาง
หลวงพิเศษตามแผนงาน
ที่ตั้งไว้ 
3) ต้นทุนค่าขนส่งต่อ 
GDP ของการขนส่งบน
ระบบทางหลวง 
4) ความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยของผู้ที่เก่ียวข้องใน
การพัฒนาระบบ
โครงข่ายทางหลวงที่มี
ความเชื่อมโยง เข้าถึง 
และคล่องตัว 
 
 

1) การพัฒนาโครงข่ายระบบ
ทางหลวงแผ่นดินและทาง
หลวงพิเศษที่เข้าถึงและ
เชื่อมต่อทางหลวงประเภท
อ่ืนๆและเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 
2) การพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงที่สนับสนุนการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ 
3) การพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงที่สนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การ
ท่องเที่ยว ชายแดนและ
ความม่ันคง 
4) การพัฒนาโครงข่ายทาง
หลวงและเพิ่มความคล่องตัว
ในการสนับสนุนการเดินทาง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
(Multimodal 
Transportation) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ระดับการใหบ้รกิารของระบบทางหลวงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

ตารางท่ี 3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
2. ระดับการให้บริการ
ของระบบทางหลวงให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.1 รักษาและพัฒนา
ระดับการให้บริการของ
ระบบทางหลวงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเน่ือง 

1) ร้อยละของระยะทาง
บนทางหลวงที่มีค่าดัชนี
ความขรุขระสากลของผิว
ทางดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
(ค่า International 
Roughness Index: IRI 
ไม่เกิน 2.50 เมตรต่อ
กิโลเมตร) 
2) ร้อยละของระยะทาง
บนทางหลวงที่มีค่าระดับ
การให้บริการ (Level of 
Service: LOS) ดีกว่า
เกณฑ์ที่กำหนด (LOS ไม่
น้อยกว่าระดับ C) 
3) ความสำเร็จของการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม
อุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ศาลาทาง
หลวง และสินทรัพย์อ่ืนๆ
ในเขตทางหลวง ตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ 
4) ความพึงพอใจโดย
เฉลี่ยของผู้ใช้ทางในการ
รักษาระดับการให้บริการ
ของระบบทางหลวง 

1) การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บำรุงรักษาระบบทาง
หลวง 
2) รักษาและปรับปรุง
ระดับการให้บริการของ
ระบบทางหลวงให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานแนะนำ
สากล (ประเทศไทย
อ้างอิงตามสหรัฐอเมริกา 
Highway Capacity 
Manual: HCM ซ่ึงมีอยู่ 
6 ระดับ A-F โดยที่ A ดี
ที่สุด F ต่ำที่สุด และ
มาตรฐานแนะนำของ
การออกแบบทางหลวง 
AASHTO) 
3) รักษาและปรับปรุง
ระดับการให้บริการของ
อุปกรณ์อำนวยความ
ปลอดภัย ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ศาลาทาง
หลวง และสินทรัพย์อ่ืนๆ
ในเขตทางหลวง 
4) การจัดหาจุดบริการ
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกให้กับประชาชน
ผู้ใช้ทางและชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 

ตารางท่ี 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
3. ระดับความปลอดภัย
ของระบบทางหลวง 

3.1 มีระบบทางหลวงที่
ปลอดภัย  
 

1) มีดัชนีด้านความ
ปลอดภัยทางถนน ผ่าน
เกณฑ์ ระดับ 3 ดาว
(International Road 
Assessment 
Programme: iRAP 
Star Rating) 
2) จำนวนความถี่ของ
การชนกันของอุบัติเหตุ
รุนแรงบนระบบทาง
หลวงที่ลดลง 
3) จำนวนอุบัติเหตุที่มี
ผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการ
เดินทางบนระบบทาง
หลวงที่ลดลง 
4) ความสำเร็จของการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตราย ตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ 
5) ความสำเร็จของการ
การประเมินความ
ปลอดภัยพื้นที่ก่อสร้าง
(Work Zone Safety)
ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 

