
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบลักษณะส าคัญขององค์การ  
ของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ล าดับ เรื่อง หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน้าที่ หมายเหตุ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
1.1 พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง กผง. 

 

1  

1.2 ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จ
ของส่วนราชการ 

กผง. 1  

1.3 กลไกที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจ
คืออะไร 

กผง. 1  

(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ  
2.1 เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้

คืออะไร 
กผง. 1 - 2  

2.2 คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคือ กผง. 2  
2.2 สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้อง

อย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ 
กผง. 2  

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  
3.1 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร สบก. 2  
3.2 มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง สบก. 2 - 3  
3.3 อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากร

ประเภทต่างๆ 
สบก. 3  

3.4 องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างาน
เพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วนราชการคืออะไร 

สบก. 3  

3.5 ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัยที่
เป็นเรื่องเฉพาะส่วนของส่วนราชการ อะไรบ้าง 

สบก. 3  

(4) สินทรัพย ์  
4.1 ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ ที่ส าคัญ

อะไรบ้าง รวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารและการให้บริการ 
สบก.,ศทส. 3 - 4  

(5) กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ   
5.1 ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
 

สกม. 5  

5.2 กฎหมายและกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างาน
อย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สกม. 5  

(6) โครงสร้างองค์กร  
6.1 โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะ

อย่างไร 
สบก. 6  
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6.2 ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ 
ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่ก ากับมีลักษณะเช่นใด 

สพร. 6  

(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
7.1 ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
สอร. 6 - 7  

7.2 กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต 
ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วนราชการอย่างไร 

สอร. 7  

7.3 ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน
อย่างไร 

สอร. 7  

(8) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน  
8.1 ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบ

งานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมีบทบาทอย่างไรใน
ระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตาม
ภาระหน้าที่ของ ส่วนราชการ และการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

สกม.,ศทส., 
สสท. 

7  

8.2 กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ สกม.,ศทส., 
สสท. 

7  

8.3 กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันมีอะไรบ้าง 

สพร. 8  

(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
9.1 สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของ

ส่วนราชการเป็นเช่นใด ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลต่อการ
ด าเนินการของส่วนราชการ 

สพร. 8  

(10) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน  
10.1 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ(ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานะการแข่งขันของ

ส่วนราชการ และของประเทศ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส 
ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 

สพร. 8  

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  
11.1 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันใน

ธุรกิจเดียวกันมีอะไรบ้าง 
 
 

สพร. 9  

11.2 แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอื่นๆ 
ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการ และจากต่างประเภทกันมี
อะไรบ้าง 
 

สพร. 8  

11.3 มีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
 

สพร. 8  
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(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
12.1 ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ

ส่วนราชการในด้านพันธกิจ  ด้านการปฏิบัติการ ด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร คืออะไร 

กผง. 8  

(13) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ  
13.1 องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้ง

กระบวนการประเมินการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญ
ของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 

สพร. 8 - 9  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลักษณะส าคัญขององค์การ 
ก.สภาพแวดล้อมของส่วนราชการ  
 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย  
- พันธกิจหรือหน้าที่หลักตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง   

 ตามมาตรา 20 อนุ 7 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2545 ก าหนดให้กรมทางหลวงชนบท
อยู่ในสังกัด กระทรวงคมนาคม โดยให้โอนกิจการ อ านาจ หน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
อัตราก าลังบางส่วน ที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างทางและสะพานจากกรมโยธาธิการ  และจากกรมการเร่งรัดพัฒนา
ชนบท สังกัดกระทรวงมหาดไทย มาร่วมกันก่อตั้งเป็น “กรมทางหลวงชนบท” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พุทธศักราช  2545 และกระทรวง
คมนาคมได้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  พ.ศ.2545 และในปี พ.ศ.2558 ได้มีการ
ปรับปรุงกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ฉบับใหม่ โดยก าหนดให้กรมทางหลวงชนบท มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวง  ให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุม
ทั่วทัง้ประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริม อปท. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1) ด าเนินการจัดท ามาตรฐานและข้อก าหนดทางหลวงชนบท และทางหลวงท้องถิ่น ตลอดจนก ากับ ตรวจสอบและควบคุมทางวิชาการ 
เพ่ือให้มีการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและข้อก าหนด 2) ด าเนินการฝึกอบรมและจัดท าคู่มือ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับวิศวกรรมงานทาง 3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการงานทางแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ด าเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยทางหลวง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทรวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 5) วิจัยและพัฒนางานก่อสร้าง บูรณะ และ
บ ารุงรักษาทางหลวงชนบท 6) ร่วมมือและประสานงานด้านงานทางกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

- ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของส่วนราชการคืออะไร  
กรมทางหลวงชนบท เป็นองค์การที่มีความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของพันธกิจหรือหน้าที่ต่อความส าเร็จของกรมฯ 

กับหน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมและสนับสนุนการขนส่งทางบก โดยกรมฯ เป็นหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนโครงข่ายสายรองที่เชื่อมระหว่างทางหลวงสายหลักกับทางหลวงท้องถิ่น
ทั่วประเทศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ อปท. และการสร้างความสามารถในการแข่งขันในการสร้างการพัฒนาเมือง
น่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม พัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชาย 10 พื้นที่ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานทางยังมีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิม และยกระดับคุณภาพโลจิสติกส์การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เป็นต้น 

- กลไก/วิธีการที่ส่วนราชการใช้ในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจคืออะไร  
วิธีการในการส่งมอบผลผลิตและบริการตามพันธกิจของกรมฯ เริ่มจากผู้น าองค์การให้ความส าคัญกับการชี้น าให้

องค์การบรรลุตามค่านิยมและวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการก าหนด
นโยบายเชิงรุก การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การจัดแผนปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้วยการใช้เครื่องมือใน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมถึง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นการให้ส่งมอบ
ผลผลิต ผลงานให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการก่อสร้าง กระบวนการบ ารุงรักษาทาง 
กระบวนการอ านวยความปลอดภัย และกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ อปท. 
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ 

- เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้คืออะไร 
กรมทางหลวงชนบทมีเป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ และค่านิยม ของส่วนราชการที่ได้ประกาศไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : “เชื่อมโยงโครงข่ายถนน ระหว่างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงท้องถิ่น ท่าอากาศยาน ท่าเรือ สถานีรถไฟ 
สถานีรถโดยสารเขตเศรษฐกิจพิเศษ และโครงการพระราชด าริเข้าด้วยกัน ได้ครบถ้วน ภายในปี พ.ศ. 
2579” 
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พันธกิจ   :  1) พัฒนาและยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง การสัญจร การ
ท่องเที่ยว การพัฒนาชายแดน การพัฒนาเมือง การแก้ไขปัญหาจราจรด้วยการ  สร้างทางต่อเชื่อม 
(Missing Link) ทางเลี่ยง (By Pass) และทางลัด (Shortcut)   

  2)พัฒนาเส้นทางให้สนองตอบระบบโลจิสติกส์   
  3)บ ารุงรักษาและอ านวยความปลอดภัยให้โครงข่ายทางหลวงชนบทอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและได้

มาตรฐาน   
  4)ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบจัดการทางหลวงท้องถิ่นที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน 

และบุคลากรมีความรู้ด้านงานทาง สามารถจัดการวางแผน ส ารวจออกแบบและซ่อมบ ารุงได้ 
ค่านิยมองค์การ : “รวดเร็ว เรียบง่าย ใช้เหตุผล ท างานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ”  
 - คุณลักษณะของวัฒนธรรมของส่วนราชการคือ : มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับภาคประชาชน 
 

