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ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÃÐ´ÁÊÁÍ§
“¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ”

¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ª¹º· 
»ÃÐ¨ํÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2563

27-28 Á¡ÃÒ¤Á 2563

¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ

“¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹ã¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹à»š¹·ÕÁ 
ÁÍ§à»‡ÒËÁÒÂ·Õ่ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÃÁ äÁ‹ãª‹ÃÐ Ñ́ºÊ ํÒ¹Ñ¡ÍÂ‹Ò§à ṌÂÇ 

ãËŒÁÍ§Ç‹Ò·Ø¡¤¹à»š¹·ÕÁà´ÕÂÇ¡Ñ¹”

*¹âÂºÒÂ Í¸Ôº´Õ¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ª¹º· (19 ¸.¤. 2562)



ÃÐ Ñ́º¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ

1) ºÙÃ³Ò¡ÒÃÃÐ´Ñº¹âÂºÒÂ

2)ºÙÃ³Ò¡ÒÃàªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ�

3)ºÙÃ³Ò¡ÒÃÃÐ´Ñºá¼¹»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ

»ÃÐà´็¹¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ

Objectives

Stakeholders      

Processes



¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ

•ºØ¤ÅÒ¡Ã
•§º»ÃÐÁÒ³
•ºÃÔ¡ÒÃ
• à¤Ã×่Í§ Ñ̈¡Ã/ÍØ»¡Ã³ �
•·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

• Ê·ª.

• ¢·ª.

•º·ª.

•Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§



Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§

·ํÒÍÂ‹Ò§äÃ ? (Process)

• àªÔ§¹âÂºÒÂ
• top down
•bottom up
•¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃ
•¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ Mindset
•¡ÒÃãªŒà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ



¡ÒÃáº‹§¡ÅØ‹ÁμÒÁÀÒÃ¡Ô¨

¡‹ÍÊÃŒÒ§ ºํÒÃØ§ »ÅÍ´ÀÑÂ

ÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ ºÃÔ¡ÒÃ ÊÔ่§áÇ´ÅŒÍÁ

¡ÒÃÃÐ´ÁÊÁÍ§

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่à¡Õ่ÂÇ¢ŒÍ§ã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹ (Stakeholders)
• Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂ¹Í¡ (»ÃÐªÒÊÑ§¤Á ÃÒª¡ÒÃ àÍ¡ª¹ ·ŒÍ§¶Ô่¹ Í×่¹æ)
• Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ÀÒÂã¹ (ÃÐ Ñ́ººÃÔËÒÃ Ê ํÒ¹Ñ¡ Ñ̈§ËÇÑ´ Ê‹Ç¹¡ÅÒ§)

»ÃÐà´็¹»˜ÞËÒμÒÁÀÒÃ¡Ô¨

á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡Œä¢ 

ÊÃØ»¼Å¡ÒÃÃÐ´ÁÊÁÍ§

1

2

3

4



ÀÒ¾ÃÇÁ»ÃÐà´็¹·Õ่ä Œ́¨Ò¡¡ÒÃÃÐ´ÁÊÁÍ§

»ÃÐà´็¹´ŒÒ¹»˜ÞËÒ¨Ò¡¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹

¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ ¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹
• ÀÒÃÐ§Ò¹μ‹ÍºØ¤ÅÒ¡ÃÊÙ§
• ¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹äÁ‹à»š¹ä»μÒÁÁÒμÃ°Ò¹
• ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹

• ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒã¹ÀÒÇÐ©Ø¡à©Ô¹
• ¡ÒÃμ‹Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ã¹¾×้¹·Õ่
• ¢Íºà¢μÍํÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õ่ã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹
• ¢Ò´¡ÒÃÊ×่ÍÊÒÃÀÒÂã¹Í§¤�¡Ã

• ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÍ§¤ �¤ÇÒÁÃÙŒÊÁÑÂãËÁ‹
• ¡ÒÃÊÃŒÒ§áÃ§ Ù̈§ã¨ã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ áÅÐ¨ÔμÍÒÊÒã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹
• à¤Ã×่Í§Á×Íà¤Ã×่Í§¨Ñ¡ÃäÁ‹àËÁÒÐ¡ÑºÅÑ¡É³Ð¢Í§§Ò¹ (»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¤Ø³ÀÒ¾)



¡ÒÃºÙÃ³Ò¡ÒÃã¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹

• ¡ÒÃÃÑº¿˜§»ÃÐªÒ¢¹ ¡ÒÃãªŒÊ×่Í social ã¹¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ �̧

• ÊÃŒÒ§à¤Ã×Í¢‹ÒÂÊÁÒ¤Á ÊÁÒ¾Ñ¹¸ �ã¹¾×้¹·Õ่

• ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ่Â¹¤ÇÒÁÃÙŒ¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ã¹¾×้¹·Õ่ (»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ line ¡ÅØ‹Á)

¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹á¡Œä¢»˜ÞËÒáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ (ÀÒÂã¹ ·ª.)

• ¡ÒÃáº‹§»̃¹ÍØ»¡Ã³ �/à¤Ã×่Í§Á×Í ÃÐËÇ‹Ò§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ (á¢Ç§ ËÁÇ´ Ê ํÒ¹Ñ¡)

• Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹¨Ñ´¡ÒÃËÃ×ÍμÍºÊ¹Í§¤ํÒÊÑ่§/¤ํÒÃŒÍ§¢Íã¹¾×้¹·Õ่ (Ê·ª. ¢·ª. º·ª.)

• ¡ÒÃ»ÃÑºÅ´¢Ñ้¹μÍ¹ã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹ à¾×่ÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ¤Å‹Í§μÑÇã¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹

• ãËŒ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ· ํÒ§Ò¹à©¾ÒÐ·Ò§ (¢ŒÍ¡®ËÁÒÂ ÊÑÞÞÒâ¤Ã§¡ÒÃ)



¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹á¡Œä¢»˜ÞËÒáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ (ÀÒÂã¹ ·ª.)

• ÊÃŒÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈãËŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃ·ํÒ§Ò¹ (áÃ§ Ù̈§ã¨ áÅÐ Ô̈μÍÒÊÒ)

¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹á¡Œä¢»˜ÞËÒáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ (ÀÒÂ¹Í¡ ·ª.)