1) การดำเนินโครงการและ
ประเมินการยกระดับความ
ปลอดภัยบนระบบทาง
หลวงก่อนการเกิดให้บริการ
ของทางหลวงก่อสร้างใหม่ 
และทางหลวงที่เปิด
ให้บริการแล้ว 
2) มีการประเมินและแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยง (Black 
Spot) บนระบบทางหลวง
อย่างต่อเน่ือง 
3) มีการประเมินความ
ปลอดภัยบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง (Work Zone 
Safety) เพื่อความปลอด
ของผู้ใช้ทาง ผู้เดินเท้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) มีการส่งเสริม สร้าง
ค่านิยมและความตระหนัก
ถึงความปลอดภัยให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มวัย 
ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ 

 3.2 การยกระดับความ
ปลอดภัยของระบบทาง
หลวงด้วยเทคโนโลยี
ทันสมัย 
 

1) ความสำเร็จของการ
นำระบบเทคโนโลยีด้าน
การจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุที่ทันสมัยมาใช้
บนระบบทางหลวง ทาง
หลวงพิเศษ ตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ 

1) การนำระบบ 
Traffic Incident 
Management: TIM, 
Variable Massage Sign: 
VMS มาใช้บริหารจัดการ
อุบัติเหตุและระบบความ
ช่วยเหลือบนทางหลวงสาย
หลักและทางหลวงพิเศษ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาส่งเสริมระบบบรหิารจัดการองค์กร  
และการบรกิารประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

ตารางท่ี 3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
4. การพัฒนาส่งเสริม
ระบบบริหารจัดการ
องค์กรและการบริการ
ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล 

4.1 การดำเนินการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ผ่านแผนงานโครงการ
และกิจกรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1) ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินงานจากการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

1) พัฒนาและส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนและติดตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ 

 4.2 มีประสิทธิภาพใน
การบริหารทรัพยากร 
การประชาสัมพันธ์ การ
จัดการสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) ความสำเร็จของการ
ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงานภายในกรม
ทางหลวง 
2) มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
ในรูปแบบ E-Service 
สำหรับผู้บริหารและ
บริการประชาชน 

1) พัฒนาและส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนและติดตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 4.3 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ความสำเร็จของการ
บริหารจัดการข้อ
ร้องเรียนจากการบริการ
ที่เก่ียวข้องกับทางหลวง
จนได้ข้อยุติ 

1) การขับเคลื่อนและ
ติดตามประสิทธิภาพการ
บริการประชาชนด้าน
ขั้นตอนและกรอบเวลาตาม 
พ.ร.บ.ทางหลวง 2545 และ 
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยืน 

ตารางท่ี 3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
5. การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

5.1 ปรับปรุงทางหลวง
ในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัย
พิบัติทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
 

1) ความสำเร็จของ
โครงการที่ได้รับการ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง
หลวง ดินไสลด์ คันทาง
ทรุดตัว หรือปัญหาที่คาด
ว่าจะเกิดจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและผลการ
เปลี่ยนสภาพอากาศ 
ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 

1) จัดทำแผนงานและ
โครงการสำรวจออกแบบ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง
หลวง ดินไสลด์ คันทางทรุด
ตัว 
 

 5.2 การปรับปรุง
หลักเกณฑ์ มาตรฐาน 
ข้อกำหนด ของกรมทาง
หลวงให้รองรับการใช้
วัสดุหมุนเวียน วัสดุ
ทดแทน หรือวัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) ความสำเร็จของการ
ทบทวนข้อกำหนดของ
มาตรฐานการทดสอบ
วัสดุให้ทันสมัยรองรับ
วัสดทุดแทน และวัสดุ
หมุนเวียน 
2) ความสำเร็จของการ
ปรับปรุงข้อกำหนดของ
มาตรฐานการทดสอบ
วัสดุให้ทันสมัยรองรับ
วัสดุทดแทน และวัสดุ
หมุนเวียน 

1) จัดทำแผนงานและ
โครงการทบทวนและ
ปรับปรุงข้อกำหนดของ
มาตรฐานการทดสอบวัสดุ
ให้ทันสมัยรองรับวัสดุ
ทดแทน และวัสดุหมุนเวียน 
 



 
 

 

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANs) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

  จากประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.2 สามารถนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ ดังนี ้

