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1
กรอบแนวคิด

Digital Technology Trends

Autonomous & Electric Vehicles Internet of Things, AI & Robotics 

Advanced Construction Technology

Embedded Sensor in Infrastructure Next-Gen Application & Smart Mobile Device  

Big Data & Cloud

Green & Safe 
Transport

Innovation
& Management

Inclusive 
Transport

Transport 
Efficiency

กรอบแนวคิดหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

• น ำดิจิทัล มำขับเคลื่อน (Enabler) งำนคมนำคมและขนส่ง ในกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงก้ำวกระโดด

คุณค่ำทำงเศรษฐกิจและสังคม ที่ระบบคมนำคมขนส่งในอนำคตควรส่งมอบ
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1
กรอบแนวคิด

สรุปความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล กับยุทธศาสตร์ แผนงานอื่นๆ

(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ปี 2560-2579)

(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย

ระยะ 20 ปี
(ปี 2560-2579)

แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม
(ปี 2560-2564)

แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย 

ฉบับที่ 3
(ปี 2560-2564)

แผนพัฒนาดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม
ระยะ 20 ปี

แผนพัฒนาคมนาคม
ดิจิทัล 2021

(ปี 2560-2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 12
(ปี 2560-2564)

แผนขับเคลื่อน
ประเทศไทย

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระยะ 5 ปี 

(ปี 2560-2564)

แผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย

(ปี 2560-2564)

• Position Innovation => Value Creation for Economic & Social Development
• Product & Process Innovation  => Digital Operation, Digital Ecosystem & Digital Experience
• Paradigm Innovation => Digital Culture
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กรอบแนวคิดขั้นตอนส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล
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ศึกษา วิเคราะห์
ภารกิจ ระบบงาน

และสถานภาพปัจจุบัน 
(As-is)

ของกระทรวงคมนาคม

ศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางการพัฒนา

ของประเทศ 
และกระทรวงคมนาคม

ศึกษา วิเคราะห์
ทิศทางการพัฒนา
คมนาคมดิจิทัล
ในระดับสากล

วิเคราะห์แนวโน้ม
สถานการณ์และรูปแบบ
การเดินทาง-การขนส่ง

ของประเทศไทยใน 10 ปี
ข้างหน้า

ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

ก าหนด Roadmap พร้อมตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการส าคัญ
และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัลไปสู่การปฏิบัติ



1
กรอบแนวคิดศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพปัจจุบัน (As-is) ของกระทรวงคมนาคม
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1
กรอบแนวคิดศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของประเทศและกระทรวงคมนาคม    
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1
กรอบแนวคิดศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล
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• กำรพัฒนำคมนำคมดิจิทัลในระดับสำกลให้ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์อนำคต (Scenario Analysis)

รูปแสดงตัวอย่างการก าหนดสมมติฐานด้านสถานการณ์ในอนาคตที่มีความเป็นไปได้ใน 3 กรณี 
จากรายงานเร่ือง Travel in Britain in 2035: Future Scenarios and their implication for technology innovation (ปี 2559) 



1
กรอบแนวคิดศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล
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• การพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงบูรณาการ (Integrative Approach)



1
กรอบแนวคิด
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• การพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากลมุ่งเน้นการปฏิรูปคมนาคมดิจทิัล (Digital Transformation) 
เพื่อสร้างคุณค่าหรือประสบการณ์ใหม่

จากการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล พบว่าไม่ได้เพียงสร้าง
แอพพลิเคชั่น หรือปรับปรุงเว็บไซต์ส าหรับการบริการ หรือน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เท่านั้น 
หากแต่เป็นการปฏิรูปดิจิทัล (Digital Transformation) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยน 5 องค์ประกอบ              
ตามแผนภาพไปพร้อมกัน 

ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล



1
กรอบแนวคิด
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ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล
• นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Innovation & Technology) ที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรมคมนาคมขนสง่

จากการศึกษา วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
คมนาคมดิจิทัลในระดับสากล พบว่า
• หลายประเทศให้ความส าคัญกับ                          

การขยับจาก Digital Technology User 
สู่การเป็น Digital Technology Maker



1
กรอบแนวคิด
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ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล

• ตัวอย่างการวิเคราะห์แนวโน้มการประยุกต์ใช้และการปรับเปลีย่นรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมโลจิสติกสจ์ากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่จะเข้ามาปรับเปลี่ยนกระบวนการ (Process) วิธีการปฏิบัติงาน (Operation) และระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิด
รูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) 

จากรายงานเรื่อง Digital Transformation of Industry: Logistics Industry โดย World Economic Forum ร่วมกบั Accenture (ปี 2559) 



1
กรอบแนวคิด
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ศึกษา วิเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาคมนาคมดิจิทัลในระดับสากล

• วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture) ไม่ได้หมายถึง ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล แต่หมายถงึการสร้างกรอบความคิด 
(Mindset) ใน 6 ประเด็นส าคัญต่อไปนี ้เพื่อให้พร้อมส าหรับการคมนาคมขนสง่ยุคดิจิทัล

1) การสร้างและส่งมอบคุณค่า (Value Creation) จัดเป็นส่วนประกอบส าคัญอันดับแรกในวัฒนธรรมดิจิทัล ท้ังนี้ เพ่ือให้

มีความตระหนักถึงประโยชน์หรือคุณค่าท่ีภาคส่วนต่างๆ พึงได้รับอย่างยั่งยืน จากการน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นไป

ได้ท้ังการยกระดับคุณค่าเดิมให้สูงขึ้นหรือสร้างคุณค่าใหม่

2) การท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นการลดก าแพงระหว่างหนว่ยงานและท างานร่วมกันแบบข้ามสายงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นท่ีเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จต่อการส่งมอบคุณค่า

3) การแบ่งปัน (Sharing) จัดเป็นวัฒนธรรมดิจิทัลที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง โดยบุคลากรในองค์กรต้องพร้อมที่จะแบ่งปัน

ข้อมูล แบ่งปันทรัพยากร 

4) มีความคล่องตัว (Agility) องค์กรต้องพร้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  

5) ใช้ข้อมูลขับเคลื่อน (Data Driven) องค์กรจะต้องตัดสินใจการท างานต่างๆ โดยใช้ข้อมูลมากกว่าความรู้สึก บุคลากร

ทุกระดับรู้จักใช้ข้อมูล จัดการคุณภาพข้อมูล วิเคราะห์และน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดคุณค่า

6)    โปร่งใส (Transparency) วัฒนธรมดิจิทัล ต้องมีความโปร่งใส พร้อมให้มีการตรวจสอบได้



วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และรูปแบบการเดินทาง-การขนส่งของไทย ใน 10 ปีข้างหน้า

สถานการณ์ที่ 1 สถานการณ์ที่ 2 สถานการณ์ที่ 3

เทคโนโลยี

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม
และ

พลังงาน

ความมั่นคง

การบริหาร
ภาครัฐ

• GNI per Capita
• Innovation &

Value Creation   
• Industry-Focused 

& Area/Route-Based
• The 21st Century 

Business Model

• Aging Society
• Urbanization
• Inequality
• The 21st Century 

Lifestyle

• ภาวะโลกร้อน
• สถานการณ์พลังงาน

Becoming Autonomous Communities
Better Connected, Integrated  

& Data-driven
Maintain Status Quo 

With Fragmented Development

• ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• ภัยก่อการร้าย
• ภัยทางไซเบอร์

• Autonomous Vehicles 
• Robotics & IoT
• Advanced 

Manufacturing &   
Construction

• Novel Material and 
embedded sensor in 
Infrastructure

• Mobile Application
• Big Data/Data Analytics

• การวางผังภาค/ผังเมือง
• การพัฒนา Smart City
• การเปิดเผยข้อมูล
• การมีส่วนร่วมของประชาชน

/ประชารัฐ
• กฎหมาย/รูปแบบการท างาน

การเดินทางของประชาชนและผู้โดยสาร

การขนส่งสินค้า

ปริมาณ
การเดินทาง
• ในเมือง
• ระหว่างเมือง
• ระหว่าง

ประเทศ

การวางแผนเดินทาง
และช าระค่าใช้จ่าย

รูปแบบ
การเดินทาง 
•Connected
•Multi-Modal
•Sharing
•Road-Pricing

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ต่อคน/ครัวเรือน

ตั๋วร่วม Mobility
as a Service

ปริมาณ
การขนส่ง

• ในเมือง
• ระหว่างเมือง
• ระหว่าง

ประเทศ

รูปแบบการขนส่ง
•Multi-Modal & Same Day Delivery
•Shared Transport Capacity
•Logistics Control Towers/Analytics as a 
Service
•Digitally Enhanced Cross Border Platform
•Circular Economy

ต้นทุนการขนส่งต่อ GDP และ GPP

ตัวแปรส าคัญท่ีพิจารณา

ก าหนดสมมติฐาน ซึ่งเป็นภาพจ าลองของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (ปี 2570)  

&e-Payment
-->



สถานการณ์ที่ 1:  Becoming Autonomous Communities

สถานการณ์ที่ 1

• GNI per Capita สูงกว่าเป้าหมาย สามารถสร้างคุณค่าเพิ่ม                   
และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมายไดสู้งกว่าที่คาดหวัง  

• ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตามแนวโน้มของโลกในศตวรรษท่ี 21                  
เช่น Creative Economy, Sharing Economy,                          
Circular Economy เติบโตอย่างกว้างขวาง 

เศรษฐกิจ
• ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ 
• ระดับความเหลื่อมล้ าลดลง วัยแรงงานมีผลิตภาพสูงข้ึน
• ประชาชนเคลื่อนย้ายเข้ามาอยูใ่นเมือง ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่                               
อ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวัน

สังคม

• ภาคส่วนต่างๆ ให้ความส าคัญและด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้อง
ตามเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

• การเมืองมีเสถียรภาพ พื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
มีความสงบสุข ปราศจากภัยความมั่นคง

• สามารถป้องกันและจัดการภัยทางไซเบอรไ์ด้อย่างดี 

ความมั่นคง

• เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนงานคมนาคม                              
มีความก้าวหน้า มีระดับราคาที่สามารถลงทุน/จัดหาได้

• ประเทศไทยมีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนงานคมนาคม 
เป็นของตนเอง โดยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา
จากภาคส่วนต่างๆ  

เทคโนโลยี
• ภาครัฐร่วมพัฒนาเชิงบูรณาการใน Smart Corridor 

และ Smart City โดยมีทิศทางสอดคล้องกับผังภาค/ 
ผังเมือง

• มีการปรับกฎหมาย สร้างรูปแบบการท างานใหม่ๆ
โดยเฉพาะการบูรณาการบรกิารจากภาครัฐเป็น Digital 
Government Platform ระหว่างกระทรวง

การบริหารภาครัฐ

• มีปริมาณการเดินทางสูงข้ึน ในกรุงเทพมหานคร ในเมืองส าคัญท่ีพัฒนาเป็น Smart City
และเส้นทางส าคัญที่เป็น Smart Corridor จ านวนประชากรและผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึนใน
เมืองดังกล่าว แต่ความติดขัดด้านจราจรไม่สง่ผลกระทบต่อผลติภาพ (Productivity) 
และการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจาก มีการใช้งาน Autonomous Car ตลอดจน                  
มีระบบ MaaS มีบริการและโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมหลากหลายรปูแบบ                         
ที่เช่ือมโยงกัน ช่วยสนับสนุนการเดินทางให้มีความสะดวกและมีทางเลือก

• ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากการเติบโตของระบบ 
MaaS และ Sharing Vehicle

• มีการใช้งานระบบดิจิทัลโลจิสติกส์อย่างแพรห่ลายใน  Smart City และเส้นทางส าคัญท่ี
เป็น Smart Corridor ส่งผลให้สามารถจัดส่งสินค้าได้แบบ Same Day Delivery ผ่าน
การขนส่งหลากหลายรปูแบบ มีการใช้ Autonomous Vehicles สนับสนุนการขนส่ง

• ต้นทุนการขนส่งกลุ่มสินค้าส าคัญลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะใน Smart Corridor 
เนื่องจากผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบการขนสง่ ประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัลโลจิสติกส ์จึงท า
ให้การติดตามสินค้าและการบรหิารการขนสง่ ตลอดทั้ง Supply-Chain เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถบริหารและแบ่งปัน (Share) ระวางการขนส่งในรูปแบบต่างๆ เชิง
บูรณาการ สร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

การเดินทางของประชาชนและผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า



สถานการณ์ที่ 2:  Better Connected, Integrated & Data-driven

• GNI per Capita เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถสร้างคุณค่า
เพิ่ม และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

• ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตามแนวโน้มของโลกในศตวรรษท่ี 21 
เช่น Sharing Economy เริ่มเกิดมากขึ้น มีการก ากับ เพื่อ
สร้างความเท่าเทียม เป็นธรรม ปลอดภัย

เศรษฐกิจ
• ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ ระดับความเหลื่อมล้ าลดลง 

วัยแรงงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรมมีผลิตภาพสูงข้ึน
• ประชาชนเคลื่อนย้ายเข้ามาอยูบ่ริเวณชานเมือง              

ขนาดใหญ่ มีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ 
Telepresence อ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน

สังคม
• ภาคส่วนต่างๆ ให้ความส าคัญในการลดผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สามารถจัดเก็บ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ท่ีเกิดจาก
กิจการคมนาคม  เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย               
การก ากับ และการติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

• การเมืองยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร และยังมีภัยธรรมชาติ                     
ภัยด้านความมั่นคงในบางพื้นที่ สามารถใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการทางคมนาคม สนับสนุนการค้นหา 
ช่วยเหลือ และจัดการเหตุวิกฤต

• สามารถป้องกันและจัดการภัยทางไซเบอรไ์ด้อย่างดี 

ความมั่นคง
• ประเทศไทยมีการพัฒนา Application Platform   

เพื่อสนับสนุนงานคมนาคมอย่างเป็นระบบ  สามารถ
เชื่อมต่อ ท างานร่วมกัน  

• ประเทศไทย เริ่มเป็น Advanced User ในเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สนับสนุนงานคมนาคมบางประเภท สามารถ
ซ่อมบ ารุง ดัดแปลง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เอง

เทคโนโลยี
• ภาครัฐร่วมพัฒนาเชิงบูรณาการใน Smart Route ใน

เส้นทาง/ระเบียงเศรษฐกิจส าคัญ และร่วมกันพัฒนา 
Smart Area ในเมืองส าคัญ ตามผังภาค/ ผังเมือง

• บริการภาครัฐบูรณาการ เป็น Digital Government 
Platform โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
หลัก และมีการบริหารบนพื้นฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์

การบริหารภาครัฐ

• ปริมาณการเดินทางสูงขึ้นไม่มากนัก ในกรุงเทพมหานคร ในเมืองส าคัญ และเส้นทาง
ส าคัญ เนื่องจาก Autonomous Car ไม่แพร่หลาย แต่เริ่มมีการใช้ Connected Car 
และ Smart ERP เพื่อลด/บรรเทาปัญหาจราจรในบางพื้นที่ ร่วมกับระบบจัดการจราจร
แบบเครือข่าย โดยอาศัยข้อมูลจากยานพาหนะและ Sensor บนถนน

• ปริมาณเดินทางจากชานเมือง เข้ามาในเมือง มีปริมาณสูง ประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมทั้ง
ผู้สูงอายุ คนพิการ สามารถวางแผนการเดินทาง รวมทั้งใช้บริการ Park & Ride และ
ระบบช าระค่าโดยสาร/คา่เดินทางร่วมกัน โดยมี Application กลาง ที่อ านวยความ
สะดวก เนื่องจากบริการขนสง่มวลชนและโครงสร้างพ้ืนฐานใน Smart Area เชื่อมโยง
กันเป็นอย่างดี

• มีการใช้งานระบบดิจิทัลโลจิสติกส์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ท่ีอยู่บนเส้นทาง 
Smart Route ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา Smart Corridor สามารถติดตามสินค้า
และการบริหารการขนส่งหลากหลายรูปแบบ

• สามารถบริหาร แบ่งปัน (Share) ระวางการขนส่งในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเพิ่มการใช้
ประโยชน์ของ Fleet เที่ยวเปล่า บนเส้นทาง Smart Route โดยมีภาคธุรกิจที่ให้บริการ 
ด้าน Logistics Control Towers/Analytics as a Service

• การขนส่งสินค้าและเดินทางข้ามแดน-ผ่านแดน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกันข้ามหน่วยงาน ด้วย Digitally Enhanced Cross Border Platform

การเดินทางของประชาชนและผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า

สถานการณ์ที่ 2



สถานการณ์ที่ 3:  Maintain Status Quo With Fragmented Development

• GNI per Capita เติบโตข้ากว่าเป้าหมาย ยังไม่สามารถ
สร้างคุณค่าเพ่ิมและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย  

• ธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เช่น Creative Economy, Sharing 
Economy เริ่มเกิดขึ้น ขณะที่ระบบก ากับยังไม่ได้ปรับปรงุ
ให้เท่าทัน เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเท่าเทียม

เศรษฐกิจ
• ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยยังไม่สามารถพัฒนาผูสู้งอาย ุ

ให้มีความพร้อม ไม่สามารถพัฒนาวัยแรงงานให้มี              
ผลิตภาพสูงข้ึน 

• มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ พร้อมเพิ่มความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี เพราะมีราคาสูงกว่ารายได ้

สังคม
• ภาคส่วนต่างๆ ให้ความส าคัญในการลดผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน แต่ยังไม่สามารถ
จัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจากกิจการ
คมนาคม  เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย               
การก ากับ และการติดตามประเมินผล

สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

• การเมืองยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร 
• ยังมีภัยธรรมชาติ ภัยด้านความมั่นคงในบางพื้นที่  
• ความสามารถในการป้องกันและจดัการภัยทางไซเบอร์                 

ยังไม่มีประสิทธิภาพ  

ความมั่นคง

• การพัฒนา Application เพื่อสนับสนุนงานคมนาคม 
เป็นไปแบบแยกส่วน ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกัน 

• ยังเป็นประเทศ User ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน
งานคมนาคมจากต่างประเทศ  ยังไม่สามารถซ่อมบ ารุง 
ดัดแปลง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้เอง

เทคโนโลยี

• การพัฒนาเป็นแบบแยกส่วน แบบ Project-Based             
ไม่มีผลลัพธ์การพัฒนาในแบบ Area/Route-Based 

• กระบวนการบริการ และการจัดเก็บข้อมูล ยังเป็นรูป
แบบเดิมๆ ไม่สามารถ น าข้อมูล มาสู่การวิเคราะห์ เพื่อ
ก าหนดนโยบาย การก ากับ และการติดตามประเมินผล

การบริหารภาครัฐ

• ต้นทุนในการเดินทางยังอยู่ในระดับสูง ยังไม่มีการใช้งาน Autonomous Car และ 
Connected Car เนื่องด้วยมูลค่าที่ยังคงสูง ความไม่พร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และ
กฎระเบียบในการก ากับ มีการใช้งาน Sharing Vehicle เพิ่มขึ้นบ้าง แต่จ ากัด 