• »ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ãËŒË¹‹ÇÂ§Ò¹/»ÃÐªÒª¹ ·ÃÒº¶Ö§º·ºÒ·¢Í§¡ÃÁ·Ò§ËÅÇ§ª¹º·

• »ÃÐªØÁÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ à¾×่ÍãËŒ·ÃÒº¶Ö§º·ºÒ·Ë¹ŒÒ·Õ่ ¢Í§Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×่¹æ

“·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡àÃÒ àÃÒÃÙŒ¨Ñ¡·‹Ò¹”

• μÔÍμ‹Í Ê×่ÍÊÒÃ áÅÐ·ํÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§áμ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹·Õ่μŒÍ§¡ÒÃà¢ŒÒ

ÁÒ· ํÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ/â¤Ã§¡ÒÃÀÒÂã¹¾×้¹·Õ่



à»‡ÒËÁÒÂ

• äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÃŒÍ§àÃÕÂ¹¨Ò¡»ÃÐªÒª¹/Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×่¹æ

• â¤Ã§¡ÒÃ/¡Ô¨¡ÃÃÁ ´ ํÒà¹Ô¹¡ÒÃàÊÃ ็¨μÒÁá¼¹·Õ่¡ํÒË¹´



 
 
 
 

   กลุ่มที่ ๒ : นวัตกรรม  
 
 
 

 
 



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมที่ 2 : นวัตกรรม

27-28 มกราคม 2563

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

4



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

7

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

9

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

11

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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Diffusion of Innovations



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

13

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

15

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

17

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

DATA

• วิธีการเก็บขอมูลที่สามารถรวบรวมขอมูลทั้งหมดไวรวมกันและคนหาไดงาย
• การเขาถึงขอมูล หรือการแชรขาวสารระหวางหนวยงานใหถึงผูรับ/ตอบกลับ แบบ
ใหเปนปจจุบันทันดวย หรือแชรขอมูลกันไดตลอกเวลา 
• Input Data เพื่อ Export รายงานออกมา แลวสามารถบริหารจัดการขอมูลได
• การบูรณาการระบบขอมูลทางหลวงใหเชื่อมโยงขอมูลกันไดอยางเปนระบบ

19

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

DATA

20

big data / ขอขอมูลดวน / ขอขอมูลดวนมาก / ขอมูลลาสมัย / ขอมูลไมเชื่อมตอ



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

DATA

21

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING

• งบประมาณคากอสรางและบํารุงรักษาถนนยังมีคาสูงทําใหการพัฒนาเสนทางลาชา 
เน่ืองจากวัสดุกอสรางมีคาสูง เชน ดิน ลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย 
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โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING

23

งบประมาณ / งานกอสราง / วัสดุ / ราคา

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING

24

โอกาสในการพัฒนานวัตกรรมดานวัสดุงานทาง



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING + PROCESS

• การสํารวจเพื่อการออกแบบในปจจุบันดําเนินการดวยความลาชา และใชบุคลากร
จํานวนมาก เวลาท่ีใชในแตละโครงการก็มาก ไมทันเวลาในการจัดทําแบบและ
เสนอของบประมาณ 
• งานสํารวจออกแบบทําไมทัน ผิดพลาดมาก ไมถูกตอง ไมสอดคลองพื้นที่ที่กอสราง 

25

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING + PROCESS

26

งานลาชา / ไมทันแผนของบประมาณ / ขั้นตอน / การทํางานอัตโนมัติ 



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ENGINEERING + PROCESS

27

โอกาสในการใชเทคโนโลยีอื่นมาใชในการสํารวจออกแบบ อาทิ โดรน หรือซอฟตแวร

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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กลุ่มที่ 3  
: คุณภาพงานก่อสร้าง 
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ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
“ “ ¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§§§ ”

ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
“ “ ¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§§§ ”



ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒÃÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹
“ “ ¤Ø³ÀÒ¾§Ò¹¡‹ÍÊÃŒÒ§§§ ”



Thank you 
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กลุ่มที่ 4 
: ความปลอดภัยในสายทาง ทช. 

    
 
 
 
 



KPIKPIs 
determinatiodeterminatio
n for roadn for road 
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กลุ่มที่ 5 
: การเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมาย 

    
 
 
 
 



โครงการประชมุสมัมนาวชิาการกรมทางหลวงชนบท  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
การเบกิจา่ยงบประมาณ 

  
 

“การใชจ้า่ยงบประมาณไดต้ามเป้าหมาย มุง่เนน้การ

เบกิจา่ยใหเ้ป็นไปตามแผนและงบประมาณทไีดรั้บ” 



(87.35%) (0.30%) (87 35%)

เบกิจา่ย 
40,865.8407 ลบ. 

(0 30%)

คงเหลอื 
140.3031 ลบ. 

ภาพรวมงบประมาณปี 2562  
งบประมาณทงัสนิ 46,786.4216 ลบ. 

ขอ้มูล ณ 30 ก.ย.62 

PO 
5,780.2661 ลบ. 

(12.35%) 

3 

แนวปฏบิตัทิดีาํเนนิการอยู ่

• มกีารปฏบิตัติามระเบยีบทเีกยีวขอ้ง เชน่ พระราชบญัญัต ิการ
จัดซอืจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
มาตรการเรง่รัดการเบกิจา่ยงบประมาณของสํานักงบประมาณ 

• มกีารกํากบัตดิตามโดยลําดบัชนั 
o ผอ.ขทช กํากบัดแูล ผอ.หมวด 
o ผส.สทช กํากบัดแูล ผอ.ขทช 
o ผบ.ระดบัสงู (รองอธบิด ีและวศิวกรใหญ)่ กํากบัดแูล พนืททีไีด ้

รับผดิชอบ 

 



ปญัหาและอปุสรรค 

• บางโครงการลงนามลา่ชา้ไมเ่ป็นไปตามมาตรการทกํีาหนด 
• บางโครงการลงนามแลว้ไมส่ามารถกอ่สรา้งไดเ้นอืงจากความสมบรูณ์ของแบบ 
• เกดิเหตทุเีป็นอปุสรรคในการสง่มอบพนืท ียกตวัอยา่งเชน่ การเวนคนืทดีนิ การ

รอืยา้ยสาธารณูปโภค และการไมไ่ดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานเจา้ของพนืท ี
อาทเิชน่ อทุยานฯ ป่าไม ้และชลประทาน เป็นตน้ 

• ผูรั้บจา้งไมส่ามารถปฏบิตังิานไดต้ามสญัญาเนอืงจากรับจา้งโครงการจาก
หน่วยงานตา่ง ๆ เกนิกวา่ขดีความสามารถทจีะรับได ้

• ผูรั้บจา้งขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ นํามาซงึการทผีูรั้บจา้งทํางานลา่ชา้ และ
ทงิงานในทสีดุ 