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. การพัฒนาระบบทางหลวง
ที่มีความเชื่อมโยง 
(Connectivity) การเข้าถึง 
(Accessibility) และความ
คล่องตัว (Mobility) และ
เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้
อย่างสมบูรณ์ 

1) การพัฒนาโครงข่ายระบบ
ทางหลวงแผ่นดินและทาง
หลวงพิเศษที่เข้าถึงและ
เชื่อมต่อทางหลวงประเภท
อ่ืนๆและเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 
 

แผนงานท่ี 1 : การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อมโยง เข้าถึง และเพิ่มความคล่องตัว
ของการเดินทางในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ 
1) โครงการ: ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 
2) โครงการ: พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ 
แผนงานท่ี 2 : การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อเชื่อมโยง เข้าถึง และเพิ่มความ
คล่องตัวของการเดินทางในระดับภูมิภาคและประเทศ 
1) โครงการ: ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
2) โครงการ: ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รูปแบบทางยกระดับ 
แผนงานท่ี 3 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง เข้าถึง และเพิ่ม
ความคล่องตัวของการเดินทางในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ 
1) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางแยกต่างระดับ 
3) โครงการ: กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก 
4) โครงการ: กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) 
5) โครงการ: กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน 
6) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 
7) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง 

- สท.1 สท.2 สส. 
- สผ. 
 
 
- สท.1 สท.2 สส.  
- กท. 
 
 
- สท.1 สท.2 สส. 
- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
  แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินและทางบริการ เพื่อ

เชื่อมโยง เข้าถึง ในระดับท้องถิ่น และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 
1) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงและสะพานเพื่อการเข้าถึงชุมชน* 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงและสะพานเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน* 

- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 2) การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบทางหลวงที่มีมาตรฐาน
ชั้นทางสูงขึ้น เพื่อสนับสนุน
การคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ 

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงและสะพานรองรับเส้นทางการขนส่ง
และโลจิสติกส์ 
1) โครงการ: ก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินรองรับเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์* 
2) โครงการ: พัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำรองรับเส้นทางการขนส่งและโลจิสติกส์* 
3) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงรองรับเส้นทางการขนส่งและ 
โลจิสติกส์* 

- สท.1 สท.2 สส. 
- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 3) การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบทางหลวงที่มีมาตรฐาน
ชั้นทางสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
การท่องเที่ยว ชายแดนและ
ความม่ันคง 

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงและสะพาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว ชายแดนและความม่ันคง 
1) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
3) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
 

- สท.1 สท.2 สส. 
- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 4) การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง 
เข้าถึง และเพิ่มความคล่องตัว 
รองรับการเดินทางต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) 

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง เข้าถึง และเพิ่มความ
คล่องตัว รองรับการเดินทางต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 
1) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน* 

- สท.1 สท.2 สส. 
- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
2.1 ระดับการให้บริการของ
ระบบทางหลวงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

1) การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบำรุงรักษา
ระบบทางหลวง 
 

แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา 
1) โครงการ: กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง 
2) โครงการ: กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน 
3) โครงการ: กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน 
แผนงานท่ี 2 : การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 
1) โครงการ: กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 

- สร. 
- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 2) รักษาและปรับปรุงระดับ
การให้บริการของระบบทาง
หลวงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แนะนำสากล 

แผนงานท่ี 1 : การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค 
1) โครงการ: กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก 
(ประเทศไทยอ้างอิงตามสหรัฐอเมริกา Highway Capacity Manual: HCM ซ่ึงมีอยู่ 6 ระดับ 
A-F โดยที่ A ดีที่สุด F ต่ำที่สุด และมาตรฐานแนะนำของการออกแบบทางหลวง AASHTO) 

- สผ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

 3) รักษาและปรับปรุงระดับ
การให้บริการของอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ศาลาทาง
หลวง และสินทรัพย์อ่ืนๆใน
เขตทางหลวง 

มาตรการ : ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ศาลาทางหลวง และสินทรัพย์อ่ืนๆ ในเขตทางหลวงอย่างสม่ำเสมอ 
แผนงานท่ี 1 : สินทรัพย์บนระบบทางหลวงได้รับการบำรุงรักษา 
1) โครงการ: กิจกรรมบำรุงปกติ 
แผนงานท่ี 2 : พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางและทางเท้า 
1) โครงการ: กิจกรรมปรับปรุงภูมิสถาปัตย์งานทางและงานโครงสร้าง*  