• ประชาชนเดินทางไม่สะดวก แม้ว่าจะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ Park & Ride
หลายแห่ง เนื่องจากเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน ไม่บูรณาการแบบ Area/Route-
Based ไม่สอดคล้องกับการเติบโตของเมืองตามผังเมือง 

• Application สนับสนุนการเดินทางได้รบัการพัฒนาแบบแยกส่วนตามหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตประชาชน ซึ่งส่วนหน่ึงเกิดจากโครงสร้างพ้ืนฐาน
และบริการขนส่งมวลชนไม่ต่อเนื่องกัน

• ต้นทุนการขนส่งยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากผู้ผลิตยังไม่มีการปรับภาคการขนสง่                
(Shift Mode) ด้วยเหตุจากความไม่ต่อเนื่องของการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน                            
และระบบบริการขนส่งหลากหลายรปูแบบ

• การแบ่งปัน (Share) ระวางการขนส่งในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเพิ่มการใช้ประโยชน์ของ 
Fleet เที่ยวเปล่า ยังไม่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบสนับสนุน แต่ก็ยังมี
ผู้ใช้งานน้อย เนื่องจากเป็นการพัฒนาแบบแยกส่วน ไม่เป็นแบบมุ่งเน้นท่ีเส้นทาง                
หรือกลุ่มสินค้าเป้าหมาย รวมทั้งเป็น Application ที่แยกส่วน ไม่ได้เป็น Platform ที่
สอดคล้องกับวงจรธุรกิจ 

การเดินทางของประชาชนและผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า

สถานการณ์ที่ 3
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2
ยุทธศาสตร์

“ยกระดับคมนำคมไทย สู่ยุคคมนำคมดิจิทัล”

มุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจด้านการคมนาคม ให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอยา่ง
ก้าวกระโดด  ทั้งในด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริม
การเติบโตแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021

วิสัยทัศน์

พัฒนำ Digital Logistics 
มุ่งสู่กำรเป็น Smart Corridor ของภูมิภำค

และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน

สร้ำง Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม 

ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม

สร้ำง Digital Government Platform เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำร งำนบริกำร และบุคลำกร

พัฒนำ Smart Mobility 
มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบ Smart City 

ควบคู่กับกำรสนับสนุน Inclusive Transport 

5 ยุทธศำสตร์คมนำคมดิจิทัล
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2
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021

20

พัฒนำ Digital Logistics มุ่งสู่กำรเป็น Smart Corridor ของภูมิภำค
และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับชมุชน

สร้ำง Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม 

ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม

สร้ำง Digital Government Platform เพื่อยกระดับกำรบริหำรจัดกำร งำนบริกำร และบุคลำกร

พัฒนำ Smart Mobility มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบ Smart City
ควบคู่กับกำรสนับสนุน Inclusive Transport 

1

3

4

5

2

พัฒนำ Digital Logistics บนเส้นทำง Smart Route
เพ่ือสนับสนุนสินค้ำหลักทำงเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจระดับชมุชน

พัฒนำ Smart Mobility ในพ้ืนที่ Smart Area
ควบคู่กับ Smart Mobility ที่สนับสนุน Inclusive Transport 

พัฒนำ Smart 
Goods

และ Smart 
Logistics 
Service

พัฒนำ 
Smart Vehicle

และ 
Smart Driver 

ส ำหรับกำรขนส่ง

พัฒนำ Smart 
Infrastructure

เพ่ือรองรับ
กำรขนส่งแบบ 

Digital Logistics 

พัฒนำ Smart Gateway 
เพ่ือรองรับกำรขนส่งแบบ 
Digital Logistics และ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เปล่ียนภำคกำรขนส่ง 

พัฒนำ Smart Transport เพ่ืออ ำนวย
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในกำรขนส่ง  

พัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ     

กำรขนส่ง

พัฒนำปัจจัยสนับสนุน (Soft Infrastructure) 
ส ำหรับ Digital Logistics

พัฒนำ Intelligent Traffic 
Management เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวใน

กำรขนส่ง

พัฒนำ Digital Marketplace 
ส ำหรับอุตสำหกรรมคมนำคมขนส่ง

พัฒนำ Digital Lifelong Learning Platform 
ด้ำนคมนำคมขนสง่

ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ (R&D)
Digital Transport Technology

ส่งเสริม
Transport Tech Startup

จัดท ำแผนแม่บท 
Digital Transport Data Roadmap

พัฒนำมำตรฐำน (Standard)
และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security)

NMTIC
และ Big Data Analytics

สร้ำง Public Participation & Engagement                      
ด้วย Data Analytics และ Social Network

เพ่ิมศักยภำพ D-Service และ Back Office
สู่ Government Service Platform

พัฒนำ Digital Learning Platform 
ส ำหรับผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และบุคลำกร คค.

พัฒนำ Smart 
Journey และ 
Smart Mass 

Transport Service

พัฒนำ Smart 
Infrastructure

เพ่ือรองรับกำรเดินทำง
แบบ 

Smart Mobility

พัฒนำ Smart 
Station 

เพ่ือรองรับ             
กำรเดินทำงแบบ 
Smart Mobility

พัฒนำปัจจัยสนับสนุน (Soft Infrastructure) 
ส ำหรับ Smart Mobility

พัฒนำ Smart Transport เพ่ืออ ำนวย
ควำมปลอดภัยและควำมมั่นคงในกำรเดนิทำง

พัฒนำ Smart 
Vehicle และ 
Smart Driver 

ส ำหรับสนับสนุน
กำรเดินทำง

9 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

4 กลยุทธ์

3 กลยุทธ์

พัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูล 
(Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ

กำรเดินทำง

พัฒนำ Intelligent Traffic Management
เพ่ือเพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรเดนิทำง

เปิดเผยข้อมูล 
(Open Data)
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(ผลลัพธ์ที่ควรส่งมอบจำกคมนำคมดิจิทัล)

ตัวชี้วัด

เพิ่มควำมสะดวกในกำรขนส่ง ทั้งในด้ำนกำรวำงแผนขนส่ง                       
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้ำ  กำรติดตำมสถำนะสินค้ำ
และกำรเปลี่ยนภำคกำรขนส่ง

สัดส่วนของจ ำนวนสินค้ำที่ได้รับกำรพัฒนำเป็น Smart Goods 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งและเปลี่ยนภำคกำรขนส่ง                           
(สินค้ำกลุ่มเป้ำหมำย เป็นสินค้ำส ำคัญทำงเศรษฐกิจ และสินค้ำส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน)

เพิ่มกำรเปลี่ยนภำคกำรขนส่ง สัดส่วนกำรขนส่งทำงรำงท่ีเพิ่มข้ึน

ลดกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำ สัดส่วนกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำที่ลดลง

ลดกำรสูญเสียจำกควำมคับคั่งของกำรจรำจรที่ Gateway ระยะเวลำกำรรอคอยของรถบรรทุก ณ Gateway ที่ลดลง

ลดปัญหำคอขวด ณ ทำงแยกส ำคัญ ระยะเวลำกำรขนส่งโดยเฉลี่ยที่ลดลง

ลดกำรใช้พลังงำนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรปล่อย GHG บนเส้นทำงท่ีลดลง

ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคมนำคม จ ำนวนจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรที่ลดลง

ลดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ ด้วยกำรก ำกับ ควบคุมแบบ Real-Time จ ำนวนพฤติกรรมกำรขับข่ีที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง

เพิ่มพฤติกรรมกำรขับขี่ปลอดภัย โดยน ำข้อมูลจำกกำรขับขี่ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้ขับขี่ และกำรพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำตฯ

สำมำรถค้นหำยำนพำหนะ บุคคล ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมม่ันคง ควำมรวดเร็วในกำรค้นหำยำนพำหนะ บุคคล ที่มีควำมเสี่ยง                
ต่อควำมม่ันคง

มีรำยงำนสถำนกำรณ์คมนำคมและขนส่งเชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์ จ ำนวนเส้นทำง (O-D) ที่มีกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คมนำคม จำก
ข้อมูลดิจิทัล

ยุทธศำสตร์ 1:
พัฒนำ Digital Logistics มุ่งสู่กำรเป็น Smart Corridor ของภูมิภำค และสนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน



2
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(ผลลัพธ์ที่ควรส่งมอบจำกคมนำคมดิจิทัล)

ตัวชี้วัด

เพิ่มควำมสะดวกในกำรวำงแผนกำรเดินทำง
และเข้ำถึงทำงเลือกในกำรเดินทำงรูปแบบต่ำงๆ ด้วยควำมเท่ำเทียม

จ ำนวนผู้ใช้งำน Mobile Application เชิงบูรณำกำร 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง

ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงเฉลี่ยต่อคน

ลดกำรสูญเสียจำกควำมคับคั่งของกำรจรำจรที่ Station ระยะเวลำกำรเดินทำงไปท ำงำนโดยเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วน

ลดปัญหำคอขวด ณ ทำงแยกส ำคัญ

เพิ่มควำมสำมำรถในกำรควบคุมและบริหำรเวลำกำรเดินทำง

ลดกำรใช้พลังงำนและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำรปล่อย GHG จำกปัญหำจรำจรในพื้นที่ที่ลดลง

ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงคมนำคม จ ำนวนจุดเสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุจรำจรที่ลดลง

ลดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ ด้วยกำรก ำกับ ควบคุมแบบ Real-Time จ ำนวนพฤติกรรมกำรขับข่ีที่เสี่ยงต่อกำรเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง

เพิ่มพฤติกรรมกำรขับขี่ปลอดภัย โดยน ำข้อมูลจำกกำรขับขี่ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้ขับขี่ และกำรพิจำรณำต่ออำยุใบอนุญำตฯ

สำมำรถค้นหำยำนพำหนะ บุคคล ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมม่ันคง ควำมรวดเร็วในกำรค้นหำยำนพำหนะ บุคคล ที่มีควำมเสี่ยง                
ต่อควำมม่ันคง

มีรำยงำนสถำนกำรณ์คมนำคมและขนส่งเชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์ จ ำนวนพื้นที่/ย่ำน ที่มีกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์คมนำคม  จำกข้อมูล
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ 2: 
พัฒนำ Smart Mobility มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบ Smart City ควบคู่กับกำรสนับสนุน Inclusive Transport
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ยุทธศาสตร์ 3: สร้าง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้านคมนาคม 
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(ผลลัพธ์ที่ควรส่งมอบจำกคมนำคมดิจิทัล)

ตัวชี้วัด

มี Platform ที่สนับสนุนกำรพัฒนำประชำชนและภำคธุรกิจให้ใช้งำน                   
ระบบคมนำคมขนส่งได้อย่ำงปลอดภัย ตลอดจนมีขีดควำมสำมำรถทำง                        
กำรแข่งขันที่เพิ่มข้ึน เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง มีโอกำสและควำมสะดวก                        
ในกำรประกอบธุรกิจที่สอดคล้องตำมกฎหมำย

• จ ำนวนประชำชน ผู้ขับข่ี และบุคลำกรในระบบคมนำคมขนส่งท่ีได้รับ
กำรพัฒนำ จำก Digital Learning Platform  เพื่อให้สำมำรถขับข่ีและ
ใช้งำนระบบคมนำคมขนส่งได้อย่ำงปลอดภัย

• จ ำนวนประชำชน ภำคธุรกิจ และ Startups ที่ได้รับกำรพัฒนำ จำก 
Digital Learning Platform  เพื่อให้มีศักยภำพทำงกำรแข่งขันตำม
เป้ำหมำย

มี Platform ที่สนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนวิจัยพัฒนำด้ำน Transport 
Technology และกำรส่งเสริม Transport Tech Startup
ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม 

• จ ำนวนงำนวิจัยและพัฒนำ หรือจ ำนวนสิทธิบัตรด้ำนคมนำคมดิจิทัล                 
ที่น ำไปใช้ เพื่อสร้ำงคุณค่ำในด้ำนต่ำงๆ 

• จ ำนวน Transport Tech Startup ที่เข้ำร่วมโครงกำร และมีกำรเติบโต
ตำมเป้ำหมำย  

• จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิก Digital Marketplace ตำม
เป้ำหมำย  

• มูลค่ำทำงเศรษฐกิจของธุรกรรมบน Digital Marketplace
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(ผลลัพธ์ที่ควรส่งมอบจำกคมนำคมดิจิทัล)

ตัวชี้วัด

มีข้อมูลจำกระบบคมนำคมและขนส่งท่ีสำมำรถสร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม • ระดับควำมส ำเร็จในกำรเผยแพร่ข้อมูลตำม                                                  
แผนแม่บท เพื่อสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลคมนำคม                                    
(Digital Transport Data Roadmap)

• จ ำนวน High-Value Datasets ที่พร้อมให้บริกำรในรูปแบบ API

• ระดับควำมพึงพอใจของภำคส่วนต่ำงๆ ต่อกำรเปิดเผยข้อมูลของ
กระทรวงฯ

• ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดท ำมำตรฐำน                                              
และระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล ตำมแผนแม่บทฯ

• ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำข้อมูล NMTIC และ Big Data 
Analytics ตำมแผนแม่บทฯ  

ยุทธศำสตร์ 4: ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม
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เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 
(ผลลัพธ์ที่ควรส่งมอบจำกคมนำคมดิจิทัล)

ตัวชี้วัด

เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และภำคส่วนต่ำงๆ • e-Participation Index

กำรก ำหนดนโยบำย รวมทั้งกฎระเบียบ มำตรฐำน มีควำมเหมำะสม เท่ำเทียม 
เป็นธรรม มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์

กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร เป็นไปตำมแนวทำง One Transport
และสอดคล้องวิถีชีวิต วงจรธุรกิจ

• ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำคส่วนต่ำงๆ
ที่มีต่อ D-Service บน Government Service Platform

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร โปร่งใส • ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนระบบ D-Back Office

บุคลำกร คค. มีศักยภำพเท่ำทันยุคคมนำคมดิจิทัล • จ ำนวนผู้บริหำรและบุคลกำรที่ได้รับกำรพัฒนำ                                       
จำก Digital Learning Platform  เพื่อให้มีสมรรถนะตำมเป้ำหมำย

ยุทธศาสตร์ 5 :  สร้าง Digital Government Platform ยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการ และบุคลากร



สาระส าคัญ
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ยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล 2021

3
การขับเคลื่อน

• Digitize ข้อมูลผู้เดินทำง เส้นทำง
ยำนพำหนะ

• Station และ Infrastructure 
ที่สำมำรถสร้ำงข้อมูลดิจิทัล

Roadmap กำรพัฒนำคมนำคมดิจิทัล
(Digital Transformation Roadmap for Thailand Transportation) 

Digital Logistics

Smart Mobility

Digital Transport 
Ecosystem

Digital Transport 
Data

Digital Government
Platform

ผู้บริหำร 
และบุคลำกร คค.

• Digitize ข้อมูลสินค้ำ ยำนพำหนะ
• Gateway และ Infrastructure 

ที่สำมำรถสร้ำงข้อมูลดิจิทัล

ระยะที่ 1: Digitization ระยะที่ 2: Connectivity ระยะที่ 3: Autonomous
• น ำข้อมูลมำเพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนส่ง 

ยกระดับคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
อ ำนวยจรำจร ก ำกับควำมปลอดภัย/
สิ่งแวดล้อม 

• พัฒนำทำงกำยภำพและดิจิทัลสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับผังเมือง ผังภำค แผนประเทศ

• กำรขนส่งเป็นไปในลักษณะ
Autonomous, Optimized & Smart

• มีบริกำร Logistics Analytic as a 
Service

• น ำข้อมูลมำอ ำนวยควำมสะดวก                                
ในกำรเดินทำงอย่ำงเทียม อ ำนวยจรำจร                          
ก ำกับควำมปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม 

• พัฒนำทำงกำยภำพและดิจิทัลสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับผังเมือง ผังภำค แผนประเทศ

• กำรเดินทำงเป็นไปในลักษณะ
Autonomous, Optimized & Smart

• มีบริกำร Mobility as a Service

• มี Digital Knowledge
• มี Transport Technology และ Startup 

ตลอดจน Digital Marketplace  

• กำรพัฒนำบุคลำกร กำรวิจัยและพัฒนำ
กำรพัฒนำ Startup และ Marketplace 
เชื่อมโยงกัน เป็น Cluster

• มี Transport Ecosystem ที่สำมำรถ
สร้ำงนวัตกรรมของตนเอง และได้รับ             
กำรยอมรับในระดับสำกล 

• เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบ Digital ตำม 
Roadmap และใช้ Big Data Analytics 

• แลกเปลี่ยนข้อมูลกับภำคส่วนต่ำงๆ           
ด้วยควำมปลอดภัยและรักษำสิทธิ์

• กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูล เป็นไปใน
ลักษณะ Optimized & Smart

• ประชำชนมี Participation & 
Engagement ผ่ำนช่องทำงดิจิทัล 

• บริกำรและบริหำรแบบ One Transport            
ในรูปแบบ Digital Platform

• บริกำรและกำรบริหำร เป็นไปในลักษณะ 
Single & Connected Digital 
Platform กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

• Platform ส ำหรับกำรบริกำร                     
และกำรบริหำรเป็นแบบ Personalized, 
Autonomous, Optimized & Smart

• Skill
• Knowledge

• Evidence
• Attitude

Early • Evidence
• Attitude Developed

• Skill
• Knowledge

• Evidence
• Attitude Mature• Skill

• Knowledge
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ยุทธศาสตร์ 1: พัฒนำ Digital Logistics มุ่งสู่กำรเป็น Smart Corridor ของภูมิภำค

ตัวชี้วัด

1) สัดส่วนของจ านวนสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาเป็น Smart Goods เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งและเปลี่ยนภาคการขนส่ง  
(สินค้ากลุ่มเป้าหมาย เป็นสินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจ และสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน)

2) สัดส่วนการขนส่งทางรางท่ีเพ่ิมข้ึน
3) สัดส่วนการขนส่งเที่ยวเปล่าที่ลดลง 
4) ระยะเวลาการรอคอยของรถบรรทุก ณ Gateway ที่ลดลง
5) ระยะเวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยบนเส้นทางเป้าหมายที่ลดลง 
6) การปล่อย GHG บนเส้นทางท่ีลดลง
7) จ านวนจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรที่ลดลง 
8) จ านวนพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลง 
9) ความรวดเร็วในการค้นหายานพาหนะ บุคคล ที่มีความเสี่ยงต่อความม่ันคง
10) จ านวนเส้นทาง (O-D) ที่มีการจัดท ารายงานสถานการณ์คมนาคม จากข้อมูลดิจิทัล

กลยุทธ์
1) พัฒนา Digital Logistics บนเส้นทาง Smart Route เพ่ือสนับสนุนสินค้าหลักทางเศรษฐกิจของประเทศและสนับสนุนเศรษฐกิจระดับชุมชน
2) พัฒนา Smart Goods และ Smart Logistics Service
3) พัฒนา Smart Vehicle และ Smart Driver ส าหรับการขนส่ง
4) พัฒนา Smart Gateway เพ่ือรองรับการขนส่งแบบ Digital Logistics และเพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนภาคการขนส่ง 
5) พัฒนา Smart Infrastructure เพ่ือรองรับการขนส่งแบบ Digital Logistics 
6) พัฒนา Intelligent Traffic Management เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการขนส่ง
7) พัฒนา Digital Transport เพ่ืออ านวยความปลอดภัยและความม่ันคงในการขนส่ง  
8) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง
9) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็น (Soft Infrastructure) ส าหรับ Digital Logistics 33
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แผนงำนบูรณำกำรระดับกระทรวง

1)    แผนงานพัฒนา Digital Logistics (เส้นทางลาดกระบัง-แหลมฉบัง)

ตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน

Smart Goods และ Smart Logistics Service
1) โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและชายฝั่งเพ่ือเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ (จท.)
2) โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ครบวงจร (จท.)
3) โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่ง

ของประเทศ (สนข.) 
Smart Vehicle และ Smart Driver ส าหรับการขนส่ง
1) โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรือขนถ่ายสินค้าอันตรายตลอดแนวชายฝั่งประเทศไทย (จท.) 
2) โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ (ขบ.)