ขอ้มลู ณ 30 ก.ย.62 
6 

ขอ้มลู ณ 30 ก.ย.62
6

1 2 

3 

เป้าหมายในการเบกิจ่ายใหก้ระจาย
ในทกุไตรมาส เพอือัดฉีดเม็ดเงนิเขา้
สู่ระบบใหเ้กดิขนึอย่างต่อเนือง ไม่
เรง่อดัฉีดเฉพาะชว่งไตรมาสสดุทา้ย 



การเพมิประสทิธภิาพ 
• นํามาตรการของรัฐบาลมาบงัคบัใชใ้นเรอืงของการเบกิจา่ยตามไตรมาส 
• งบปีเดยีว ควรกอ่หนผีกูพันใหแ้ลว้เสร็จภายภายในไตรมาสท ี1 
• งบผกูพัน ควรกอ่หนผีกูพันใหแ้ลว้เสร็จภายภายในไตรมาสท ี2 

• ดสูถติยิอ้นหลงัของหน่วยงานทลีา่ชา้ เพอืหามาตรการชว่ยสนับสนุนการ
แกไ้ขปัญหา 

• การจัดทําแบบกอ่สรา้งใหม้คีวามสมบรูณ ์ 
• การกําหนดระยะเวลากอ่สรา้งและจํานวนงวดงานใหเ้หมาะสม 
• การบรหิารสญัญา หากมปีระเด็นจะตอ้งแกไ้ขสญัญาควรจะตอ้งแกไ้ขใหแ้ลว้
เสร็จภายในชว่งเวลาทไีมเ่กนิครงึหนงึของอายสุญัญา 

• การใชเ้งนิเหลอืจา่ย ควรเรง่รัดและเบกิจา่ยใหแ้ลว้เสร็จภายในปีงบประมาณ
นัน 
 

การเพมิประสทิธภิาพ 
กอ่นการจดัซอืจดัจา้ง 

• การเตรยีมรา่ง TOR, การกําหนดราคากลางใหม้คีวามพรอ้ม

สามารถดําเนนิการจัดซอืจัดจา้งไดทั้นท ี

• เตรยีมความพรอ้มของพนืท ีการจัดการความซําซอ้นของพนืท ี

และขออนุญาตใชพ้นืทกีอ่นการดําเนนิการจัดซอืจัดจา้ง 

 



การเพมิประสทิธภิาพ 
ระหวา่งบรหิารสญัญา 

• กระตุน้ผูร้ับจา้งใหม้กีารเบกิจา่ยเงนิลว่งหนา้ 15% หรอื มกีารเบกิจา่ยจากงวดงาน 
• การใชร้ะบบสารสนเทศ เชน่ CBMS ในการตดิตามความกา้วหนา้ของงานกอ่สรา้ง 
• การกํากบัดแูลโดย  

ผอ.ขทช กํากบัดแูล ผอ.หมวด 
ผส.สทช กํากบัดแูล ผอ.ขทช 
ผบ.ระดบัสงู (รองอธบิด ีและวศิวกรใหญ)่ กํากบัดแูล พนืททีไีดรั้บผดิชอบ 

• การกํากบัดแูลผา่นการประชมุประจําเดอืนของผูบ้รหิารระดบัสงูของกรมทางหลวง
ชนบท 
 
 

•กลยทุธการบรหิารเงนิชา้-เงนิเร็วโดยหน่วยงานควรจะมสีว่นรว่ม 

•การบงัคบัใชป้ระกาศของกรมทางหลวงชนบทในการกระตุน้ผูรั้บ
จา้ง เชน่ การใชม้าตรการ Black List ผูรั้บจา้งในกรณีลา่ชา้เกนิ 

10% หรอื เลยระยะเวลาการทํางานของสญัญา 
 

 

การเพมิประสทิธภิาพ 
ระหวา่งบรหิารสญัญา 



ขอบคณุครับ 

ผูดํ้าเนนิรายการ 

รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศลิป์ 

ผศ.ดร.ชาตชิาย ไวยสรุะสงิห ์

ทปีรกึษาจากมหาวทิยาลยัขอนแกน่ 



 
 
 
 

กลุ่มที่ 6 : การพัฒนาบคุลากร 
    
 
 
 
 



กลุมที่ 6 การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ระหวางวันที่ 27-28 มกราคม 2563

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการประชุมสัมนาวิชาการกรมทางหลวงชนบท
ประจําปงบประมาณ 2563

แบงกลุม Workshop

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3
ศทส. สคก. สวว.
สกม. สสท. สตป.

สพร. สทช.ที่ 8 สทช.ที่ 1
กสป. สทช.ที่ 10 สทช.ที่ 7
สอร. สทช.ที่ 16 สทช.ที่ 7

( ผชช.)

สทช.ที่ 9 สทช.ที่ 11

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 2



การมอบนโยบาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 3

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญในอนาคต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 4



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 5

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 6



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 7

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 8



มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 9

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 10



แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 23

1. ความม่ันคง 2. สรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน

3. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

4.สรางโอกาสและความ
เสมอภาค
ทางสังคม

5. สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

6. ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 11

ทช. กับการขับเคลื่อนเปาหมายประเทศดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส

“ผูนําดานการดูแลรักษาและบริหาร
จัดการโครงขายถนนเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic Routes) + 
ดานการกํากับทางหลวงทองถิ่นตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ”

“ผูนําดานการพัฒนา บํารุงรักษาและ
อํานวยความปลอดภัยโครงขายถนนเชิง

ยุทธศาสตร (Strategic Routes)”

ป 2561

ระยะที
1

ระยะที
2

ทช. คือ หนวยงานทางในประเทศที่
พัฒนาแลว ซึ่งมีภารกิจ 2 ดาน คือ 

(1) การบริหารจัดการถนนที่มี
ความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 

(2) การกํากับทางหลวงทองถิ่น

“ประเทศไทยเป็นประเทศทพีฒันา
แล้วเศรษฐกจิเติบโตอย่างมี
เสถียรภาพและยงัยืน”

ป 2570

ป 2580

ระ

= ตนทุนโลจิสติกสตอ GDP

= ดัชนีวัดประสิทธิภาพดานโลจิสติกสระหวางประเทศ
= สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง
= สัดสวนการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง
= อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

(คนตอประชากรแสนคน)

ตัวชีวดัและเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 12



ความคาดหวังแตละชวงเวลา

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นใน
การพัฒนาบุคลากร
จะเนนการศึกษา
และพัฒนาระบบการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เตรียมความพรอมให
เหมาะสมสําหรับ
ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น
ในอนาคต