- สร. 
- สบ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 
 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 4) การจัดหาจุดบริการและสิ่ง

อำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนผู้ใช้ทางและชุมชน 

แผนงานท่ี 1 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวง 
1) โครงการ: กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง พร้อมสิ่งอำนวยความ
สะดวก 
แผนงานท่ี 2 : การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงพิเศษ 
1) โครงการ: กิจกรรมพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนักบนทางหลวงพิเศษ* 
2) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง พร้อมสิ่งอำนวยความ
สะดวกบนทางหลวงพิเศษ* 

- สร. 
- สบ. 
- สคน. 
 
- กท. 
- สบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
3.1 ระดับความปลอดภัยบน
ระบบทางหลวง 

1) การดำเนินโครงการ
ยกระดับความปลอดภัยบน
ระบบทางหลวง 

แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 
1) โครงการ: กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยตำรวจทางหลวง 
2) โครงการ: กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน 
3) โครงการ: กิจกรรมป้องกันและอำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาล 
4) โครงการ: กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงอาเซียน 
5) โครงการ: กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 
แผนงานท่ี 2 : การก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงและสะพาน 
1) โครงการ: กิจกรรมก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ 
แผนงานท่ี 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง 
1) โครงการ: กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ 
2) โครงการ: กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย 
3) โครงการ: กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง 
4) โครงการ: กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน 

5) โครงการ: กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณทางแยกอันตราย 

- สป. 
- สบ. 
 
 
 
 
- สส. 
 
- สป. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

 2) ทำการประเมินความ
ความสำเร็จในการลดจำนวน
อุบัติเหตุภายหลังจากการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง (Black 
Spot) บนระบบทางหลวง 

แผนงานท่ี 1 : การประเมินความความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุภายหลังจากการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง (Black Spot) บนระบบทางหลวง 
1) โครงการ: ประเมินความความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุภายหลังจากการแก้ไข
ปัญหาจุดเสี่ยง (Black Spot) บนระบบทางหลวง 

- สป. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 



 
 

 

 3) มีการประเมินความ
ปลอดภัยทางถนน (Road 
Safety Audit: RSA) บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone 
Safety) พร้อมจัดทำรายงาน
เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

แผนงานท่ี 1 : การประเมินความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA)  
1) โครงการ: การประเมินความปลอดภัยทางถนน (RSA) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Work 
Zone Safety) 
2) โครงการ: การจัดทำ Best Practice รายงานการประเมินความปลอดภัยทางถนน (RSA) 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (Work Zone Safety) 
 

- สป. 
- สท.1 สท.2 สส. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

 4) มีการส่งเสริม สร้างค่านิยม
และความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยให้กับประชาชนทุก
กลุ่มวัย ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ 

มาตรการ : ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยบนระบบทางหลวง สร้าง
ค่านิยมและความตระหนักถึงความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ 
แผนงานท่ี 1 : การส่งเสริมความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 
1) โครงการ: การสร้างค่านิยมและความตระหนักถึงความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่ม
วัย ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ 

- สป. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

3.4 ยกระดับความปลอดภัย
บนระบบทางหลวงด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1) การนำระบบ 
Traffic Incident 
Management: TIM  
และ Variable Massage 
Sign: VMS มาใช้บริหาร
จัดการอุบัติเหตุและระบบ
ความช่วยเหลือบนทางหลวง
สายหลักและทางหลวงพิเศษ 

แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
1) โครงการ: กิจกรรมบริหารจัดการอุบัติเหตุและการช่วยเหลือบนทางหลวงสายหลักโดยใช้
เทคโนโลยี TIM* 
แผนงานท่ี 2 : โครงข่ายทางหลวงพิเศษมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
1) โครงการ: กิจกรรมบริหารจัดการอุบัติเหตุและการช่วยเหลือบนทางหลวงพิเศษโดยใช้
เทคโนโลยี TIM* 

- สป. 
- กท. 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
4.1 การดำเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ผ่านแผนงาน
โครงการและกิจกรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1) พัฒนาและส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ 

มาตรการ : ติดตามและประเมินรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
 

- กง. 