- สมรรถนะหลักของส่วนราชการคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจของส่วนราชการ  
 1. บริหารจัดการโครงข่าย เช่น การพัฒนาทางหลวงชนบทเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมการ
เดินทางขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 2. น าเทคนิควิศวกรรมมาส ารวจเก็บข้อมูลทรัพย์สินงานทางและสะพานบนทางหลวงชนบท เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการวิเคราะห์วางแผนการบ ารุงรักษา ก่อสร้าง รวมถึงวิเคราะห์วางแผนการปรับปรุงความปลอดภัยของถนน ซึ่งส่งผล
ด้านสังคมและสาธารณสุข โดยเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการเดินทาง  ลดอุบัติเหตุทางถนน ลด
อัตราการเสียชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 3. ส่งเสริมวิชาการด้านวิศวกรรมงานทางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. ด้านประสานความช่วยเหลือ เช่น การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 
 - ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการเป็นอย่างไร  
       1) จ านวนต าแหน่งตามกรอบอัตราก าลัง/จ านวนข้าราชการ มีจ านวนต าแหน่ง 1,806 ต าแหน่ง  มีจ านวน
ข้าราชการ 1,641 คน คิดเป็นร้อยละ 90.86 ของจ านวนต าแหน่งทั้งหมด   
       2) จ านวนต าแหน่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง/ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนกลางมี 488 ต าแหน่ง   
คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของจ านวนต าแหน่งทั้งหมด ราชการบริหารส่วนกลางตั้งอยู่ในภูมิภาค มี 1,318 ต าแหน่งคิดเป็น
ร้อยละ 72.98 ของจ านวนต าแหน่งทั้งหมด 

- มีการจ าแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
       1) ข้าราชการของกรมทางหลวงชนบทจ าแนกตามประเภทต าแหน่งและระดับ มีดังนี้ 

ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน/ระดับช านาญงาน จ านวน  1,085  อัตรา ระดับอาวุโส จ านวน 112 อัตรา 
ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ จ านวน 328 อัตรา ระดับช านาญการ จ านวน 37 อัตรา ระดับ
ปฏิบัติการ/ระดับช านาญการ/ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 30 อัตรา ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 75 อัตรา 
ระดับเชี่ยวชาญ จ านวน 28 อัตรา ระดับทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 อัตรา ประเภทอ านวยการ  ระดับต้น จ านวน 77 
อัตรา ระดับสูง จ านวน 27 อัตรา ประเภทบริหาร  ระดับบริหารต้น จ านวน 3 อัตรา ระดับสูง จ านวน 1 อัตรา 
 2) จ านวนข้าราชการจ าแนกตามเพศ  เพศชายมี 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 77.70 ของจ านวนข้าราชการ
ทั้งหมด มีเพศหญิง 366 คน คิดเป็นร้อยละ 22.30 ของจ านวนข้าราชการทั้งหมด 
 3) จ านวนข้าราชการจ าแนกตามระดับการศึกษา มีดังนี้ ต่ ากว่าปริญญาตรี 1,085 คน ปริญญาตรี 473 คน 
ปริญญาโท 72 คน ปริญญาเอก 11 คน    

4) ช่วงอายุ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 24 จ านวน 8 คน อายุ 25-29 จ านวน 96 คน อายุ 30-34 จ านวน 
128 คน อายุ 35-39 จ านวน 199 คน อายุ 40-44 จ านวน 173 คน อายุ 45-49 จ านวน 280 คน อายุ       
50-54 จ านวน 384 คน อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 55 จ านวน 373 คน อายุเฉลี่ยของข้าราชการ 46.51 ปี 
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5) สรุปกรอบอัตราก าลังคนทุกประเภท มีประเภทข้าราชการ 1,806 อัตรา พนักงานราชการ 2,282 อัตรา 
ลูกจ้างประจ า 670 อัตรา รวมกรอบอัตราก าลังคนทุกประเภท 4,758 อัตรา 
 

- อะไรคือข้อก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มบุคลากรประเภทต่างๆ 
 กรมฯ ได้ก าหนดพ้ืนฐานด้านการศึกษาของกลุ่มบุคลากรของกรมฯ ตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรสายหลัก คือ ต าแหน่งวิศวกร จ าเป็นต้องมีข้อก าหนดพ้ืนฐานด้าน
การศึกษาที่กรมฯ ก าหนดในการเข้าสู่ต าแหน่ง คือวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ต้องได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธาทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทาง
วิศวกรรมโครงสร้าง รวมถึง ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ต้องเป็นผู้ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542 

- องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้บุคลากรเหล่านี้มีส่วนร่วมในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของส่วน
ราชการคืออะไร  
 1) ผู้น า Leadership บุคลากรเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุพันธกิจ และวิสัยทัศน์ 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ 