ระยะเรงดวน
(ชวงป พ.ศ. 
2563-2565)

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
การพัฒนาบุคลากร
จะเนนโครงการนํา
รองเพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
การปรับเปล่ียน
รูปแบบการทํางาน
ในรูปแบบใหม 

ระยะกลาง
(ชวงป พ.ศ. 
2566-2570)

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
การพัฒนาบุคลากร
จะเนนโครงการตอ
ยอดจากกิจกรรม
ในชวงที่ผานมาเพื่อ
เตรียมความพรอมให
บุคลากรของกรมให
สามารถทํางานตางๆ
ไดอยางชํานาญ และ
พัฒนาบุคลากรได
อยางยั่งยืน

ระยะยาว
(ชวงป พ.ศ. 
2571-2580)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 13

โครงสรางองคกรของกรมทางหลวงชนบท

กลุม จํานวน รอยละ
พนักงานราชการ 1,864 44.67

ขาราชการ 1,639 39.28

ลูกจางประจํา 670 16.05

รวม 4,173 100

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 14



โครงสรางองคกร: พนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 15

โครงสรางองคกร: ขาราชการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 16



โครงสรางองคกร: ลูกจางประจํา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 17

ตําแหนงของบุคลากรที่มีอายุงานนอยกวา 5 ป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 18



ตําแหนงของบุคลากรที่จะเกษียนในอีก 5 ป (2563 - 2567)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 19

สัดสวนบุคลากรตําแหนงนายชาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 20



EXPERIENCE
ประสบการณ

21

การแบงสายงานโดยพิจารณาจากหนาที่รับผิดชอบ

สาย On-Site

• สํานักกอสรางทาง
• สํานักกอสรางสะพาน
• สํานักเคร่ืองกลและส่ือสาร
• สํานักบํารุงทาง
• สํานักวิเคราะห วิจัย และพัฒนา
• สํานักสํารวจและออกแบบ
• สํานักอํานวยความปลอดภัย
• สํานักสงเสริมการพัฒนาทางหลวงทองถิ่น

สาย Office

• กลุมตรวจสอบภายใน
• กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
• สํานักบริหารกลาง
• กองแผนงาน
• ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
• สํานักกฎหมาย
• สํานักฝกอบรม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 22



“หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเพื่อความยั่งยืนของกรม”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 23

Design Thinking Concept

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การพัฒนาบุคลากร 24



Workshop “การพัฒนาบุคลากรเพ่ือความยั่งยืนของกรม”

1. ประสบการณการทํางาน

ประสบการณท่ีจะหายไป
พรอมกับบุคลากรเกษียณ
ประสบการณที่จะสามารถ
ถายทอดสูรุนได

2. ความเรงดวนของปญหาประสบการณที่จําเปนของกรม

ระยะส้ัน
ระยะกลาง
ระยะยาว

3. วิธีการถายทอด

Workshop

Training, 

Job rotation, 

On-the-job training, 

Coaching/mentoring, 
etc.

4. รายละเอียดของการดําเนินการ

ระยะเวลา
เน้ือหา
กลุมเปาหมาย 
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โครงการนํารอง (Prototype & Test)

แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอและรวมกันวิพากษหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของแตละกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปญหาที่ตองการ

พัฒนา องคความรู รูปแบบการ
พัฒนา รายละเอียด

ตัวอยาง บุคลากรใหมขาด
ความสามารถในการ
เขาถึงองคความรู
พื้นฐานและ
ประสบการณในการ
ทํางาน

ความรูเกี่ยวกับ
ขอมูลการ
ดําเนินงานพื้นฐาน
ของกรม

ปฐมนิเทศ กิจกรรม/สาระการเรียนรู:
1) ใหความรูเกี่ยวกับขอมูลการดําเนินงานพื้นฐานของกรม
2) กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกับบุคลากรของกรม
3) กิจกรรม Team Building เพ่ือสรางการทํางานเปนทีม
กลุมเปาหมาย: บุคลากรใหมของกรม
จํานวนวัน: 5 วัน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักฝกอบรม
งบประมาณ: 1,000,000 บาท/ป
วิธีการประเมินผล: บุคลากรใหมของกรมเขารวมหลักสูตรปฐมนิเทศรอยละ 100

และประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมไมต่ํากวารอยละ 80
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สรุป
การพัฒนาระยะเรงดวน (ชวงป พ.ศ. 2563 - 2565)

ปญหาที่ตองการพัฒนา องคความรู รูปแบบการพัฒนา รายละเอียด
ขาดองคความรูที่จําเปนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงไมได
รับการถายทอดอยางเปน
รูปธรรมในหนวยงานจาก
รุนสูรุน

1.องคความรูพื้นฐาน
2.องคความรูดาน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

3.องคความรูดาน
กฎหมาย เชน 

กฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจดัจาง 
และ พรบ.

- Self study

- KM

- Job Rotation

กิจกรรม/สาระการเรียนรู:
- เรียนรูดวยตัวเองผานชองทางออนไลน
- แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิชาชีพในลักษณะการทํางาน
เปนทีม หรือ เสวนากลุม/community

- Job Rotation ในชวง 2 ปแรก
กลุมเปาหมาย: บุคลากรใหมและผูมีประสบการณอยู
ระหวางการทํางาน 0-5 ป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: แตละหนวยงานของกรม
วิธีการประเมินผล: การประเมินผลการใชงานระบบการ
อบรมดวยหลักสตูรออนไลนและการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรท่ีมตีอหลักสตูรออนไลน
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การพัฒนาระยะกลาง (ชวงป พ.ศ. 2566 - 2570)

ปญหาที่ตองการพัฒนา องคความรู รูปแบบการพัฒนา รายละเอียด
ขาดการเสริมสรางความรู
อยางตอเนื่อง

- การวิเคราะหขอมูล
- องคความรูที่มี
ความซับซอนมาก
ขึ้น

- มอบหมายงาน
- Coaching & 

Mentoring

กิจกรรม/สาระการเรียนรู:
- มีระบบมอบหมายงานสอนงานจากหัวหนางานหรือผูบริหาร
ภายในองคกร

- จัดอบรมพัฒนา Coach ใหมีความเหมาะสมตอการให
คําแนะนําการทํางาน
กลุมเปาหมาย: บุคลากรผูมีประสบการณอยูระหวางการทํางาน
ตั้งแต 5 ป เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ: แตละหนวยงานของกรม
วิธีการประเมินผล: 