4.2 มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารทรัพยากร การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

1) พัฒนาและส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรมที่เก่ียวข้อง
กับแผนพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

แผนงานท่ี 1 : พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 
1) โครงการ: จัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัล ในรูปแบบ E-Service สำหรับผู้บริหารและบริการ
ประชาชน 

- ศส. 

4.3 ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการตามหลักธรร
มาภิบาล 

1) การขับเคลื่อนและติดตาม
ประสิทธิภาพการบริการ
ประชาชนด้านขั้นตอนและ
กรอบเวลาตาม พ.ร.บ.ทาง
หลวง 2545 และ พ.ร.บ.
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน 2558 

มาตรการ : ขับเคลื่อนและติดตามประสิทธิภาพการบริการประชาชนด้านขั้นตอนและกรอบ
เวลาตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2545 และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2558 
 

- สป. 
- สฐ. 
- สคน. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) (ต่อ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
5.1 ปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่
อ่อนไหวต่อภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 

1) จัดทำแผนแม่บทและ
โครงการสำรวจออกแบบเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวง 
ดินไสลด์ คันทางทรุดตัวหรือ
ผลกระทบต่อทางหลวงที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศโลก 
 

แผนงานท่ี 1 : แผนแม่บทปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
1) โครงการ: จัดทำแผนแม่บทปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน 
แผนงานท่ี 2 : สำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติ 
ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน 
1) โครงการ: สำรวจและออกแบบรายละเอียด 
แผนงานท่ี 3 : ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวง 
1) โครงการ: ก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติ* 
2) โครงการ: กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติระยะเร่งด่วน* 

- สร. 
- สบ. 
- สทล. 
- แขวงทางหลวง 

5.2 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
มาตรฐาน ข้อกำหนด ของกรม
ทางหลวงให้รองรับการใช้วัสดุ
หมุนเวียน วัสดุทดแทน หรือ
วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1) จัดทำแผนงานและโครงการ
ทบทวนและปรับปรุง
ข้อกำหนดของมาตรฐานการ
ทดสอบวัสดุให้ทันสมัยรองรับ
วัสดุทดแทน และวัสดุ
หมุนเวียน 

แผนงานท่ี 1 : แผนงานทบทวนข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบวัสดุให้ทันสมัยรองรับ
วัสดุทดแทน และวัสดุหมุนเวียน 
1) โครงการ: ทบทวนข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบวัสดุเดิมของกรมทางหลวง เพื่อ
รองรับวัสดุทดแทน และวัสดุหมุนเวียน 
แผนงานท่ี 2 : ปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบวัสดุให้ทันสมัยรองรับวัสดุ
ทดแทน และวัสดุหมุนเวียน 

- สว. สจ. 
- สฐ. สบ. 
- สร. สผ. สป. 
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สัญลักษณ์ย่อของหน่วยงาน 
 
สร. หมายถึง สำนักบริหารบำรุงทาง 
สผ. หมายถึง สำนักแผนงาน 
สป. หมายถึง สำนักอำนวยความปลอดภัย 
สท.1 หมายถึง สำนักก่อสร้างทางที่ 1 
สท.2 หมายถึง สำนักก่อสร้างทางที่ 2 
สส. หมายถึง สำนักก่อสร้างสะพาน 
สบ. หมายถึง สำนักสำรวจและออกแบบ 
สฐ. หมายถึง สำนักมาตรฐานและประเมินผล 
สว. หมายถึง สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
กท. หมายถึง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
กง หมายถึง กองการเงนิและบัญชี 
สคน. หมายถึง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 
ศส. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 
สทล. หมายถึง สำนักงานทางหลวงที่ 1 - 18 
แขวงทางหลวง หมายถึง แขวงทางหลวง 104 แห่ง 
 



 
 

 