Smart Infrastructure เพ่ือรองรับการขนส่งแบบ Digital Logistics
1) โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวประเทศ (รฟท.)
Smart Gateway เพ่ือรองรับการขนส่งแบบ Digital Logistics และเพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนภาคการขนส่ง 
1) โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง/ศูนย์การขนส่ง/สถานีขนส่งสินค้าชายแดน 11 แห่ง (ขบ.) 
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานีขนส่งสินค้า ระยะที่ 2 (ขบ.) 
3) โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง แห่งที่ 2 (ICD 2) (รฟท.) 
4) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) 
5) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (กทท.)
6) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 1 (กทท.)
7) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน (ทอท.) 34
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ตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน

Intelligent Traffic Management เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการขนส่ง
1) โครงการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)เพ่ือการยกระดับความปลอดภัยทางน้ า (พัทยาโมเดล) (จท.)
2) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (ดอนสัก-หน้าทอน-ท้องศาลา จ.สุราษฎร์ธานี) (จท.)
3) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (บ้านเพ - เกาะเสม็ด จ.ระยอง) จ.ระยอง (จท.)
4) โครงการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (บวท.)
5) โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ(Air Traffic Management Centre: ATMC) (บวท.)

Digital Transport เพ่ืออ านวยความปลอดภัยและความม่ันคงในการขนส่ง
1) โครงการจัดหาติดตั้งเพ่ิมเติมระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเน็ทเวิร์กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล รักษาความปลอดภัยในแม่น้ าป่าสักแม่น้ า

เจ้าพระยาในพ้ืนที่ จ.อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี (จท.)
2) โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง (ทล.)
3) โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายทางหลวง (ทล.)
4) โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ (ทล.)
5) โครงการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ (รฟท.)
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3
การขับเคลื่อนโครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญ บนเส้นทำง Smart Route ต้นแบบ (ลำดกระบัง-แหลมฉบัง)

ทำงด่วนบูรพำวิถี
สถำนีขนส่งสินค้ำร่มเกล้ำ

ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

ท่ำอำกำศยำนอู่ตะเภำ และศูนย์ซ่อมอำกำศยำน

ท่ำเรือพำณิชย์สัตหีบ
ท่ำเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3

ท่ำเรือมำบตำพุด ระยะที่ 3
รถไฟควำมเร็วสูง – สำยตะวันออก
รถไฟรำงคู่

โครงสร้ำงพื้นฐำนส ำคัญบริเวณใกล้เคียง

โครงสร้ำงพื้นฐำนที่พัฒนำเพ่ิมเติมส ำหรับ EEC

ทำงหลวง หมำยเลข 3 (ทำงเข้ำแหลมฉบัง)

มอเตอร์เวย์ (ลำดกระบัง-แหลมฉบัง)

ICD ลำดกระบัง

ท่ำเรือแหลมฉบัง

เส้นทำงรถไฟ (ลำดกระบัง-แหลมฉบัง)

โครงสร้ำงพื้นฐำน บน Smart Route ต้นแบบ

ICD ลำดกระบัง

ท่ำเรือแหลมฉบัง

ทำงหลวง หมำยเลข 3 (ทำงเข้ำแหลมฉบัง)

มอเตอร์เวย์ (ลำดกระบัง-แหลมฉบัง)

เส้นทำงรถไฟ (ลำดกระบัง-แหลมฉบัง)
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Smart Transport
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Data 
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Infrastructure

Digital 
Technology

Connected
& Electric 
Vehicles

IoT, AI

Embedded 
Sensor in 

Infrastructure

Next-Gen 
Application & 
Smart Mobile 

Device 

Big Data 
& Cloud

แผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง)

PPP & 
Citizen Co-Creation

Intelligent
Traffic Mgt.
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คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล
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Smart Goods 
& Logistics

Service

Smart Vehicle
& Smart Driver

Smart 
Infrastructure

Smart Gateway

Soft 
Infrastructure
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เพ่ืมกำรเปลี่ยนภำคกำรขนส่ง

เพ่ิมควำมสะดวกในกำรขนส่ง 
ทั้งในด้ำนกำรวำงแผนขนส่ง 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้ำ  
กำรติดตำมสถำนะสินค้ำ

และกำรเปลี่ยนภำคกำรขนส่ง

ลดกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำ

ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS ติดตามรถบรรทุก

ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนา Smart Goods 
ที่จะช่วยให้สามารถติดตามสถานะสินค้าและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับบริการขนส่ง/โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่ง เพื่อเพิ่มความสะดวกและการ Shift Mode 
และเชื่อมโยงเข้า NMTIC เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ขนส่ง   

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Infrastructure

ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

พัฒนาต่อยอดจากระบบ e-Port และ NSW เดิม 
และโครงสร้างพื้นฐานที่ท่าเรือ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ความรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล และด าเนินธุรกรรมแบบครบวงจร 

ทบทวนกระบวนการก ากับ Truck Freight Sharing

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการบนเส้นทาง                  
เพื่อให้ใช้ RFID ในการติดตามและบันทึกข้อมูลสินค้า
(สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจ และสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน)

ปรับปรุง Truck Sharing Application
และส่งเสริมการใช้งานกับผู้ประกอบการในเส้นทาง 
เพ่ือลดการขนส่งเท่ียวเปล่า 

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการบนเส้นทาง
เพื่อให้ใช้ระบบ Truck Freight Sharing

โครงการพัฒนาระบบ Sea PCS

พัฒนาระบบจองระวางรถไฟ ที่สามารถบูรณาการกับ 
Truck Sharing Application เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
ในการขนส่ง 

โครงการพัฒนาระบบจองระวางรถไฟ
และติดตามสถานะ

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการทบทวนกฎหมาย Truck Freight Sharing

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 1/4

โครงการส่งเสริม ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS 

โครงการพัฒนา Automated Port

Data Analytics
น าข้อมูลจากระบบ NMTIC มาจัดท าเป็น
Transport Situation Report การขนส่งบนเส้นทาง 

โครงการเพิ่มศักยภาพ Command Room

มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์



คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

3
การขับเคลื่อน

Smart Vehicle
& Driver

Smart 
Infrastructure

Smart Gateway

Soft 
Infrastructure
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ลดปัญหำคอขวด 
ณ ทำงแยกส ำคัญ

ลดกำรสูญเสียจำกควำมคับค่ัง
ของกำรจรำจร
ที่ Gateway

ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS ติดตามรถบรรทุก

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหวาง Vehicle-To-Infrastructure

ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เผยแพร่ข้อมูลสภาพจราจรจาก ICD และท่าเรือ
เพื่อให้ผู้ประกอบการไปใช้ในการวางแผนขนส่ง

โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล
และสภาพจราจรและ Queue จาก ICD 
และท่าเรือฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
วางแผนขนส่ง

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

โครงการส่งเสริม ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS 

Intelligent
Traffic 

Management

น าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC 
รวมทั้ง CCTV และ Sensor ทั้งที่มีอยู่เดิม
และติดตั้งเพิ่มเติม มาใช้ประกอบระบบบริหารสัญญาณ
ไฟจราจรแบบโครงข่าย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของ
การจราจร

Data Analytics

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาณ
ไฟจราจรในลักษณะโครงข่าย                                       
(บน Motorway ทางหลวงหมายเลข 3
และทางหลวงชนบทส าคัญทีเ่ชื่อมต่อ โดยน าข้อมูล
จราจรแบบ Real-Timeจาก NMTIC ท่าเรือฯ และ   
ICD มาสนับสนุนการจัดการจราจร)

น าข้อมูลจากระบบ NMTIC ไปใช้ใน                      
การอ านวยจราจรแบบ Real-Time

เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการช าระค่าผ่านทาง โครงการพัฒนาระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment

โครงการเพิ่มศักยภาพ Command Roomน าข้อมูลจากระบบ NMTIC มาจัดท าเป็น  
Transport Situation Report  เพื่อสรุปสถานการณ์
จราจรบนเส้นทาง 

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 2/4

ลดกำรใช้พลังงำน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์



คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

3
การขับเคลื่อน

Smart Vehicle
& Smart Driver

Smart 
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Soft 
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ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS ติดตามรถบรรทุก

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหวาง Vehicle-To-Infrastructure