- เจาหนาที่ ทช.รอยละ 50 ผานการส่ังสมประสบการณ แบบ
มอบหมายงาน

- ผอ.สวน ของทุกหนวยงานผานการพัฒนาใหเปน Coach ที่ดี
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การพัฒนาระยะยาว (ชวงป พ.ศ. 2571 - 2580)

ปญหาที่ตองการพัฒนา องคความรู รูปแบบการพัฒนา รายละเอียด
การพัฒนาไปสูการเปน
ศูนยการเรียนรูประจํา
กรม/หนวยงาน

- องคความรูเฉพาะ
ทางของแตละ
หนวยงาน

- การเรียนรูผาน
ชองทาง Online 

หรือ e-learning

- Project 

Assignments 

กิจกรรม/สาระการเรียนรู:
- มีการใช Technology เพื่อชวยในการพัฒนาบุคลากร
- มีการสอบวัดความรูเพ่ือทดสอบความชํานาญในองคความรูที่
เฉพาะทาง (มอบ Certificate หากสอบผาน) ตามระดับช้ัน

- การมอบหมายงานตองเปนระหวางกลุม Generations 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
- กลุมเปาหมาย: บุคลากรทุกคนของกรม
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สํานักฝกอบรม
วิธีการประเมินผล: 

- เจาหนาที่ ทช.รอยละ 100 ผานการทดสอบการสอบวัดผล
เฉพาะดานในแตละระดับ

- ประสิทธิภาพการเรียนรูจากรุนสูรุนรวมกันระหวาง
Generations
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ประเด็นอื่นๆ

การพัฒนาบุคลากรที่เปนพนักงานราชการควรตองมีทิศทางที่ชัดเจน โดยใหมี Career Path เพื่อการคงอยูของ
พนักงานราชการของกรม

แรงจูงใจในการพัฒนา โดยเฉพาะกลุมพนักงานราชการ

นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากร ปญหาดานปริมาณงานที่ลนมือยังคงเปนประเด็นในแตละหนวยงาน
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แผนการพัฒนาสําหรับบุคลากรแตละระดับ
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กลยุทธที่ 3 การสรางและเขาถึงความรูพื้นฐานที่จําเปน 
แผนงานที่ 3.1 หลักสูตรเรงรัด

หลักสูตรสําหรับบุคลากรระดับผูปฏิบัติการ
• หลักสูตรปฐมนิเทศ เนนการใหความรูความเขาใจแกบุคลากรที่ไดรับการบรรจุใหม 

โดยทุกสายงานจะอบรมหลักสูตรน้ีดวยกัน
• หลักสูตรอบรมระดับผูเร่ิมตน (เฉพาะดาน) เนนการจัดอบรมหลักสูตรเรงรัดใหแก

บุคลากรท่ีเพิ่งไดรับการบรรจุใหม หรือบุคลากรที่มีอายุงานนอยกวา 4 ป (ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจาง)
• หลักสูตรอบรมเรงรัดดานวิศวกรรมโยธา
• หลักสูตรอบรมเรงรัดดานวิศวกรรมเครื่องกล 
• หลักสูตรอบรมเรงรัดดานการจัดการทั่วไป 

• หลักสูตรอบรมเรงรัดดานธุรการ 
• หลักสูตรอบรมระดับผูมีประสบการณ (เฉพาะดาน) เนนการจัดอบรมหลักสูตรเรงรัด

ใหแกบุคลากรที่มีอายุงานมากกวา 4 ป มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวนองคความรู 
(Reskill) และเสริมสรางเทคนิคในการทํางาน (Upskill)
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กลยุทธที่ 3 การสรางและเขาถึงความรูพื้นฐานท่ีจําเปน 
แผนงานท่ี 3.1 หลักสูตรเรงรัด (ตอ)

หลักสูตรสําหรับสําหรับบุคลากรระดับผูอํานวยการ
- หลักสูตรผูอํานวยการกลุม
- หลักสูตรผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท
- หลักสูตรผูอํานวยการหมวดบํารุงทางหลวงชนบท

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารในการนําเอานโยบายไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติได สามารถทําหนาที่
เปนหัวหนางานที่ดี (Coach) ในการมอบหมายงานและสอนงานใหแกบุคลากรในสังกัด รวมทั้งเปนการเตรียม
ความพรอมในการเล่ือนตําแหนงที่สูงขึ้นในระดับผูบริหาร

หลักสูตรสําหรับสําหรับบุคลากรระดับผูบริหาร
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง

โดยเนนใหมีหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง หลักสูตรนัก
บริหารยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง โครงการเสริมสราง 7 อุปนิสัยพัฒนาสูผูมี
ประสิทธิผลสูง การสรางภาวะผูนํา ทักษะการบริหาร ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรการฝกอบรมวิศวกรรมโยธา

แผนการพัฒนาบุคลากร
ดานวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดของหลักสูตรอบรม จํานวนวัน

ดานการวิเคราะห วิจัย  

ทดสอบ และตรวจสอบ
วัสดุ

บุคลากรอบรมหลักสูตรที่ 1 การวิเคราะห วิจัย  ทดสอบ 

และตรวจสอบวัสดุ
5 วัน

บุคลากรท่ีผานการอบรมหลักสูตรท่ี 1 จะไดรับมอบหมาย
Assignment เพื่อไปปฏิบัติดานการวิเคราะห วิจัย  ทดสอบ 

และตรวจสอบวัสดุ

2 สัปดาห

ดานการกํากับ ควบคุม 

งานบํารุงรักษาทางหลวง
ชนบท

บุคลากรอบรมหลักสูตรที่ 2 การกํากับ ควบคุม งาน
บํารุงรักษาทางหลวงชนบท

5 วัน

บุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตรที่ 2 จะไดรับมอบหมาย
Assignment เพื่อไปปฏิบัติดานการกํากับ ควบคุม งาน

บํารุงรักษาทางหลวงชนบท

2 สัปดาห
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หลักสูตรการฝกอบรมวิศวกรรมโยธา

แผนการพัฒนาบุคลากร
ดานวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดของหลักสูตรอบรม จํานวนวัน

ดานสํารวจออกแบบ บุคลากรอบรมหลักสูตรที่ 3 สํารวจออกแบบ 5 วัน
บุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตรที่ 3 จะไดรับมอบหมาย
Assignment เพื่อไปปฏิบัติดานสํารวจออกแบบ

2 สัปดาห

ดานการบริหารโตรงการ บุคลากรอบรมหลักสูตรที่ 4 การบริหารโตรงการ 5 วัน
บุคลากรที่ผานการอบรมหลักสูตรที่ 4 จะไดรับมอบหมาย
Assignment เพื่อไปปฏิบัติดานการบริหารโตรงการ