 
แผนภาพท่ี 3.1 แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Map) กรมทางหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
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 แผนปฏิบัติราชการของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี พ.ศ.2566 -2570 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรที่พัฒนาระบบทางหลวงให้มีความ
สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนภายในปี 
2570” รายละเอียดแสดงได้ดังนี ้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาระบบทางหลวงที่เช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 
เป้าประสงค์ที ่ 1.1 การพัฒนาระบบทางหลวงที ่มีความเชื ่อมโยง (Connectivity) การเข้าถึง 
(Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) และเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ท่ี 1) การพัฒนาโครงข่ายระบบทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงพเิศษที่เข้าถึงและเช่ือมต่อทาง

หลวงประเภทอื่นๆและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 

 แผนงานท่ี 1 : การกอ่สร้างทางหลวงแผ่นดินเพื่อเช่ือมโยง เข้าถึง และเพิ่มความคลอ่งตัว
ของการเดินทางในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาคและประเทศ 
 แผนงานท่ี 2 : การกอ่สร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืง เพือ่เช่ือมโยง เข้าถึง และเพิม่ความ
คล่องตัวของการเดินทางในระดบัภูมิภาคและประเทศ 

 แผนงานท่ี 3 : การพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพทางหลวงเพื่อเช่ือมโยง เข้าถึง และเพิ่ม
ความคล่องตัวของการเดินทางในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาคและประเทศ 

แผนงานท่ี 4 : การพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินและทางบริการ เพื่อ

เช่ือมโยง เข้าถึง ในระดับท้องถ่ิน และเช่ือมโยงโครงสร้างพืน้ฐานได้อย่างสมบูรณ์ 

กลยุทธ์ที่ 2) การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงที่มีมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 : การพฒันาและปรบัปรุงระบบทางหลวงและสะพานรองรับเส้นทางการขนส่ง

และโลจสิติกส ์

กลยุทธ์ที่ 3) การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงที่มีมาตรฐานชั้นทางสูงขึ้นเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ การท่องเที่ยว ชายแดนและความมั่นคง ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 

แผนงานท่ี 1 : การพฒันาและปรบัปรุงระบบทางหลวงและสะพาน เพื่อสนบัสนุนการพฒันา

พื้นที่เศรษฐกิจพเิศษ การท่องเที่ยว ชายแดนและความมั่นคง 
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กลยุทธ์ที่ 4) การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางหลวงเพื่อเชื่อมโยง เข้าถึง และเพิ่มความคล่องตัว 
รองรับการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ประกอบด้วย 1 แผนงาน 
ดังนี ้

แผนงานท่ี 1 : การพฒันาและปรบัปรุงระบบทางหลวงเพื่อเช่ือมโยง เข้าถึง และเพิ่มความ

คล่องตัว รองรับการเดินทางต่อเนื่องหลายรปูแบบ (Multimodal Transportation) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ระดับการให้บริการของระบบทางหลวงเป็นไปตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ที ่ 2.1 รักษาระดับการให้บริการของระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ที ่ 1) การพัฒนาและเพิ ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบทางหลวง ประกอบด้วย 7 
แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงได้รบัการบำรงุรกัษา 
 แผนงานท่ี 2 : การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 

กลยุทธ์ที่ 2) รักษาและปรับปรุงระดับการให้บริการของระบบทางหลวงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
แนะนำสากล 

แผนงานท่ี 1 : การบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 
กลยุทธ์ที่ 3) รักษาและปรับปรุงระดับการให้บริการของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ศาลาทางหลวง และสินทรัพย์อื่นๆในเขตทางหลวง 
 แผนงานท่ี 1 : สินทรัพยบ์นระบบทางหลวงได้รบัการบำรุงรกัษา 

กลยุทธ์ท่ี 4) การจัดหาจุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้ทางและชุมชน 
แผนงานท่ี 1 : การพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้รกิารทางหลวง 
แผนงานท่ี 2 : การพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพการใหบ้รกิารทางหลวงพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ระดับความปลอดภัยของระบบทางหลวง 
เป้าประสงค์ท่ี 3.1 ระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 
กลยุทธ์ที ่ 1) การดำเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวง ประกอบด้วย 3 
แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัย 
แผนงานท่ี 2 : การกอ่สร้างโครงข่ายทางหลวงและสะพาน 
แผนงานท่ี 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง 
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กลยุทธ์ท่ี 2) ทำการประเมินความความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุภายหลังจากการแก้ไขปัญหา
จุดเสี่ยง (Black Spot) บนระบบทางหลวง ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 : การประเมินความความสำเร็จในการลดจำนวนอุบัติเหตุภายหลังจากการ
แก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง (Black Spot) บนระบบทางหลวง 

