
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบลักษณะสำคัญขององค์การ  
ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ลำดับ เรื่อง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน้าที่ หมายเหตุ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
1.1 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง กผง. 

 

1  

1.2 ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จ
ของส่วนราชการคืออะไร 

กผง. 1  

1.3 กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตาม
พันธกิจคืออะไร 

กผง. 1  

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ  
2.1 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้

คืออะไร 
กผง. 1-2  

2.2 คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคือ กผง. 2  
2.3 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง

อย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 
กผง. 2  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร สบก. 2  
3.2 มีการจำแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภท

อะไรบ้าง 
สบก. 2-3  

3.3 อะไรคือข้อกำหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากร
ประเภทต่างๆ 

สบก. 3  

3.4 องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงาน
เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 

สบก. 3  

3.5 ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย 
ที่เป็นเรื่องเฉพาะของส่วนราชการอะไรบ้าง 

สบก. 3  

(4) สินทรัพย ์  
4.1 ส่วนราชการมีอาคารสถานที ่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที ่สำคัญ

อะไรบ้าง 
สบก.,ศทส. 3-5 

 
 

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ   
5.1 ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ 

และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง 
สกม. 5  

5.2 กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการทำงาน
อย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สกม. 5  

(6) โครงสร้างองค์กร  
6.1 โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะ

อย่างไร 
สบก. 6  
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6.2 ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ 
ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่กำกับมีลักษณะเช่นใด 

สพร. 6  

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7.1 กลุม่ผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วน

ราชการมีอะไรบ้าง 
สอร. 6-7  

7.2 กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อผลผลิต 
ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 

สอร. 7  

7.3 ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน
อย่างไร 

สอร. 7  

(8) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  
8.1 ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบ

งานต่อกัน ที่สำคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรใน
ระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

สกม.,ศทส., 
สสท. 

7  

8.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการ
สร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ 

สกม.,ศทส., 
สสท. 

7  

8.3 กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร และข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีอะไรบ้าง 

สพร. 7  

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
9.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของ

ส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเภทการแข่งขันและจำนวนคู่แข่งขันใน
แต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

สพร. 8  

9.2 ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดำเนินการปัจจุบันของส่วน
ราชการในประเด็นดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

สพร. 8  

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
10.1 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของ

ส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส สำหรับการสร้าง
นวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

สพร. 8  

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
11.1 แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันใน

ลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 
 
 

สพร. 8  

11.2 แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ 
ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมี
อะไรบ้าง 

สพร. 8  

11.3 มีข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ สพร. 8  
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(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
12.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการในด้านพันธกิจ  ด้านการปฏิบัติการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

กผง. 9  

(13) ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ  
13.1 องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้ง

กระบวนการประเมินการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่สำคัญ
ของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

สพร. 9  

(14) งบประมาณ 
14.1 งบประมาณ กผง. 9  
14.2 รายได้ สบก. 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลักษณะสำคัญขององค์การ 
ก.สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  
 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง   

 ตามมาตรา 20 อนุ 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 กำหนดให้กรมทางหลวง
ชนบทอยู่ในสังกัด กระทรวงคมนาคม โดยให้โอนกิจการ อำนาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และอัตรากำลังบางส่วน ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทางและสะพานจากกรมโยธาธิการ  และจาก
กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มาร่วมกันก่อตั้งเป็น “กรมทางหลวงชนบท” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
พุทธศักราช  2545 และกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  พ.ศ. 
2545 และในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการปรับปรุงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ฉบับใหม่ 
โดยกำหนดให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบำรุงรักษา
ทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
ในการเดินทาง ส่งเสริม อปท. โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) ดำเนินการจัดทำมาตรฐานและข้อกำหนดทางหลวงชนบท 
และทางหลวงท้องถิ่น ตลอดจนกำกับ ตรวจสอบและควบคุมทางวิชาการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ข้อกำหนด  2) ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทำคู่มือ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับวิศวกรรมงานทาง 3) ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านวิชาการงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 5) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 
6) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 7) ปฏิบัติการ
อ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 - ความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของส่วนราชการคืออะไร  