2) บุคลากรในองค์การมีความมุ่งมั่นต่อค่านิยมในองค์การ และมีความรับผิดชอบ Accountability มีความ
มุ่งม่ันตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เพ่ือให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย 

3) บุคลากรในองค์การมีการท างานเป็นทีม Team Work กรมทางหลวงชนบทส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็น
ทีม เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและท างานที่มีคุณภาพ 

- ในการท างานจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย ที่เป็นเรื่องเฉพาะของส่วนราชการ
อะไรบ้าง 

กรมทางหลวงชนบท มีการก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยก าหนดเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมทางหลวงชนบท ประจ าปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1) เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน โดยให้ทุกหน่วยงานมีการสภาพแวดล้อมการท างานตามหลัก 5 ส.  
2) ส่งเสริมให้มีการด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการบริการตรวจ

สุขภาพ ณ กรมทางหลวงชนบท ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
3) ก าหนดให้มีเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย ด้านความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน เช่น เสื้อสะท้อนแสง หมวกส าหรับท างานในภาคสนาม ป้ายเตือนขณะก่อสร้างทาง เป็นต้น 
4) ก าหนดให้มีคู่มือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของแต่ละส านัก/กอง เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย ให้ระดับความรุนแรง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ 
 (4) สินทรัพย์ 

- ส่วนราชการมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
กรมทางหลวงชนบท ได้ให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีส าคัญในการบริการ

และปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการมีระบบเทคโนโลยีทั้งเครื่องมือการสื่อสาร เครื่องมือการปฏิบัติงานด้านช่าง และเป็น
เครื่องมือการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 

4.1 อาคารสถานที่ มีดังนี้ มีอาคารส านักงานส าหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีเพียงพอและมีการปรับปรุง
และจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง มีการจัดอาคารสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ เช่น อาคารทดสอบวัสดุ อาคารซ่อมเครื่องจักรกล เป็นต้น 

4.2 เทคโนโลยีและสารสนเทศ มีดังนี ้ 
ระบบสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร 1. ระบบคลังข้อมูลกรมฯ (DRR-EDW) 2. ระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมฯ 
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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. ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 12. ระบบจัดเก็บเอกสาร (Document Management) 13. ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ (Service 
Desk) 14. ระบบสืบค้นข้อมูล 

ระบบสารสนเทศตามภารกิจหลักและรองของกรมฯ 1. ระบบบริหารและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
(CBMS) 2. ระบบแอพพลิเคชั่นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 3. ระบบรายงานการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 4. ระบบ
ราคาวัสดุก่อสร้างในท้องถิ่น 5. ระบบฐานข้อมูลแหล่งวัสดุ 6. ระบบลงข้อมูลกระบวนงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 7. 
ระบบงานภูมิทัศน ์8. ระบบปฏิบัติการศูนย์ทดลองวัสดุ 9. ระบบบริหารฐานข้อมูลกลาง (CRD) 10. ระบบบ ารุงรักษา
ทาง (PMMS) 11. ระบบบริหารงานบ ารุงปกติ (RMMS) 12. ระบบบริหารจัดการอุทกภัย (FMS) 13. ระบบรายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวงชนบท (ARMS) 14. ระบบ Safety Management System 15.ระบบบริหารจัดการโครงข่าย
ทางหลวงชนบท( Rural Roads Network Management System : RM ) 16 ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายในองค์กร 1. ระบบติดตามผลการด าเนินงาน (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
บริหารงานซ่อมบ ารุงทางหลวงท้องถิ่น (LMMS) 5. ระบบบริหารงานวิศวกรรมความปลอดภัย (LSMS) 6. ระบบ
บูรณาการโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น 
 ข้อมูลกลางหรือข้อมูลหลักขององค์กร (Enterprise Master Data) ข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญหลักที่ใช้ ใน
การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งมักมีหลายส่วนขององค์กรใช้งานข้อมูลร่วมกัน ดังนั้น จึงควรจัดการให้ทั้ง
องค์กรมีมาตรฐานของข้อมูลนี้ไว้ใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันของข้อมูลตลอดทั้งองค์กรในทุกระบบงานที่
เกี่ยวข้อง 
       4.3 อุปกรณ์ มีดังนี้ 1) มีเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาทาง 2) มีระบบคอมพิวเตอร์
มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับระบบสารสนเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทั่ว
ประเทศเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ในการบริหารจัดการเพ่ือประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชน 3) มีชุดเครื่องมือ
และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและคุณภาพงานทางและสะพาน รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ภาคสนาม 4) มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและเพียงพอ 5) มีโทรศัพท์ โทรสารและเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 6) มีวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน เช่น โต๊ะท างาน เก้าอ้ี ตู้จัดเก็บเอกสาร โต๊ะประชุม ฯลฯ 