2 สัปดาห

บุคลากรทุกคนท่ีไดรับการฝกอบรมตองผานการประเมินหลักสูตรพื้นฐานทั้ง 4 หลักสูตร ดวย 2 วิธี คือ 

1. การสอบวัดความรูทั้ง 4 หลักสูตร ซึ่งบุคลากรแตละคนท่ีไดรับการผบรมตองสอบผานท้ัง 4 

หลักสูตร จึงจะสามารถไปยังหลักสูตรระดับกลางได
2. การประเมิน Assignment ที่ไดรับมอบหมายซ่ึงสอดคลองกับทั้ง 4 หลักสูตร
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เสนทางการฝกอบรมในแต
ละระดับ
กรณีวิศวกรรมโยธา

หลกัสตูรผู้ อํานวยการกลุม่/แขวงทาง

หลกัสตูรวิศวกรรมโยธาระดบักลางสําหรับ
ผู้ ชํานาญการ จํานวน 4 หลกัสตูร

หลกัสตูรระดบัเบืองต้นสําหรับบุคลากร
ใหมจํ่านวน 4 หลกัสตูร
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แผนการพัฒนาบุคลากรในแตละชวงเวลา
1) ระยะเรงดวน ชวงป พ.ศ. 2563-2565 กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรจะเนนการศึกษาและพัฒนาระบบ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมใหเหมาะสมสําหรบัปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในระยะเร่ิมตน ปริมาณงานที่
สอดคลองกบัการกํากบัทางหลวงทองถิ่นยังเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีต่ํา เหมาะสําหรับการเตรียมความพรอมบุคลากรเพ่ือ
ปริมาณงานที่มากขึ้นในอนาคต 

2) ระยะกลาง ชวงป พ.ศ. 2566-2570 กิจกรรมที่เกดิขึ้นในการพัฒนาบคุลากรจะเนนโครงการนํารองเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพของการปรับเปลีย่นรูปแบบการทํางานในรูปแบบใหม เชน การจัดสรร/จัดหาบุคลากรในรูปแบบ 
Outsource ในตําแหนงงานทีไ่มมีกรอบอุตรากาํลงัของกรม ไดแก นิติกร ชางไฟ หรือ งานดาน IT รวมถึงการรับมือ
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเกษียณงาน โยกยายหรือลาออกของบุคลากร และแนวโนมทีภ่าระงานตอบุคลากรจะ
เพิ่มมากขึ้น จึงนําเอาระบบเทคโนโลยีเขามาชวยในการลดปริมาณงานในอนาคต โดยจัดทําเปนโครงการนํารอง

3) ระยะยาว (1) ชวงป พ.ศ. 2571-2575 กิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในการพัฒนาบุคลากรจะเนนโครงการตอยอดจากโครงการ
นํารองที่เกิดขึ้นในระยะท่ี 2 เพื่อเตรียมความพรอมใหบุคลากรของกรมสามารถพัฒนาและใชระบบ Platform ตางๆ
ไดอยางดี

4) ระยะยาว (2) ชวงป พ.ศ. 2576-2580 กิจกรรมทีต่อยอดจากชวยระยะยาวท่ี 1 เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมคีวามสามารถ
ในการใชระบบ Platform ตางๆไดอยางชํานาญ และพัฒนาบุคลากรไดอยางยั่งยืน

37

การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

38



การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

39

การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

40



การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

41

การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

42



การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทใน 4 ชวงเวลา

43

แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564-2580
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กลุ่มที่ 7 
: การทํางานเพื่อประชาชน 

 

 



โครงการประชุมสัมมนาวิชาการ
กรมทางหลวงชนบท 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระหวางวันที่ 27 – 28 มกราคม 2563 

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร่ี รีสอรท เขาใหญ อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา

1

กลุมที่ 7: การทํางานเพือ่ประชาชน

2

นโยบายอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Impact and Respond (การตอบสนองและผลกระทบ)
Satisfaction (ความพงึพอใจ)
Confidence and safety (ความปลอดภัย และความมันใจ)
Efficiency (ประสทิธิภาพ)

Services for All
ภายใต้ทรัพยากรอนัมีจํากดั

การทํางานที่คํานึงถึงผลกระทบตอประชาชนเปนสําคัญ 
สรางความพึงพอใจ ใหความเชื่อมั่นกับประชาชนถึงความปลอดภัย

และคุมคากับงบประมาณที่ไดดําเนินการ
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ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (กอนเปดใชบริการ) 

Communications

Construction Management, Safety, and Environmental Impacts

Planning & Design

4

ประเดน็ปัญหา ปัญหาที 1 ปัญหาด้านการสอืสาร
(Communication Issues)

สรุปสาระสาํคญัของปัญหา การสือสารยังขาดประสิทธิภาพ
แนวทางและมาตรการระยะสนั 1.ทาํ Application ให ้อสทช. เพอืใช้ตดิต่อสือสารและ

ประชาสัมพันธไ์ด้สะดวก
2.ทาํแบบจาํลอง 3 มติใินขันตอนการศึกษาโครงการ เพอืใหป้ระชาชน
มคีวามเข้าใจ

แนวทางและมาตรการระยะยาว 1.ใหม้เีจ้าหน้าที PR จาํนวน 1 ตาํแหน่ง/ แขวง โดยสามารถทาํ IT ได้ 
และเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานของรัฐ
2.จัดใหม้ชี่อง DRR Channel ใน YouTube และ FaceTime 
3.จัดสรรผลประโยชนใ์หกั้บ อสทช. เพอืเป็นแรงกระตุ้นในการ PR

ทรพัยากรทีมีความจาํเป็น 1.งบประมาณในการ PR
2.PR 1 ตาํแหน่ง/ แขวง

การทํางานเพื่อประชาชน (กอนเปดใชบริการ)
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ประเดน็ปัญหา ปัญหาที 2
การบริหารการก่อสร้าง ความปลอดภยั และผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

(Construction/Safety Management & Env’ Impacts)

สรุปสาระสาํคญัของปัญหา ผลกระทบจากการก่อสร้าง ด้านความปลอดภยั และผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