กรมทางหลวงชนบท เป็นองค์การที่มีความสำคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความสำเร็จของกรมฯ 
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและสนับสนุนการขนส่งทางบก โดยกรมฯ เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมระหว่างทางหลวงสายหลักกับทางหลวงท้องถิ่น
ทั่วประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อปท. และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยการสร้างและพัฒนาเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนใน 10 พื้นที่ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐานด้านงานทางยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการขนส่ง โลจิสติกส์ ให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นต้น 

- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร  
วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจของกรมฯ เริ่มจากผู้นำองค์การให้ความสำคัญกับการชี้นำให้องค์การบรรลุ
ตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการกำหนดนโยบายเชิงรุก 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้วยการใช้เครื่องมือในการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมถึง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบผลผลิต ผลงาน
ให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการก่อสร้าง กระบวนการบำรุงรักษาทาง กระบวนการอำนวย
ความปลอดภัย และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท.  
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 

- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
กรมทางหลวงชนบทมีเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ 
สถานีรถโดยสาร เขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชดำริเข้าด้วยกันได้ครบถ้วน ภายในปี พ.ศ. 
2579” 
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พันธกิจ   :  1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร การ
ท่องเที ่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการ สร้างทางต่อเชื่อม 
(Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)   

  2) พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์   
  3) บำรุงรักษาและอำนวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้

มาตรฐาน   
  4) ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้มีระบบจัดการทางหลวงท้องถิ ่นที ่ถูกต้อง ได้

มาตรฐาน และบุคลากรมีความรู้ด้านงานทาง สามารถจัดการวางแผน สำรวจออกแบบและซ่อมบำรุงได้
ค่านิยมองค์การ : “รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ” 

 - คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคือ : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน 
 

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ  
 1. การบริหารจัดการโครงข่าย โดยการพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรม การ
เดินทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 2. การนำเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสำรวจมาประยุคใช้ในการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนโครงข่าย
ทางหลวงชนบท เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการวิเคราะห์วางแผนการบำรุงรักษา ก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์วางแผนการ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน ซึ่งส่งผลด้านสังคมและสาธารณสุข โดยเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในการเดินทาง ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ลดอัตราการเสียชีวิต ซึ่งทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีข้ึน 
 3. การส่งเสริมวิชาการด้านวิศวกรรมงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น เนื่องจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ด้านงานทาง สามารถจัดการวางแผน 
สำรวจออกแบบและซ่อมบำรุงได้ถูกต้องตามมาตรฐาน 
 4. การประสานงานให้ความช่วยเหลือ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563)  
        1) จำนวนตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลัง/จำนวนข้าราชการ มีจำนวนตำแหน่ง 1,804 ตำแหน่ง มีจำนวน
ข้าราชการ 1,630 คน คิดเป็นร้อยละ 90.35 ของจำนวนตำแหน่งทั้งหมด   
        2) จำนวนตำแหน่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง/ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลางมี 488 ตำแหน่ง   
คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของจำนวนตำแหน่งทั้งหมด ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในภูมิภาค มี 1,316 ตำแหน่ง       
คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของจำนวนตำแหน่งทั้งหมด 

- มีการจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
        1) อัตราข้าราชการของกรมทางหลวงชนบทจำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับ มีดังนี ้
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ระดับชำนาญงาน จำนวน 1,083 อัตรา ระดับอาวุโส จำนวน 112 อัตรา  
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ จำนวน 328 อัตรา ระดับชำนาญการ จำนวน 37 อัตรา  
ระดับปฏิบัติการ/ระดับชำนาญการ/ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 30 อัตรา ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 75 อัตรา  
ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 28 อัตรา ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 อัตรา ประเภทอำนวยการ ระดับต้น จำนวน 77 
อัตรา ระดับสูง จำนวน 27 อัตรา ประเภทบริหาร  ระดับบริหารต้น จำนวน 3 อัตรา ระดับสูง จำนวน 1 อัตรา 
 2) จำนวนข้าราชการจำแนกตามเพศ เพศชายมี 1,265 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 ของจำนวนข้าราชการ
ทั้งหมด  เพศหญิง 365 คน คิดเป็นร้อยละ 22.39 ของจำนวนข้าราชการทั้งหมด 
 3) จำนวนข้าราชการจำแนกตามระดับการศึกษา มีดังนี้ ต่ำกว่าปริญญาตรี 1,209 คน ปริญญาตรี 386 คน  
ปริญญาโท 24 คน ปริญญาเอก 11 คน    
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4) ช่วงอายุ อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 จำนวน 5 คน อายุ 25-29 จำนวน 99 คน อายุ 30-34 จำนวน 
133 คน อายุ 35-39 จำนวน 208 คน อายุ 40-44 จำนวน 173 คน อายุ 45-49 จำนวน 263 คน อายุ 50-
54 จำนวน 362 คน อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 จำนวน 387 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการ 46.50 ปี  
5) สรุปกรอบอัตรากำลังคนทุกประเภท ข้าราชการ 1,804 อัตรา พนักงานราชการ 2,359 อัตรา ลูกจ้างประจำ 
581 อัตรา รวมกรอบอัตรากำลังคนทุกประเภท 4,744 อัตรา   
 

- อะไรคือข้อกำหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาสำหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ 
 กรมฯ ได้กำหนดพื้นฐานด้านการศึกษาของกลุ ่มบุคลากรกรมฯ ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่
สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสายหลัก คือ ตำแหน่งวิศวกร โยธาและนายช่างโยธา จำเป็นต้องมี
ข้อกำหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาที่กรมฯ กำหนดในการเข้าสู่ตำแหน่ง คือ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ซ่ึงต้องได้รับปริญญา
ตร ี ในสาขาว ิชาว ิ ศวกรรมศาสตร ์  ทางว ิศวกรรมโยธาทางส ิ ่ ง แวดล ้ อม ทางว ิศวกรรมส ุขาภ ิ บาล  
ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง รวมถึง ในหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู ้ควบคุม  
งานก่อสร้าง ต้องเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ต้อง
ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาก่อสร้าง หรือ ปวท. สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ สาขาเทคนิค วิศวกรรมโยธา สาขา
เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง หรือ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง 

- องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการคืออะไร  
 1) ผู้นำ Leadership บุคลากรเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
รวมทัง้เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

2) บุคลากรในองค์การมีความมุ่งมั่นต่อค่านิยมในองค์การ และมีความรับผิดชอบ Accountability มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 

3) บุคลากรในองค์การมีการทำงานเป็นทีม Team Work กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมให้บุคลากรทำงานเป็น
ทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและทำงานที่มีคุณภาพ 

- ในการทำงานจำเป็นต้องมีข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ที่เป็นเรื ่องเฉพาะของส่วนราชการ
อะไรบ้าง 

กรมทางหลวงชนบท มีการกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยกำหนดเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1)  เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีการสภาพแวดล้อมการทำงานตามหลัก 5 ส.  
2) ส่งเสริมให้มีการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการบริการตรวจ

สุขภาพ ณ กรมทางหลวงชนบท ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3) กำหนดให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องใช้ เครื ่องแต่งกาย ด้านความปลอดภัยที ่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน เช่น เสื้อสะท้อนแสง หมวกสำหรับทำงานในภาคสนาม ป้ายเตือนขณะก่อสร้างทาง เป็นต้น 
4) กำหนดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของแต่ละสำนัก/กอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย ให้ระดับความรุนแรง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 (4) สินทรัพย์ 

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีสำคัญอะไรบ้าง 
กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญในการบริการ

และปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการมีระบบเทคโนโลยีทั้งเครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือการปฏิบัติงานด้านช่าง และเป็น
เครื่องมือการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
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4.1 อาคารสถานที่ มีดังนี้ มีอาคารสำนักงานสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีเพียงพอและมีการปรับปรุง
และจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง มีการจัดอาคารสถานที่สนับสนุนการปฏิบั ติงาน
ในด้านต่างๆ เช่น อาคารทดสอบวัสดุ อาคารซ่อมเครื่องจักรกล เป็นต้น 

4.2 เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีดังนี ้ 
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร 1. ระบบคลังข้อมูลกรมฯ (DRR-EDW) 2. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ 

ระบบสารสนเทศพื้นฐาน 1. ระบบอินทราเน็ต (Intranet) 2.  ระบบบริหารงานประชุม (e-Meeting)  3. ระบบประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ VDO Conference 4. ระบบ e-Mail 5. ระบบอินทราเน็ตหน่วยงาน (Mysite)  6. เว็บ
ถ่ายทอดสดการประชุม 7. ระบบ SMS (Short Message Service) 8. ระบบแผนที่ฐาน (GIS Basemap) 9. ระบบ
พิกัดหมุดหลักฐาน (GPS) 10. ระบบภูมิสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ (GIS-Analytic) 11. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
12. ระบบจัดเก็บเอกสาร (Document Management) 13. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (Service Desk) 14. ระบบ
สืบค้นข้อมูล 

ระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักและรองของกรมฯ 1. ระบบบริหารและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
(CBMS) 2. ระบบแอพพลิเคชั่นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3. ระบบรายงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 4. ระบบ
ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น 5. ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ 6. ระบบลงข้อมูลกระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 7. 
ระบบงานภูมิทัศน์ 8. ระบบปฏิบัติการศูนย์ทดลองวัสดุ 9. ระบบบริหารฐานข้อมูลกลาง (CRD) 10. ระบบ
บำรุงรักษาทาง (PMMS) 11. ระบบบริหารงานบำรุงปกติ (RMMS) 12. ระบบบริหารจัดการอุทกภัย (FMS) 13. 
ระบบรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) 14. ระบบ Safety Management System 15.ระบบบริหาร
จัดการโครงข่ายทางหลวงชนบท( Rural Roads Network Management System : RM ) 16 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 1. ระบบติดตามผลการดำเนินงาน (DRR/BSC) 
2. ระบบการประเมินผลปฏิบัติราชการ (e-Sar) 3. ระบบบริหารครุภัณฑ์ 4. ระบบบริหารเครื่องกลและสื่อสาร 5. 
ระบบมาตรฐานด้านเครื่องกล 6. ระบบแจ้งซ่อมเครื่องกล 7. ระบบฐานข้อมูลเครื่องมือทดสอบวัสดุ 8. ระบบ
สารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) 9. ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (DS) 10. ระบบการลา 11. ทะเบียนผู้รับจ้าง
และตัดสิทธิ์ 12. ระบบจัดการความรู้ 

ระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชน 1. เว็บไซต์กรมฯ 2. ระบบร้องเรียนผ่านศูนย์ระฆัง 3. Hot line 
1146 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนทางหลวงท้องถิ่น 1. ระบบจัดการแผนแม่บทโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น   2. 
ระบบรายงานการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 3. ระบบบริหารและติดตามภารกิจการส่งเสริม อปท. (CLD) 4. ระบบ
บริหารงานซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS) 5. ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัย (LSMS) 6. ระบบ
บูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 
 ข้อมูลกลางหรือข้อมูลหลักขององค์กร (Enterprise Master Data) ข้อมูลที ่เป็นสาระสำคัญหลักที่ใช้ใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งมักมีหลายส่วนขององค์กรใช้งานข้อมูลร่วมกัน ดังนั้น จึงควรจัดการให้ทั้ง
องค์กรมีมาตรฐานของข้อมูลนี้ไว้ใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลตลอดทั้งองค์กรในทุกระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 
       4.3 อุปกรณ์ มีดังนี้ 1) มีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง 2) มีระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั่ว
ประเทศเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 3) มีชุดเครื่องมือ
และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและคุณภาพงานทางและสะพาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ภาคสนาม 4) มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ 5) มีโทรศัพท์ โทรสารและเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 6) มีวัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น โต๊ะทำงาน เก้าอ้ี ตู้จัดเก็บเอกสาร โต๊ะประชุม ฯลฯ 