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

โครงการส่งเสริม ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS 

Smart Transport
for

Safety & Security
น าข้อมูลจาก NMTIC ทั้ง CCTV และ GPS รวมทั้งข้อมูล
จากแหล่งอ่ืนๆ มาเปรียบเทียบก ากับ และตรวจสอบ
ยานพาหนะแบบ Real-Time เพื่อลดอุบัติเหตุ/เหตุเสี่ยง
ด้านความมั่นคง

Data Analytics น าข้อมูลจากระบบ NMTIC มาจัดท าเป็น  
Transport Situation Report  เพื่อสรุปสถานการณ์
ด้านความปลอดภัยบนเส้นทาง 

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 3/4

ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 
จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง

คมนำคม

ลดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ 
ด้วยกำรก ำกับ ควบคุม

แบบ Real-Time

เพ่ิมพฤติกรรม
กำรขับขี่ปลอดภัย

โดยน ำข้อมูลจำกกำรขับขี่ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้ขับขี่
และกำรพิจำรณำต่ออำยุ

ใบอนุญำตฯ

สำมำรถค้นหำยำนพำหนะ 
บุคคล 

ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคง

พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ ควบคู่กับ
การใช้งานระบบ GPS เพื่อควบคุมก ากับพฤติกรรม
การขับขี่ของผู้ขับขี่ ทั้งแบบ Real-Time และบันทึกไว้
เป็นประวัติส าหรับการต่ออายุฯ   

โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ 
เพื่อเชื่อมโยงกับการก ากับวินัยจราจร 
การต่ออายุใบอนุญาต และการจัด 
Personalized e-Learning ให้ผู้ขับขี่

โครงการพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนจาก CCTV

โครงการเพิ่มศักยภาพ Command Room
(โดยน าข้อมูลจาก CCTV และ GPS ใน NMTIC รวมทั้งข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันรถบรรทุก
บนเส้นทาง)
• ให้บริการค้นหารถบรรทุกบนเสน้ทาง ทั้งแบบ                   

Real-time และวิเคราะห์เส้นทางภายหลัง
• วิเคราะห์การขับขี่ที่เสี่ยงแบบ Real-Time
• วิเคราะห์จุดเสี่ยง/คอขวดบนเส้นทาง
• จัดท าTransport Situation Report

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์

พัฒนา CCTV ในพ้ืนที่ ให้สามารถท า VDO Analytics 
เพื่อค้นหา ก ากับ และตรวจสอบยานพาหนะ                           
แบบ Real-Time เพื่อลดอุบัติเหตุ/เหตุเสีย่ง                                 
ด้านความมั่นคง
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โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

โครงการส่งเสริม ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS 

Smart Transport
for

Safety & Security

Data Analytics

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 4/4

โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ 
เพื่อเชื่อมโยงกับการก ากับวินัยจราจร 
การต่ออายุใบอนุญาต และการจัด 
Personalized e-Learning ให้ผู้ขับขี่

โครงการพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนจาก CCTV

โครงการเพิ่มศักยภาพ Command Room
(โดยน าข้อมูลจาก CCTV และ GPS ใน NMTIC รวมทั้งข้อมูล
จากแหล่งอื่นๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบ เพื่อยืนยันรถบรรทุก
บนเส้นทาง)
• ให้บริการค้นหารถบรรทุกบนเสน้ทาง ทั้งแบบ                   

Real-time และวิเคราะห์เส้นทางภายหลัง
• วิเคราะห์การขับขี่ที่เสี่ยงแบบ Real-Time
• วิเคราะห์จุดเสี่ยง/คอขวดบนเส้นทาง
• จัดท าTransport Situation Report

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

Smart Goods 
& Logistics

Service

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการบนเส้นทาง                  
เพื่อให้ใช้ RFID ในการติดตามและบันทึกข้อมูลสินค้า
(สินค้าส าคัญทางเศรษฐกิจ และสินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน)

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการบนเส้นทาง
เพื่อให้ใช้ระบบ Truck Freight Sharing

โครงการพัฒนาระบบจองระวางรถไฟ
และติดตามสถานะ

Smart Gateway

โครงการพัฒนาระบบ Sea PCS

โครงการพัฒนา Automated Port

โครงการพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล
และสภาพจราจรและ Queue จาก ICD 
และท่าเรือฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการ
วางแผนขนส่ง

โครงการพัฒนาระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment

Intelligent
Traffic 

Management

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาณ
ไฟจราจรในลักษณะโครงข่าย                                       
(บน Motorway ทางหลวงหมายเลข 3
และทางหลวงชนบทส าคัญทีเ่ชื่อมต่อ โดยน าข้อมูล
จราจรแบบ Real-Timeจาก NMTIC ท่าเรือฯ และ   
ICD มาสนับสนุนการจัดการจราจร)

โครงการทบทวนกฎหมาย Truck Freight Sharing



3
การขับเคลื่อน

ปี 2565-2569 (Autonomous)

แนวทางการพัฒนา Smart Route ต้นแบบ (ลาดกระบัง-แหลมฉบัง) ต่อเนื่อง  

Smart Goods 
& Logistics

Service

Smart Vehicle
& Smart Driver

Smart 
Infrastructure

Smart 
Gateway

สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

• บูรณาการ M-Pass & EasyPass

• ท่าเรือแหลมฉบัง
มีการใช้งานระบบ e-Port 

• Motorway ชั่งและบันทึกน้ าหนัก
รถบรรทุกด้วย Digital Scale 

• พัฒนาและเริ่มใช้งานระบบตั๋วร่วม 
และระบบ e-Payment อ่ืนๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการช าระค่าผ่านทาง 

• GPS ติดตามรถบรรทุก

• ระบบ TRAMS
เพื่อก ากับการขนส่งสินค้าอันตราย

• ผู้ประกอบการ เริ่มมีการใช้ RFID
ในการติดตามและบันทึกข้อมูลสินค้า

• พัฒนาต่อยอดจากระบบ e-Port และ NSW เดิม 
และโครงสร้างพื้นฐานที่ท่าเรือ เพื่อเพิ่มความสะดวก
ความรวดเร็ว สามารถติดตามสถานะ แลกเปลี่ยนข้อมูล
ในรูปแบบดิจิทัล และด าเนินธุรกรรมแบบครบวงจร 

• เผยแพร่ข้อมูลสภาพจราจรจาก ICD และท่าเรือ
เพื่อให้ผู้ประกอบการไปใช้ในการวางแผนขนส่ง

• มีระบบ Truck Freight Sharing
โดย ThaiTruckCenter.com
และเอกชนอีกหลายราย

• ใช้ Data Analytics ในการวิเคราะห์ วางแผน บริหาร
เที่ยวรถไฟ และ Truck Freight บนเส้นทาง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

• ระบบ National Single Window
เพื่อการน าเข้า-ส่งออก และโลจิสติกส์

• พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ ควบคู่กับ
การใช้งานระบบ GPS เพื่อควบคุมก ากับพฤติกรรม
การขับขี่ของผู้ขับขี่ ทั้งแบบ Real-Time และบันทึกไว้
เป็นประวัติส าหรับการต่ออายุฯ   

• ส่งเสริมผู้ประกอบการให้พัฒนา Smart Goods 
ที่จะช่วยให้สามารถติดตามสถานะสินค้าและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลกับบริการขนส่ง/โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบขนส่งเพื่อเพิ่มความสะดวกและการ Shift Mode 
และเชื่อมโยงเข้า NMTIC เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ขนส่ง   

• ปรับปรุง Truck Sharing Application
และส่งเสริมการใช้งานกับผู้ประกอบการในเส้นทาง 
เพื่อลดการขนส่งเที่ยวเปล่า 

• พัฒนาระบบจองระวางรถไฟ ที่สามารถบูรณาการกับ 
Truck Sharing Application เพื่อเพิ่มความสะดวก
ในการขนส่ง 

• พัฒนาระบบ Mobility as a Service ที่ช่วยให้
ประชาชนสามารถเลือก Package บริการ
เดินทางและค่าบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจ

• ขยาย Truck Sharing Application ให้ครอบคลุม 
การจองคลังสินค้า เพื่อเพิ่ม Utilization ของคลังสินค้า
บนเส้นทาง 

• ICD เริ่มทดลองใช้ระบบติดตามสถานะ

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม ให้สามารถ           
แจ้งเตือนจุดเสี่ยง สภาพจราจร กับยานพาหนะที่
เป็น Connected Car

• เริ่มทดลองใช้งาน Connected Car ที่สามารถรองรับ              
การแจ้งเตือน/ควบคุมจากโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
บนเส้นทาง หรือจากยานพาหนะคันอ่ืน
เพื่อลดการขับขี่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ/ผิดวินัยจราจร 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-
Infrastructure

• มีข้อมูลความจุทาง สภาพทาง/ราง 
และ Black Spot ในรูปแบบดิจิทัล

As-is To-be

• พัฒนาต่อยอดจากระบบและโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออ านวยความสะดวก ในการขนส่งที่ท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ โดยพัฒนาระบบ Air PCS 
เพื่อให้สามารถติดตามสถานะ แลกเปลี่ยน 
ข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและด าเนินธุรกรรมแบบครบวงจร 
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3
การขับเคลื่อน

Smart 
Transport

for
Safety & Security

Data 
Analytics

Soft 
Infrastructure

Intelligent 
Traffic

Management

• Mobile Application “M Traffic”
รายงานสภาพการจราจรและอุบัติการณ์

• มี Mobile Application ของเอกชน
ที่แนะน าเส้นทางและรายงานจราจร

• มี CCTV และ Control Room ของ
Motorway เพ่ืออ านวยการจราจร

• มี NMTIC ที่สามารถน าข้อมูล GPSรถบรรทุก
เพ่ือมาวิเคราะห์พฤติกรรม
การขับขี่ รวมท้ังสามารถน าข้อมูล 
CCTV บนเส้นทางมาวิเคราะห์ด้านต่างๆ