แนวทางและมาตรการระยะสนั 1.ระบบ ตดิตังป้ายแจ้งเตอืน (เป็นไปตามมาตรฐานของกรม)
2.ระบบ CCTV (งานก่อสร้างสะพาน ถนน และพนืทเีสียงในโครงการ)
3.จัดทาํป้ายข้อมูลสาํคัญเพอืให้ประชาชนรับทราบ 
(Ex. ป้ายเฝ้าระวัง PM 2.5 monitoring sign)
4.การรับฟังความคิดเหน็/ความเดอืดร้อนของประชาชนในโครงการ (ตดิตังกล่องรับฟังความคิดเห็น 
ช่องทางสือ social media)

แนวทางและมาตรการระยะยาว 1.จัดอบรมปัญหาจากการบริหารงานก่อสร้างจากสรุปคดี ถอดบทเรียน กรณีศึกษา และแนวปฏิบัตทิดี ี
(KM)
2.จัดให้มีวิศวกรความปลอดภัยระบุในข้อกาํหนดความปลอดภัย
3.การทาํมาตรฐานวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ ทสีามารถลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม
4.การทาํระบบสะสมคะแนน กรณีทผู้ีรับเหมาปฏิบัตทิมีีมาตรฐานลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ทรพัยากรทีมีความจาํเป็น 1.นิตกิร/ทปีรึกษาด้านกฎหมาย
2.วิศวกรความปลอดภัย/เจ้าหน้าทคีวามปลอดภัย (ระบุใน TOR)
3.SOP (Standard of Operation)
4.Budgets
5.Technology 
6. Facilities

การทํางานเพื่อประชาชน (กอนเปดใชบริการ)

6

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)

ความล่าช้าในการดาํเนินการ การซ่อมบาํรุง

การบังคับใช้กฎหมาย

ความปลอดภยั (Safety)

งบประมาณ

การไม่ได้รับความสะดวก
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ประเดน็ปัญหา ปัญหาที 1
การบาํรุงรักษา (ถนน สะพาน และไฟฟ้าส่องสว่าง)

สรุปสาระสาํคญัของปัญหา
แนวทางและมาตรการระยะสนั 1.จดัทาํระเบียบการบาํรุงรกัษา โดยวิธี Outsources สาํหรบัถนน สะพาน และไฟฟา้ส่อง

สว่าง งานภมูิทศันต์น้ไม้
2.การจดัทาํและพฒันา Smart Applications สาํหรบั อสทช.

แนวทางและมาตรการระยะยาว 1.ระบบแจง้เตือนไฟฟา้แสงสว่างผิดปกติ ตงัแต่การติดตงั (โดยระบใุน TOR ใหช้ดัเจน)
2.เพิมระบบ AI (Artificial Intelligence) ในการประเมินคณุภาพผิวทาง และแจง้
เตือนการขโมยสายไฟ และหมอ้แปลง
3.การจดัฝึกอบรมเทคโนโลยีในการบาํรุงรกัษาสาํหรบับคุคลากรอย่างสมาํเสมอ

ทรพัยากรทีมีความจาํเป็น 1.เจา้หนา้ทีเทคนิค
2.อปุกรณก์ารซอ่มบาํรุง (กระเขา้ เครน สาํหรบัตดัตน้ไม ้และเปลียนหลอดไฟส่องสว่าง)
3.เทคโนโลยีสนบัสนนุ IT for PR

การทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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ประเดน็ปัญหา ปัญหาที 2
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement)

สรุปสาระสาํคญัของปัญหา
แนวทางและมาตรการระยะสนั 1.แนวปฏิบตัทีิชดัเจน

2.กลอ้งตรวจจบัความเรว็ (เพือการพิสจูนท์ราบความเรว็ตามทีกฎหมายกาํหนดและนาํไปสูก่ารจบักุม)
3.ตดิตงักลอ้ง CCTV ในแหลง่ชมุชน หรือถนนทีมีปรมิาณการจราจร 
(มากกวา่ 5000 คนัตอ่วนั)
4.โครงการนาํรอ่งดา่นชงัอจัฉรยิะ แบบครบวงจร Smart Wim ทีมีประสิทธิภาพ (กลอ้ง CCTV ในการเฝา้
ระวงัอบุตัเิหต ุการกระทาํผิดกฏหมาย การเพิมระบบ Sensor ตรวจจบัการบรรทกุนาํหนกั การรุกลาํพืนที)

แนวทางและมาตรการระยะยาว 1.นิตกิร ระดบัสาํนกั และสรา้งกลุม่งานกฎหมาย
2.พิสจูนท์ราบเขตทางสาํหรบัสายทางทีมีปัญหา และมีลาํดบัความสาํคญั
3.การพฒันา Applications สาํหรบัการบงัคบัใชก้ฏหมาย
4.การขยายพืนทีบรกิาร Smart Wim ใหค้รอบคลมุทกุเสน้ทางทีมีการจราจรหนาแน่นมาก (มากกวา่ 5000 
คนัตอ่วนั)
5.อบรมกฎหมายทีเกียวขอ้งสาํหรบัเจา้พนกังานของกรมฯ
6.การปรบัปรุงและแกไ้ขกฎหมายเกียวกบับทลงโทษสาํหรบัผูป้ระกอบการ 

ทรพัยากรทีมีความจาํเป็น 1.นิตกิร ระดบัสาํนกั
2.Techonology & Applications

การทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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ภาคผนวก

10

Communication
มีความตองการท่ีหลากหลาย บางครั้งเกินความจําเปนทําใหไมมีความเหมาะสม
App ไมทันสมัยไมเขาถึงประชาชน
ประชาชนเขาไมถึงขอมูลรายละเอียดโครงการ ความกาวหนาและปญหาลาชาของโครงการ
ความปลอดภัยในการใชเสนทางของประชาชน
สอบถามประชาชนถึงความตองการและความเหมาะสม
เรื่องประชาชนไมทราบขอมูลขาวสารกอนวา ทช.จําอะไร
ไมตรงกับความตองการของประชาชน
รุกล้ําเขตทาง/ขายของริมทาง (ในเขตทาง)
ไมทราบรายละเอียดของโครงการมากอนวาทําอะไร
ความไมสะดวก ความไมปลอดภัย ขณะกอสราง (ถนน-สะพาน) ปายเตือน-ไฟสองสวางไมเพียงพอ
การมอบพื้นท่ีกอสราง
การชี้แจงใหประชาชนเขาใจรูปแบบกอสราง
การดึงประชาชนใหมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอรูปแบบกอสราง
ไมตรงความตองการของประชาชน เชน ราดยางระบายนํ้า ท่ีจอดรถ ไฟฟาแสงสวาง
ผูมีสวนไดสวนเสีย มมาเขารวมการมีสวนรวม แตมารองเรียนท่ีหลัง