4.4 สิ่งอำนวยความสะดวก มีดังนี้ 1) มีรถยนต์ผู้บริหารและรถยนต์ประจำหน่วยงานต่างๆ  2) มีสถานที่จอด
รถสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 3) มีห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา 4) มีศูนย์
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อาหารให้บริการบุคลากรในส่วนกลาง 5) มีศูนย์ออกกำลังกาย 6) มีสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวงชนบท 7) มี
ร้านค้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท 8) ห้องทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม (ห้องละหมาด) 9) ห้องสมุดกรมทาง
หลวงชนบท  10) ห้องรับรองประชาชน 
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 - ส่วนราชการดำเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่สำคัญอะไรบ้าง 
 กรมฯมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก ดังนี้ 1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2560 2) ประมวลกฎหมายอาญา 3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 4) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 5) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 6) พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 7) 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 8) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ.2562 9)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 10)พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 
11) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 12) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 13)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่ พ.ศ.2539 14)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 16) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 17) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 18) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 19) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 20) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 21) พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 22) 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 23) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 24) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 25) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 26) ระเบียบของท่ีประชุมใหญต่ลุาการในศาลปกครองสงูสดุวา่ด้วยวธิีพิจารณาคดปีกครอง พ.ศ. 2543  
 - กฎหมายละกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอื้อให้ส่วนราชการทำงานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
 2) พระราชบัญญัติการอำนวยการความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  
 3) พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  
 4) พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
 4) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 5) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546  
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ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ 

- โครงสร้างและระบบการกำกับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการกำกับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่
กำกับมีลักษณะเช่นใด  
 กรมทางหลวงชนบทมีระบบการกำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้วยการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลส่วน
ราชการ และประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกเดือน โดยผู้บริหารจะใช้ระบบบริหารและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
(CBMS) เป็นฐานข้อมูลในการกำกับ และติดตามผลการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  รวมถึง รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบเพ่ือ
นำไปสู่การกำหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงระบบงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมีการใช้ระบบ Line เพื่อติดตามผล
การดำเนินงานและสั่งการแบบ Real-time  
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- กลุม่ผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
ผู้รับบริการ : ได้แก ่1) ประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางในการสัญจร 2) เอกชน/ผู้ประกอบการที่ใช้ทางในการประกอบธุรกิจ การค้า 3) 

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ทางในการปฏิบัติภารกิจ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านงานทางและ
สะพานนอกจากนี้ ยังหมายถึง ประชาชนผู้รับบริการทั้งประเทศ ทั้งในลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น ผู้ใช้ถนน
ที่เป็นนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ใช้ถนนเพื่อเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ผู้ใช้ถนนเพื่อการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก ่
1. ถนนเพื่อการท่องเที่ยว 1.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น นักท่องเที่ยว เป็นต้น 1.2) กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียรอง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ค้าขายให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น 
2. ถนนสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและระบบขนส่ง 2.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น กลุ่มธุรกิจ