• ใช้ Data Analytics วิเคราะห/์เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร Supply Chain 
ของผู้ประกอบการ Logistics บนเส้นทาง
โดยพัฒนาบริการ Logistics Analytic 
as a Service

• มี CCTV และ Control Room ของ
Motorway เพ่ืออ านวยความปลอดภัย    
ให้ความช่วยเหลือ กรณีรถเสีย  
อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 

• น าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC 
รวมท้ัง CCTV และ Sensor ทั้งที่มีอยู่เดิม
และติดต้ังเพ่ิมเติม มาใช้ประกอบระบบบริหาร
สัญญาณไฟจราจรแบบโครงข่าย เพ่ือเพ่ิม             
ความคล่องตัวของการจราจร

• น าข้อมูลจาก NMTIC ทั้ง CCTV และ GPS 
รวมท้ังข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ มาเปรียบเทียบ
ก ากับ และตรวจสอบยานพาหนะแบบ                 
Real-Time  เพ่ือลดอุบัติเหตุ/เหตุเสี่ยง                
ด้านความมั่นคง

• น าข้อมูลจากระบบ NMTIC มาจัดท าเป็น
Transport Situation Report  เพ่ือสรุป
สถานการณ์การขนส่งบนเส้นทาง ในเชิง
วิเคราะห์ คาดการณ์ ส าหรับสนับสนุน                
การตัดสินใจของผู้บริหาร

• ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล
• ทบทวนกระบวนการก ากับ Truck Freight 

Sharing

• พัฒนากฎหมายก ากับ Connected Car

แนวทางการพัฒนา Smart Route ต้นแบบ (ลาดกระบัง-แหลมฉบัง) ต่อเนื่อง  

ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

• ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เร่ือง                  
กำรก ำหนดให้รถบรรทุกทุกคันต้องติดต้ัง
ระบบ GPS 43

• พัฒนา CCTV ในพื้นที่ ให้สามารถท า VDO 
Analytics เพ่ือค้นหา ก ากับ และตรวจสอบ
ยานพาหนะ แบบ Real-Time เพ่ือลดอุบัติเหตุ/
เหตุเสี่ยงด้านความมั่นคง

• พัฒนาระบบ Circular Economy 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารทั้ง Supply 
Chain ของผู้ประกอบการบนเส้นทาง



ตัวชี้วัด

1) จ านวนผู้ใช้งาน Mobile Application เชิงบูรณาการ เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉลี่ยต่อคน
3) ระยะเวลาการเดินทางไปท างานโดยเฉลี่ยในชั่วโมงเร่งด่วน
4) ลด GHG จากปัญหาจราจรในพื้นท่ี
5) จ านวนจุดเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร 
6) จ านวนพฤติกรรมการขับขี่ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
7) ความรวดเร็วในการค้นหายานพาหนะ บุคคล ท่ีมีความเส่ียงต่อความมั่นคง
8) จ านวนพื้นท่ี/ย่าน ท่ีมีการจัดท ารายงานสถานการณ์คมนาคมจากข้อมูลดิจิทัล

กลยุทธ์

1) พัฒนา Smart Mobility ในพื้นท่ี Smart Area ควบคู่กับ Smart Mobility ท่ีสนับสนุน Inclusive Transport 
2) พัฒนา Smart Journey และ Smart Mass Transport Service
3) พัฒนา Smart Vehicle และ Smart Driver ส าหรับสนับสนุนการเดินทาง
4) พัฒนา Smart Station เพื่อรองรับการเดินทางแบบ Smart Mobility  
5) พัฒนา Smart Infrastructure เพ่ือรองรับการเดินทางแบบ Smart Mobility 
6) พัฒนา Intelligent Traffic Management เพ่ือเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง
7) พัฒนา Digital Transport เพ่ืออ านวยความปลอดภัยและความมั่นคงในการเดินทาง
8) พัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง
9) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนท่ีจ าเป็น (Soft Infrastructure) ส าหรับ Smart Mobility 44

3
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2: 

พัฒนำ Smart Mobility มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบ Smart City ควบคู่กับกำรสนับสนุน Inclusive Transport



ยุทธศาสตร์ 2: พัฒนา Smart Mobility มุ่งสู่การเป็นต้นแบบ Smart City

แผนงำนบูรณำกำรระดับกระทรวง

1)    แผนงานพัฒนา Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถานีกลางบางซื่อ

ตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน

Smart Journey และ Smart Mass Transport Service
1) โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า                              

เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ (สนข.) 
2) โครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) (สนข.)
3) โครงการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) (สนข.)

Smart Vehicle และ Smart Driver ส าหรับสนับสนุนการเดินทาง
1) โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหนง่รถโดยสารประจ าทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์

สูงสุด (ขสมก.)
2) โครงการจัดซื้อรถโดยสาร NGV ทดแทนเพ่ือใช้ในกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
3) โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 200 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า (ขสมก.)

Smart Station
1) โครงการพัฒนาประตูกั้นชานชาลาแบบสูงครึ่งบานท่ีสถานีรถไฟฟ้า 7 สถานี (รฟฟท.)
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3
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2: 

พัฒนำ Smart Mobility มุ่งสู่กำรเป็นต้นแบบ Smart City ควบคู่กับกำรสนับสนุน Inclusive Transport



ตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน

Digital Transport เพ่ืออ านวยความปลอดภัยและความมั่นคงในการเดินทาง
1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร (ขบ.)

ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ (ขบ.)

ปัจจัยสนับสนุนท่ีจ าเป็น (Soft Infrastructure) ส าหรับ Smart Mobility
1) โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทาง

สาธารณะ (ขบ.)
2) โครงการศึกษาการจัดท าร่างข้อก าหนดของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย (ขบ.)
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แผนงำน: กำรพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ
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คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

3
การขับเคลื่อน

Smart Journey 
& Smart 

Mass Transport 
Service

Smart Station

Soft 
Infrastructure
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ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง

เพ่ิมควำมสะดวกในกำรวำง
แผนกำรเดินทำง

และเข้ำถึงทำงเลือก
ในกำรเดินทำงรูปแบบต่ำงๆ 

ด้วยควำมเท่ำเทียม พัฒนำระบบค้นหำ/แนะน ำข้อมูลกำรเดินทำง
และวิเครำะห์ Passenger Flow ใน Station  

ส่งเสริม ก ำกับบริกำร Car Sharing ให้สอดคล้องตำม
กฎระเบียบ

ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทบทวนกระบวนการก ากับ Car Sharing

โครงกำรส่งเสริม ก ำกับกำรให้บริกำร Car Sharing

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

โครงการทบทวนกระบวนการก ากับ Car Sharing

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ แผ่นที่ 1/4

Data Analytics
น าข้อมูลจากระบบ NMTIC และจากภาคส่วนต่างๆ 
มาจัดท าเป็น Transport Situation Report                      
ด้านสถานการณ์การเดินทางในพ้ืนที่

โครงการพัฒนา Command Room

ทบทวนเส้นทำงบริกำรขนส่งมวลชน ทั้งที่เป็นระบบหลัก 
และ Feeder ให้มีควำมต่อเนื่องกัน 

พัฒนำ Mobile Application พร้อมมำตรกำรจูงใจ              
ให้ใช้งำน เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนเดินทำง กำรเข้ำถึง 
Park & Ride และ Car Sharing  รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment เพื่อควำมสะดวกของ
ประชำชนและนักท่องเที่ยว 

พัฒนำ Park & Ride ให้ประชำชนตรวจสอบ สถำนะ 
Availability ได้

พัฒนำ Smart Bus Station ในพื้นที่ให้อยู่ในต ำแหน่ง
ที่สะดวกต่อกำรเดินทำงต่อเนื่อง

โครงกำรทบทวนเส้นทำง/เที่ยวรถบริกำรขนส่งมวลชน

โครงกำรพัฒนำ Mobile Application ที่สนับสนุน
กำรวำงแผนกำรเดินทำง/แนะน ำเส้นทำง/
สภำพจรำจรและสนับสนุนกำรเข้ำถึงระบบขนส่ง
มวลชนแบบบูรณำกำร 

โครงกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment

โครงกำรพัฒนำ Smart Station 

โครงกำรพัฒนำ Digital Park & Ride

โครงกำรพัฒนำ Smart Bus Station ในพื้นที่มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์



คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

3
การขับเคลื่อน

Smart 
Infrastructure

Smart Station

Soft 
Infrastructure
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ลดปัญหำคอขวด 
ณ ทำงแยกส ำคัญ

ลดควำมคับค่ัง
ของกำรจรำจร

ที่ Station

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหวาง Vehicle-To-Infrastructure

ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS ติดตามรถบรรทุก

ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

เผยแพร่ข้อมูลสภำพจรำจรในบริเวณสถำนี
ให้กับประชำชนผ่ำนทำง Mobile Application

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

Intelligent
Traffic 

Management

น าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC 
รวมทั้ง CCTV และ Sensor ทั้งของ คค. และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่  มาใช้ประกอบระบบ
บริหาร สัญญาณไฟจราจรแบบโครงข่าย

Data Analytics

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาณ
ไฟจราจรในลักษณะโครงข่ายในพ้ืนที่
(โดยน าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC รวมท้ัง                 
ภาคส่วนต่างๆ มาจัดการจราจร ควบคู่กับการจัดเส้นทาง และ
ด าเนินมาตรการอื่นๆ)