4.4 สิ่งอ านวยความสะดวก มีดังนี้ 1) มีรถยนต์ผู้บริหารและรถยนต์ประจ าหน่วยงานต่างๆ  2) มีสถานที่จอด
รถส าหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 3) มีห้องประชุม ห้องอบรมสัมมนา 4) มีศูนย์
อาหารให้บริการบุคลากรในส่วนกลาง 5) มีศูนย์ออกก าลังกาย 6) มีสหกรณ์ออมทรัพย์   กรมทางหลวงชนบท 7) มี
ร้านค้าสวัสดิการกรมทางหลวงชนบท 8) ห้องท ากิจกรรมทางศาสนาอิสลาม (ห้องละหมาด) 9) ห้องสมุดกรมทาง
หลวงชนบท  10) ห้องรับรองประชาชน 
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(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ 
 - ส่วนราชการด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ส าคัญอะไรบ้าง 
 กรมฯมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก 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)พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 14)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 15) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 16) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 17) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 18) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 19) พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 20) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 21) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 22) 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 23) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทาง
หลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2558 24) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 25) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 26) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  
 - กฎหมายละกฎระเบียบอะไรที่มีอยู่และเอ้ือให้ส่วนราชการท างานอย่างมีความคล่องตัวและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กรมฯมีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 2) พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 3) พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 4) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 5) 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 6) ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 7) หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 8) ข้อก าหนดหลักเกณฑ์ การออกแบบ และก่อสร้างสะพาน
ข้ามแม่น้ าล าคลอง 9) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ.2558 10) ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ข.ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(6) โครงสร้างองค์การ 

- โครงสร้างและระบบการก ากับดูแลของส่วนราชการมีลักษณะอย่างไร 
 

 
- ระบบการรายงานระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนราชการ และส่วนราชการที่

ก ากับมีลักษณะเช่นใด  
 กรมทางหลวงชนบทมีระบบการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ด้วยการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลส่วน
ราชการ และประชุมคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ าทุกเดือน โดยผู้บริหารจะใช้ระบบบริหารและติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
(CBMS) เป็นฐานข้อมูลในการก ากับ และติดตามผลการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ  รวมถึง รายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่พบเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนด แนวทางการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงระบบงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นมีการใช้ระบบ Line เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานและสั่งการแบบ Real-time  
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ระดับของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง 
ผู้รับบริการ : ได้แก่ 1) ประชาชนทั่วไปผู้ใช้ทางในการสัญจร 2) เอกชน/ผู้ประกอบการที่ใช้ทางในการประกอบธุรกิจ การค้า 3) 

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ทางในการปฏิบัติภารกิจ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านงานทางและ
สะพานนอกจากนี้ ยังหมายถึง ประชาชนผู้รับบริการทั้งประเทศ ทั้งในลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น ผู้ใช้ถนน
ที่เป็นนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ใช้ถนนเพ่ือเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ผู้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น 

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

องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ทางในการปฏิบัติภารกิจ 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านงานทางและ
สะพานนอกจากนี้ ยังหมายถึง ประชาชนผู้รับบริการทั้งประเทศ ทั้งในลักษณะของกลุ่มผู้ใช้ถนนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ  เช่น ผู้ใช้ถนน
ที่เป็นนักท่องเที่ยว ผู้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งและโลจิสติกส์ ผู้ใช้ถนนเพ่ือเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด ผู้ใช้ถนนเพ่ือการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก ่
1. ถนนเพ่ือการท่องเที่ยว 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 กลุ่มธุรกิจผู้ ประกอบการ
ขนส่ง เป็นต้น  

3. ถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท 3.1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ประชาชนผู้สัญจรในชีวิตประจ าวัน 
หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัด เป็นต้น 
 - กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลผลิต ต่อการบริการที่มีให้ และต่อการปฏิบัติการของส่วน
ราชการอย่างไร 
 ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการ : ได้แก่ 1) ได้ใช้ถนนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ท าให้
ประชาชนรับความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยในการสัญจร 2) ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ 3) บุคลากร
ท้องถิ่นมีทักษะความรู้ความสามารถด้านงานทาง และสะพาน 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ได้รับข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลักของกรม
ทางหลวงชนบทอย่างทั่วถึง ทันสมัย ความพึงพอใจต่อการด าเนินการในภารกิจหลักของกรม บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 

- ความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
 กลุ่มผู้รับบริการ มีความต้องการหรือความคาดหวังในเรื่องความพึงพอใจต่อการบริการของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจะ
แตกต่างกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความต้องการและความคาดหวังในเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการทั้งใน
ทางบวกและในทางลบกับภารกิจหลักของกรมทางหลวงชนบท 
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
 - ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน ที่ส าคัญมีหน่วยงานใดบ้าง และมี
บทบาทอย่างไรในระบบงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของส่วนราชการ และการ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

กรมทางหลวงชนบท ปฏิบัติภารกิจเพ่ือสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายกระทรวงคมนาคม บูรณาการพันธมิตรกับ
กรมทางหลวง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีอนามัย โรงเรียน โรงพยาบาล โดยมีการประปา และการไฟฟ้า ให้ความ
ร่วมมือ อปท.  
หน่วยงานภาคเอกชน : กรมทางหลวงชนบทส่งมอบสายทางให้ประชาชนผู้สัญจร ภาคการขนส่ง ภาคการท่องเที่ยว 
ผู้ให้ความร่วมมือ 1.องค์กรระหว่างประเทศ : MLIT  2.เครือข่ายระดับพ้ืนที่ : จังหวัด กลุ่มจังหวัด อปท. อสทช.โดยมีบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพ่ือประสาน และร่วมด าเนินงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกรมทางหลวงชนบทบรรลุตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง 
กรมที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- กลุ่มเหล่านี้มสี่วนร่วมอะไรในการสร้างนวัตกรรมให้แก่ส่วนราชการ  
 กรมทางหลวงชนบทได้มีการร่วมมือกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง และการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
(MLIT) ภายใต้บันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน (Moc on Road Safety) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการพัฒนาความปลอดภัยทางถนน และยกระดับความรู้ เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทั้ง 2 ประเทศ ในส่วนเครือข่ายระดับพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัด อปท. ในการส่งเสริมในการให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับ
วิศวกรรมงานทางแก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่าย อาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) คือ ประชาชน
ในพ้ืนที่อาสาสมัครเข้าร่วมกับทางหลวงชนบท เพ่ือท าหน้าที่ในการจ้างข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการช ารุดเสียหายของ
ถนน การก ากับดูแลการใช้รถใช้ถนน ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมฯ และการเชื่อมโยงข้อมูล กับกรมการปกครอง กรม
ที่ดิน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการประสานความร่วมมือข้อมูลเพื่อลดการใช้ส าเนากับประชาชน  
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- กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร และข้อก าหนดส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง  
กลไกที่ส าคัญในการสื่อสาร ได้แก่ 1. ผ่านหนังสือราชการ 2. ผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์ 3. ผ่านทางโทรศัพท์/

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

- สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด ประ เด็นการ
แข่งขัน คืออะไร และผลต่อการด าเนินการของส่วนราชการ 

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

ประเด็นการแข่งขันของกรมทางหลวงชนบท คือ โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมและขนส่ง และผลการ
ด าเนินการเปรียบเทียบ มาจากการประเมินส่วนราชการ ประจ าปี 2562 
 

(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน 
- การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของส่วนราชการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาส 

ส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร  
1. กรมทางหลวงชนบทมีความได้เปรียบ เชิงเปรียบเทียบแข่งขันกันกับ 150 กรม ในเชิงของการบริหารจัดการ
ภาครัฐ   

1.1) กรมทางหลวงชนบทมีความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการสร้าง ซ่อม 
ถนน สายทางในโครงข่ายเพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  

1.2) กรมทางหลวงชนบทมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน  
1.3) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท าเทคโนโลยีมาท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงในการด าเนินการ
สนองต่อความต้องการของประชาชน สังคม ชุมชน วาระแห่งชาติ ในการท าตามภารกิจงานทางและสะพาน 

(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และเชิงแข่งขันในลักษณะเดียวกันมีอะไรบ้าง 
  กรมทางหลวงชนบทมุ่งเน้นการให้บริการ การคิดค้นนวัตกรรม การเชื่อมต่อระบบ cloud และการมีระบบ
ประมวลผลของ Big Data ข้อมูลที่เปรียบเทียบกับ ส านักงาน กพร. คือ การประเมินผู้บริหารองค์การ ส านักงาน 
ปปท. และส านักงาน ปปช. คือ ข้อมูลการประเมินด้านความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ และกับกรม
ทางหลวง คือ ค่าดัชนีความขรุขระสากล(IRI) และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 - แหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งในส่วนราชการ นอกส่วนราชการและจากต่าง
ประเภทกันมีอะไรบ้าง  
 ส าหรับแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบจากหน่วยงานอ่ืน  ๆที่ต่างประเภทกันได้แก่ 

1) ส านักงาน กพร.   2)  ส านักงาน ปปช.  3) ส านักงาน ปปท.   4) กรมทางหลวง 
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- ข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้  
 ข้อจ ากัดของการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ในการติดต่อประสานงานขอข้อมูลต้องเป็นทางการ ซึ่งข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบของหน่วยงานคู่เทียบอาจจะยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ท าให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเข้าถึงยาก 
 

ข.บริบทเชิงยุทธศาสตร์ 
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
 

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

ความได้เปรียบ กฎหมายก าหนดให้กรมฯ ท าหน้าที่ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ถนนสายรองเพ่ือเชื่อมต่อเข้ากัน พร้อมกับส่งเสริมให้ อปท. มีความเข้มแข็งด้านการก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ทางหลวงท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   

ด้านปฏิบัติการ :  ความท้าทาย การน าผลการประเมินผลส าเร็จมาเปลี่ยนแปลงวิธีการในการปฏิบัติการของกรมฯ 
ด้านสังคม  :  ความท้าทาย กรมฯ มีกระบวนการสร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่  
   ความได้เปรียบ กรมฯ มีความใกล้ชิดประชาชน ท าให้มีความเข้าใจ เข้าถึงประชาชน  
ด้านทรัพยากรบุคคล : ความท้าทาย  กรมฯ มีการวิเคราะห์แนวโน้มจ านวนบุคลากรเพ่ือวางแผนในการท างานในอนาคต  

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(13) ระบบปรับปรุงผลการด าเนินการ 

- องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ รวมทั้งกระบวนการประเมินการปรับปรุง
โครงการและกระบวนการที่ส าคัญของส่วนราชการมีอะไรบ้าง  
 กรมทางหลวงชนบทให้ความส าคัญกับการวางแผนงานน ามาใช้ก ากับให้มีการติดตามเป็นรายเดือน น าไปสู่
กระบวนการชี้แจงในการประชุมกรมฯประจ าเดือน แต่ละหน่วยรับผิดชอบ ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการวิศวกรรม 
ด้านการเงิน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ เพ่ือน ามาค้นหาจุดอ่อน หรือ ภัยคุกคาม น าสู่การตัดสินในสั่งการแก้ไขโดย
ผู้บริหาร ให้ทันต่อห้วงเวลา โดยยึดแผนงานเดิม ซึ่งหากมีความจ าเป็น จะมีการปรับแผนเป็นการปรั บปรุง เร่งรัด 
ให้ผลเป็นไปตามแผน ในห้วงเวลา 12 เดือน และน าส่งไปทบทวน กระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือใช้ในรอบถัดไป โดยมีการ
ท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยในการปรับปรุงผลการด าเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
(14) งบประมาณ 
 - งบประมาณ 46,786,321,600บาท 
 - รายได ้ 1,093,676,081.40 บาท 
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