ผู้ประกอบการขนส่ง  เป็นต้น 2.2) กลุ่มผู้มีส่วนเสียรอง เช่น กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ
ขนส่ง เป็นต้น  
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3. ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท 3.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ประชาชนผู้สัญจรในชีวิตประจำวัน 
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด เป็นต้น 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่สำคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วน
ราชการอย่างไร 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ : ได้แก่ 1) ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทำให้
ประชาชนรับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร 2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ 3) บุคลากร
ท้องถิ่นมีทักษะความรู้ความสามารถด้านงานทาง และสะพาน 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลักของกรม
ทางหลวงชนบทอย่างทั่วถึง ทันสมัย ความพึงพอใจต่อการดำเนินการในภารกิจหลักของกรม บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 กลุ่มผู้รับบริการ มีความต้องการหรือความคาดหวังในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริการของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจะ
แตกต่างกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งใน
ทางบวกและในทางลบกับภารกิจหลักของกรมทางหลวงชนบท 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่สำคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมี
บทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กรมทางหลวงชนบท ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงคมนาคม บูรณาการพันธมิตรกับ
กรมทางหลวง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีอนามัย โรงเรียน โรงพยาบาล โดยมีการประปา และการไฟฟ้า ให้ความ
ร่วมมือ อปท.  
หน่วยงานภาคเอกชน : กรมทางหลวงชนบทส่งมอบสายทางให้ประชาชนผู้สัญจร ภาคการขนส่ง ภาคการท่องเที่ยว 
ผู้ให้ความร่วมมือ 1.องค์กรระหว่างประเทศ : MLIT  2.เครือข่ายระดับพื้นที่ : จังหวัด กลุ่มจังหวัด อปท. อสทช.โดยมีบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อประสาน และร่วมดำเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงชนบทบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง 
กรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว มีส่วนร่วมหรือบทบาทอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ  
 กรมทางหลวงชนบทได้มีการร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
(MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (Moc on Road Safety) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน และยกระดับความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้ง 2 ประเทศ ในส่วนเครือข่ายระดับพื้นที่ กลุ่มจังหวัด อปท. ในการส่งเสริมในการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับ
วิศวกรรมงานทางแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) คือ ประชาชน
ในพื้นที่อาสาสมัครเข้าร่วมกับทางหลวงชนบท เพื่อทำหน้าที่ในการจ้างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำรุดเสียหายของ
ถนน การกำกับดูแลการใช้รถใช้ถนน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และการเชื่อมโยงข้อมูล กับกรมการปกครอง กรม
ที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการประสานความร่วมมือข้อมูลเพื่อลดการใช้สำเนากับประชาชน  

- กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร และข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง  
กลไกที่สำคัญในการสื่อสาร ได้แก่ 1. ผ่านหนังสือราชการ 2. ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ 3. ผ่านทางโทรศัพท์/

โทรสาร 4. โดยตัวบุคคล 5. การประชุมร่วมกัน 6. ผ่านทาง E-mail  โดยมีข้อกำหนดสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
คือ ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพของผลงานให้บรรลุประสิทธิผลโดยเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
มติ ค.ร.ม ข้อบังคับอ่ืนๆรวมถึงนโยบายของกระทรวง/รัฐบาลเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 
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2. สภาวการณ์ขององค์การ : สภาวการณ์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
ก.สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน 
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเภทการ
แข่งขันและจำนวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 

ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงชนบท เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประเทศ 
(Prosperity) กรมฯ ได้ศึกษา และกำหนดขอบเขตสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้ง ภายในประเทศ และมีลักษณะงานที่
ให้บริการประชาชนเป็นหลักในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานงานทาง ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมและ
ขนส่ง ซึ่งกรมฯ มุ่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมและขนส่ง เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัยในการสัญจร ซึ่งคู่แข่งที่มีภารกิจงานในด้านคมนาคมและขนส่งเหมือนกัน คือ กรมทางหลวง 

- ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการดำเนินการปัจจุบันของส่วนราชการในประเด็นดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 

ประเด็นการแข่งขันของกรมทางหลวงชนบท คือ โครงสร้างพื ้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง และผลการ
ดำเนินการเปรียบเทียบ มาจากการประเมินส่วนราชการ ประจำปี 2562 
 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
- การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่

สร้างโอกาส สำหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร  
1. กรมทางหลวงชนบทมีความได้เปรียบ เชิงเปรียบเทียบแข่งขันกันกับ 150 กรม ในเชิงของการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

1.1) กรมทางหลวงชนบทมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการสร้าง ซ่อม 
ถนน สายทางในโครงข่ายเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  

1.2) กรมทางหลวงชนบทมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน  
1.3) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ทำเทคโนโลยีมาทำงานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงในการดำเนินการ
สนองต่อความต้องการของประชาชน สังคม ชุมชน วาระแห่งชาติ ในการทำตามภารกิจงานทางและสะพาน 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 - แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 
  กรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นการให้บริการ การคิดค้นนวัตกรรม การเชื่อมต่อระบบ cloud และการมีระบบ
ประมวลผลของ Big Data ข้อมูลที่เปรียบเทียบกับ สำนักงาน กพร. คือ การประเมินผู้บริหารองค์การ สำนักงาน 
ปปท. และสำนักงาน ปปช. คือ ข้อมูลการประเมินด้านความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ และกับกรม
ทางหลวง คือ ค่าดัชนีความขรุขระสากล(IRI) และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - แหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการและจากต่าง
ประเภทกันมีอะไรบ้าง  
 สำหรับแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน  ๆที่ต่างประเภทกันได้แก่ 

1) สำนักงาน กพร.   2)  สำนักงาน ปปช.  3) สำนักงาน ปปท.   4) กรมทางหลวง 
- ข้อจำกัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้  

 ข้อจำกัดของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในการติดต่อประสานงานขอข้อมูลต้องเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบของหน่วยงานคู่เทียบอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทำให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเข้าถึงยาก 
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ข.บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 

 - ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการในด้านพันธกิจ ด้านการ
ปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร  
 กรมทางหลวงชนบทได้มีการพิจารณาและกำหนดความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลักของกรมฯ โดยมีประเด็นที่ท้าทาย ดังนี้ 
ด้านพันธกิจ  :  ความท้าทาย    การคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาตอบสนองความต้องการของประชาชน  

ความได้เปรียบ กฎหมายกำหนดให้กรมฯ ทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างและบำรุงรักษา
ถนนสายรองเพื่อเชื่อมต่อเข้ากัน พร้อมกับส่งเสริมให้ อปท. มีความเข้มแข็งด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษา
ทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

ด้านปฏิบัติการ :  ความท้าทาย การนำผลการประเมินผลสำเร็จมาใช้ประกอบการพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการ
ปฏิบัติการให้ดีขึ้น 

ด้านสังคม  :  ความท้าทาย กรมฯ มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่  
   ความได้เปรียบ กรมฯ มีความใกล้ชิดประชาชน ทำให้มีความเข้าใจ เข้าถึงประชาชน  
ด้านทรัพยากรบุคคล : ความท้าทาย  กรมฯ มีการวิเคราะห์แนวโน้มจำนวนบุคลากรเพ่ือวางแผนในการทำงานในอนาคต  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
(13) ระบบปรับปรุงผลการดำเนินการ 

- องค์ประกอบสำคัญของระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่สำคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
 กรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญกับการวางแผนงานนำมาใช้กำกับให้มีการติดตามเป็นรายเดือน นำไปสู่
กระบวนการชี้แจงในการประชุมกรมฯประจำเดือน แต่ละหน่วยรับผิดชอบ ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการวิศวกรรม 
ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เพื่อนำมาค้นหาจุดอ่อน หรือ ภัยคุกคาม นำสู่การตัดสินในสั่งการแก้ไขโดย
ผู้บริหาร ให้ทันต่อห้วงเวลา โดยยึดแผนงานเดิม ซึ่งหากมีความจำเป็น จะมีการปรับแผนเป็นการปรั บปรุง เร่งรัด 
ให้ผลเป็นไปตามแผน ในห้วงเวลา 12 เดือน และนำส่งไปทบทวน กระบวนงานที่มีอยู่เพื่อใช้ในรอบถัดไป โดยมีการ
ทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการปรับปรุงผลการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
(14) งบประมาณ 
 - งบประมาณ 48,789,842,100 บาท  
 - รายได ้ 972,148,561.74 บาท 
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