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน(กอนเปดใชบริการ)
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Construction Management, Safety, and Environmental Impacts
ความปลอดภัย/การอํานวยความสะดวกในขณะกอสราง
ถนนเปนหลุม เปนบอ
ระหวางกอสรางถนนแฉะเปนโคลน
สัญจรไมสะดวก
ตองการความเรียบรอยและสะอาดของหนางานกอสราง/ตองการใหคืนสภาพใหดีกวาเดิม
ขณะกอสรางขาดการเนนความปองกันและอํานวยความปลอดภัยของประชาชนในการเดินทางผาน
ขณะกอสรางเกิดความเดือดรอน/รําคาณ
ไมไดรับความสะดวกขณะดําเนินการกอสราง
ไดรับการแกปญหาชาไป/ไมสมํ่าเสมอ
การกอสรางลาชา
ฝุนละออง
ทางเบี่ยชํารุด
การปองกันฝุนละอองขณะกอสราง
ระหวางการกอสรางไมคํานึกถึงความปลอดภัยผูใชบริการ
เสียงดังขณะกอสราง
ประชาชนเดือดรอนจากการกอสราง เชน น้ําทวมบาน - เขาออกไมสะดวก

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (กอนเปดใชบริการ)
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Planning and Design
จุดกลับรถไกล
คันทางสูงเขาบานไมได
ไมมีเสนทางสัญจร
เขตทางไมชัดเจน
แผนงานบางโครงการไมสอดคลองกับความตองการของประชาชน
การจัดทําแผนโครงการไมไดมาจากความตองการของประชาชนในพ้ืนที่
ขาดการทําประชาพิจารณ (การมีสวนรวม)
มีขอจํากัดของเขตทาง
ขาดจิตสํานึกของผูประกอบการ
เวลาในการดําเนินการจัดทําแผนจํากัดทําใหขาดความละเอียดในการจัดทําแผนใหเหมาะสม
แนวเขตกอสราง และราคาท่ีดิ
สภาพเสนทางเดิม
สภาพไมสอดคลองกับความตองการของชุมชนในพืน้ที่
การออกแบบขาดการช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชน ไดเขาใจถูกตองถึงวัตถุประสงคในการออกแบบ
การออกแบบไมตรงความตองการประชาชน
ไมทราบรายละเอียดโครงการอยางชัดเจน
การคัดเลือกแนวเสนทางไมเหมาะสม
กระทบการดําเนินชีวิตระหวางกอสราง
แบบไมเหมาะสมกับพื้นที่ (ไมมีระบบระบายนํ้า)
ฝุนละอองขณะกอสราง

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (กอนเปดใชบริการ)
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ความลาชาในการดําเนินการ การซอมบํารุง
ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอ
คุณภาพงานไมดี
ตองการใหมีการเพ่ิมเติมองคประกอบถนนมากกวาท่ีกําหนดในรายการกอสราง
รองเรียนไมเปนไปตามรูปแบบการกอสราง
ประชาชนแจงการจัดการเพิ่มเติมความปลอดภัย  เชน ทางขาม ทางมาลาย ไฟสัญณาณจราจร
ถนนสูงนํ้าไหลเขาบาน
ตองการการบํารุงรักษาหลังเปดใชถนน
ใหปรับปรุงโครงสรางระบายน้ํา
งานไมมีคุณภาพ ทําใหถนนเสียหายกอนเวลาสมควร
ไฟฟาดับ ชํารุดนาน
หลุมบอ ถนนชํารุดท้ิงไวนาน
ชํารุดเสียหายเร็วเกินไป
ขาดการวิเคราะหดานวิศวกรรมจราจรในการแกไขปญหาในระยะยาว

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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การบังคับใชกฎหมาย
ขายของริมทาง
การรุกล้ําเขตทาง
รองเรียน รุกล้ําเขตทางและรองเรียนคาเสียหาย
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยกวาเดิม
รถบรรทุกหนักเขาใชงานทําใกถนนเสียหายไว
รถบรรทุกมากนาจะบรรทุกเกินกําหนด
การควบคุมรถบรรทุกหนักเกินกฎหมายท่ีกําหนด
เขตทางไมชัดเจนทําใหมีการบุกรุกเขาใกลผิวจราจร (ซื้อ – ขาย สินคา)
มีการรุกล้ําเขตทางประชาชนเขาไปขายของในเขตทาง

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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Safety
เมื่อเสนทางสะดวกสบายมากขึ้นการรถใชความเร็วเพิ่มเกิดอุบัติเหตุ
ถนนชํารุดเร็ว
โครงการมีกอสรางชํารุดเสียหายหลังจากเปดใชไมนาน
ถนน ทช.ไมสามารถควบคุม Access Control ได ทําใหมีปญหาและเกิดอุบัติเหตุ
เกิดอุบัติเหตุ จากการใชความเร็วเกินกําหนด
ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอทําใหทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนไมดี
ถนนไมปลอดภัย
ปายแนะนํา ปายจราจรและอุปกรณอํานวยความปลอดภัยไมเพียงพอ
ยวดยานใชความเร็วประชาชนสองขางทางไมปลอดภัย

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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งบประมาณ
งบประมาณไมเพียงพอ ทําถนนไมตลอดสาย
งบประมาณงานซอมบํารุงไมเพียงพอ
ไมคุมคาถนนเดิมย้ําใชงานไมดี ควรรนํางบประมาณไปดําเนินการจุดอื่น
ขาดการติดตามประเมินผลการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสะทอนปญหาท่ีแทจริง

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)
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ไมไดรับความสะดวก
มีความขัดแยงบางสวนตองการใหปดจุดกลับรถบางสวนใหเปด
ปายจราจรบังหนาบาน
ปาน สะพานลอยขวางหนาบาน
ไมมีระบบระบายนํ้า
ระบบระบายนํ้าขางทาง
การใชพื้นท่ี 2 ขางทาง เปลี่ยนไป ทําให Function ของถนนไมตรงตามความตองการ
กลับรถไกลไมสะดวก เดิมกลับรถตรงไหนก็ได
ทางเชื่อมไมมีหรือไมครบ
น้ําทวมขัง ปายขวางทางขาออก
โครงการดําเนินการแลวเสร็จไมตรงตามความตองการในพ้ืนท่ีจริง
หนาเปดใหบริการระดับผิวจราจรสูงกวาระดับทางเขาบาน
ไฟฟาสองสวางไมเพียงพอ
ชาวบานรองขอใหปดไฟแสงสวางชวงท่ีขาวจะออกรวง

ปญหาการทํางานเพื่อประชาชน (หลังเปดใชบริการ)