กลยุทธ์ที ่ 3) ทำการประเมินความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA) บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง (Work Zone Safety) พร้อมจัดทำรายงานเสนอแนวทางปรบัปรุงแก้ไขให้เกิดความปลอดภัย
มากขึ้น ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 : การประเมินความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA)  

กลยุทธ์ท่ี 4) มีการสง่เสริมความปลอดภัยบนระบบทางหลวง สร้างค่านิยมและความตระหนกัถึง
ความปลอดภัยให้กบัประชาชนทุกกลุ่มวัย ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างบรูณาการ ประกอบด้วย 
1 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 : การส่งเสริมความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 

เป้าประสงค์ท่ี 3.2 ยกระดับความปลอดภัยบนระบบทางหลวงด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล 
กลยุทธ์ท่ี 1) การนำระบบ Traffic Incident Management: TIM และ Variable Massage Sign: 
VMS มาใช้บรหิารจัดการอุบัตเิหตุและระบบความช่วยเหลอืบนทางหลวงสายหลักและทางหลวงพเิศษ
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้  

แผนงานท่ี 1 : โครงข่ายทางหลวงมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย 
แผนงานท่ี 2 : โครงข่ายทางหลวงพเิศษมีความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยทีันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร และการบริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ท่ี 4.1 การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ผ่านแผนงานโครงการและกิจกรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่ 1) พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื ่อนและติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1 มาตรการ ดังนี้ 

มาตรการ: ติดตามและประเมินรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

เป้าประสงค์ท่ี 4.2 มีองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากร การประชาสัมพันธ์ การจัดการ
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ท่ี 1) พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1 แผนงาน ดังนี้ 
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 แผนงานท่ี 1 : พัฒนาและสง่เสรมิการขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน โครงการ กจิกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัแผนพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ท่ี 4.3 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ท่ี 1) พัฒนาและส่งเสริมการขับเคลื่อนและติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการ : ขับเคลื่อนและติดตามประสิทธิภาพการบรกิารประชาชนด้านข้ันตอนและกรอบ

เวลาตาม พ.ร.บ.ทางหลวง 2545 และ พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 5.1 ปรับปรงุทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
กลยุทธ์ท่ี 1) จัดทำแผนแม่บทและโครงการสำรวจออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางหลวง ดิน
ไสลด์ คันทางทรุดตัวหรอืผลกระทบต่อทางหลวงทีเ่กิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก 
ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี ้
 แผนงานท่ี 1 : แผนแมบ่ทปรับปรงุทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
 แผนงานท่ี 2 : สำรวจและออกแบบรายละเอียดทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวต่อภัยพิบัต ิ
ตามลำดับความสำคัญและความเรง่ด่วน 
 แผนงานท่ี 3 : ก่อสร้างปรบัปรุงทางหลวงในพื้นที่อ่อนไหวตอ่ภัยพิบัติ 

เป้าประสงค์ท่ี 5.2 การปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ มาตรฐาน ข้อกำหนด ของกรมทางหลวงให้รองรับการใช้
วัสดุหมุนเวียน วัสดุทดแทน หรือวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 
กลยุทธ์ท่ี 1) จัดทำแผนงานและโครงการทบทวนและปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบ
วัสดุให้ทันสมัยรองรับวัสดทุดแทน และวัสดหุมุนเวียน ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานท่ี 1 : แผนงานทบทวนข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบวัสดุให้ทันสมัยรองรับ
วัสดุทดแทน และวัสดหุมุนเวียน 
 แผนงานท่ี 2 : ปรบัปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานการทดสอบวัสดุให้ทันสมัยรองรบัวัสดุ
ทดแทน และวัสดหุมุนเวียน 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร์ไปใช้ 

ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัตริาชการของกรมทางหลวง ระยะ 5 ปี พศ.2566-2570 ผู้ศึกษา 

มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. กรมทางหลวง ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนแผ่นแม่บท

ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการพัฒนาโครงข่าย

ทางหลวงซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ จึงต้องให้

ความสำคัญกับสื่อสารเกี ่ยวกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาไปสู ่การปฏิบัติแบบ

รูปธรรม โดยขับเคลื่อนจากผู้บริหารระดับสูง มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของ

กรมที่ชัดเจน มีการประเมินและติดตามเป็นระยะ รวมทั้งการสร้างบรรยากาศของการทำงานและการ

มีส่วนร่วมของฝ่ายปฏิบัติจากทุกส่วนฝ่าย 

 2. ปรับตัวให้พร้อมรับกบับรูณาการจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในกระทรวงคมนาคมและอื่นๆ ซึ่ง

มีแนวโน้มของการได้รับมอบหมายจากรฐับาล กระทรวง ให้ดำเนินภารกิจร่วมจากทุกภาคส่วนมากข้ึน 

ดังนั้น การวางแผนโครงสร้างการทำงาน อัตรากำลัง ระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ จะต้องทำการ

ทบทวนและปรับปรุงให้ทันยุคปัจจุบันและอนาคต 

 3. จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน และผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโค

วิด 19 สภาวะสงครามระหว่างคู่ประเทศ การชะลอตัวเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

อากาศโลก ปัจจัยเหล่าน้ีทำให้การดำเนินงานตามพันธกิจของกรมทางหลวงไม่สามารถดำเนินการได้

อย่างต่อเนื่องหรือบรรลเุป้าหมายที่วางแผนไว้ได้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มของนโยบายภาครัฐภายหลังจาก

ผ่อนคลายการระบาดของโรคโควิด 19 สภาวะสงครามระหว่างคู่ประเทศก็มีทิศทางมุ่งเน้นการฟื้นฟู

เศรษฐกิจของประเทศก่อนในลำดับต้นๆ ดังนั้น กรมทางหลวง ควรเตรียมพร้อม ในด้านต่างๆ เพื่อ

สามารถดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงได้ทันที ตั้งแต่การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ทางวิศวกรรม เศรษฐกิจสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Feasibility Study) การสำรวจและ

ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) การจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้ง

การเตรียมความพร้อมในการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน (PPP) เป็นต้น 
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 4. วางแนวทางการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตาม

แนวโน้มของสถานการณ์ของระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยแนวโน้มของการ

เปลี่ยนแปลงที่เร่งด่วน ได้แก่  

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งกรมทางหลวงควรมียุทธศาสตร์ในการปรับองค์กรให้

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การบริหารจัดการจราจร การ

บริหารจัดการความปลอดภัยบนระบบทางหลวง 

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งพบว่าทางหลวง

ในหลายสายทางมีประวัติการก่อสร้างมานานหลายสิบปี โดยเป็นการออกแบบและก่อสร้างตาม

หลักการทางวิศวกรรมและข้อมูลพื้นฐานในยุคสมัยนั้น แต่ในปัจจุบันจะพบการรายงานปัญหาน้ำท่วม

ไหลหลากทางหลวงถูกตัดขาด ดินไสลด์ ทางหลวงทรุดตัว อยูเ่ป็นประจำทุกป ีโดยปัญหาต่างๆ เหล่านี้

เก ิดขึ ้นจากสาเหตุของสภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน การไหลของน้ำ การใช้ประโยชน์ท ี ่ดินที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก ดังนั้น กรมทางหลวงควรมีแผนงานแก้ปัญหาข้างต้นอย่างยั่งยืน 

ตั้งแต่ทำการศึกษา สำรวจออกแบบ จัดแผนการก่อสร้าง เสนองบประมาณ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับคือ

ประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางและมีโครงข่ายทางหลวงที่มั่นคง ปลอดภัย 

แนวโน้มของการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ BCG Economy ในอีก 5 ปีข้างหน้า กรมทางหลวง

ควรมีแผนการทบทวนหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรองรับการใชวั้สดุทดแทน 

วัสดุหมุนเวียนที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เปิดโอกาสในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทาง

วิศวกรรมงานทาง งานโครงสร้าง วัสดุหมุนเวียน เพื่อลดการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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