โครงการพัฒนา Command Room

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 2/3

ลดกำรใช้พลังงำน
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3
การขับเคลื่อนสรุปแผนงำน: กำรพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ แผ่นที่ 2/4

เพ่ิมควำมสำมำรถ
ในกำรควบคุมและบริหำรเวลำ

กำรเดินทำง

Smart Journey 
& Smart 

Mass Transport 
Service

พัฒนำ Mobile Application พร้อมมำตรกำรจูงใจ                 
ให้ใช้งำน เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนเดินทำง กำรเข้ำถึง               
Park & Ride และ Car Sharing  รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment เพื่อควำมสะดวกของ
ประชำชนและนักท่องเที่ยว 

โครงกำรพัฒนำ Mobile Application ที่สนับสนุน
กำรวำงแผนกำรเดินทำง/แนะน ำเส้นทำง/
สภำพจรำจรและสนับสนุนกำรเข้ำถึงระบบขนส่ง
มวลชนแบบบูรณำกำร 

โครงกำรพัฒนำ Smart Station 

Smart Vehicle 
& Smart Driver  

จัดให้มีกำรทดลอง Connected Vehicles /Electric 
Vehicles ในพ้ืนที่

โครงกำรทดลอง Connected Vehicles 
/Electric Vehicles  

น าข้อมูลจากระบบ NMTIC และจากภาคส่วนต่างๆ 
มาจัดท าเป็น Transport Situation Report                      
ด้านสถานการณ์จราจรในพ้ืนที่

มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์

โครงการพัฒนาระบบ ERP (Electronic Road Pricing)พัฒนำระบบจัดเก็บค่ำผ่ำนทำง เพื่อบรรเทำจรำจร

ทบทวนกระบวนกำรก ำกับ Car Sharing

จัดท ำกฎหมำยรองรับ ERP

โครงกำรจัดท ำกฎหมำยรองรับ ERP

โครงกำรจัดท ำกฎหมำยก ำกับ Connected Car
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Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 2/3
3

การขับเคลื่อนสรุปแผนงำน: กำรพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ แผ่นที่ 3/4

คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

Smart Vehicle
& Smart Driver

Smart 
Infrastructure

Soft 
Infrastructure

ก าหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ก ากับการติดตั้งและใช้งาน GPS ติดตามรถบรรทุก

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ที่พร้อมรองรับ 
การสื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle 
และการสื่อสารระหวาง Vehicle-To-Infrastructure

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Smart Transport
for

Safety & Security

พัฒนา CCTV ในพ้ืนที่ ให้สามารถท า VDO Analytics 
เพื่อค้นหา ก ากับ และตรวจสอบยานพาหนะ                      
แบบ Real-Time เพื่อลดอุบัติเหตุ/เหตุเสีย่ง
ด้านความมั่นคง

Data Analytics

น าข้อมูลจากระบบ NMTIC และจากภาคส่วนต่างๆ 
ไปใช้ในอ านวยความปลอดภัยแบบ Real-Time 
โดยมุ่งเน้นรถโดยสารประจ าทาง รถโดยสารสาธารณะ 
และ Car Sharing

น าข้อมูลจากระบบ NMTIC และจากภาคส่วนต่างๆ 
มาจัดท าเป็น Transport Situation Report  
เพื่อสรุปสถานการณ์ด้านความปลอดภัยในพ้ืนที่

ลดจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 
จำกโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง

คมนำคม

ลดอุบัติเหตุจำกกำรขับขี่ 
ด้วยกำรก ำกับ ควบคุม

แบบ Real-Time

เพ่ิมพฤติกรรม
กำรขับขี่ปลอดภัย

โดยน ำข้อมูลจำกกำรขับขี่ 
ไปใช้ในกำรพัฒนำผู้ขับขี่
และกำรพิจำรณำต่ออำยุ

ใบอนุญำตฯ

สำมำรถค้นหำยำนพำหนะ 
บุคคล 

ที่มีควำมเสี่ยงต่อควำมมั่นคง

พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ รถโดยสาร
ประจ าทาง/รถโดยสารสาธารณะควบคู่กับการใช้งาน
ระบบ GPS เพื่อควบคุมก ากับพฤติกรรมการขับขี่                      
ทั้งแบบ Real-Time และบันทึกไว้เป็นประวัติ                        
ส าหรับการต่ออายุฯ

โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ 
เพื่อเชื่อมโยงกับการก ากับวินัยจราจร 
การต่ออายุใบอนุญาต และการจัด 
Personalized e-Learning ให้ผู้ขับขี่

โครงการพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนจาก CCTV

โครงการพัฒนา Command Room
(เพื่อเพ่ิมศักยภาพ NMTIC โดยน าข้อมูลจาก CCTV และ GPS 
ใน NMTIC รวมทั้งของภาคส่วนต่างๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบ 
ก ากับเชิงบูรณาการในพ้ืนที)่
• ให้บริการค้นหารถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที ่                                   

ทั้งแบบ Real-time และวิเคราะห์เส้นทางภายหลัง
• วิเคราะห์การขับขี่ที่เสี่ยงแบบ Real-Time
• วิเคราะห์จุดเสี่ยง/คอขวดบนเส้นทาง
• จัดท าTransport Situation Report

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

มีรำยงำนสถำนกำรณ์
คมนำคมและขนส่ง

เชิงวิเครำะห์และพยำกรณ์



3
การขับเคลื่อน

52

สรุปแผนงำน: กำรพัฒนำ Digital Logistics (เส้นทำงลำดกระบัง-แหลมฉบัง) แผ่นที่ 2/3
3

การขับเคลื่อนสรุปแผนงำน: กำรพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ แผ่นที่ 4/4

Smart Journey 
& Smart 

Mass Transport 
Service

Smart Station

โครงกำรส่งเสริม ก ำกับกำรให้บริกำร Car Sharing

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

โครงกำรทบทวนเส้นทำง/เที่ยวรถบริกำรขนส่งมวลชน

โครงกำรพัฒนำ Mobile Application ที่สนับสนุน
กำรวำงแผนกำรเดินทำง/แนะน ำเส้นทำง/
สภำพจรำจรและสนับสนุนกำรเข้ำถึงระบบขนส่ง
มวลชนแบบบูรณำกำร 

โครงกำรพัฒนำระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment

โครงกำรพัฒนำ Smart Station 

โครงกำรพัฒนำ Digital Park & Ride

โครงกำรพัฒนำ Smart Bus Station ในพ้ืนที่

Smart Vehicle 
& Smart Driver  

โครงกำรทดลอง Connected Vehicles 
/Electric Vehicles  

Smart 
Infrastructure

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
ให้เพียงพอรองรับการสื่อสาร V2V, V2I

โครงการพัฒนาระบบ ERP (Electronic Road Pricing)

โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่ 
เพื่อเชื่อมโยงกับการก ากับวินัยจราจร 
การต่ออายุใบอนุญาต และการจัด 
Personalized e-Learning ให้ผู้ขับขี่

Soft 
Infrastructure

โครงการพัฒนามาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูล

Intelligent
Traffic 

Management

Data Analytics

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาณ
ไฟจราจรในลักษณะโครงข่ายในพ้ืนที่
(โดยน าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC รวมท้ัง                 
ภาคส่วนต่างๆ มาจัดการจราจร ควบคู่กับการจัดเส้นทาง และ
ด าเนินมาตรการอื่นๆ)

โครงกำรจัดท ำกฎหมำยรองรับ ERP

โครงกำรจัดท ำกฎหมำยก ำกับ Connected Car

Smart Transport
for

Safety & Security

โครงการพัฒนาระบบอ่านป้ายทะเบียนจาก CCTV

โครงการพัฒนา Command Room
(เพื่อเพ่ิมศักยภาพ NMTIC โดยน าข้อมูลจาก CCTV และ GPS 
ใน NMTIC รวมทั้งของภาคส่วนต่างๆ มาตรวจสอบเปรียบเทียบ 
ก ากับเชิงบูรณาการในพ้ืนที)่
• ให้บริการค้นหารถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที ่                                   

ทั้งแบบ Real-time และวิเคราะห์เส้นทางภายหลัง
• วิเคราะห์การขับขี่ที่เสี่ยงแบบ Real-Time
• วิเคราะห์จุดเสี่ยง/คอขวดบนเส้นทาง
• จัดท าTransport Situation Report

เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

โครงการทบทวนกระบวนการก ากับ Car Sharing



3
การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ ต่อเนื่อง

Smart Journey
& Smart

Mass Transport 
Service

Smart 
Vehicle
& Smart 
Driver

Smart 
Infrastructure

Smart 
Station

• มีระบบ Car Sharing โดยเอกชนหลำยรำย 
แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สอดคล้องตำมกฎหมำย

• บริกำรขนส่งมวลชน ทั้งที่เป็นระบบหลักและ 
Feeder ยังไม่ต่อเนื่องกัน

• ยังไม่มี Mobile Application ที่สนับสนุน 
กำรวำงแผนกำรเดินทำง และเข้ำถึงบริกำร
ขนส่งมวลชนแบบบูรณำกำร

• ระบบช ำระค่ำโดยสำรยังแยกส่วนกัน

• พัฒนำต่อยอด Mobile Application สนับสนุนกำร
เดินทำงให้ครอบคลุมระบบรถไฟชำนเมือง

• ใช้ Data Analytics เพื่อ Optimize เส้นทำง และ
กำรวำงแผนเที่ยวรถไฟฟ้ำ รถโดยสำรประจ ำทำง และ
ขนส่งมวลชนอ่ืนที่เป็น Feeder ให้เพียงพอ เชื่อมโยง
และมีประสิทธิภำพ

• พัฒนำบริกำร Mobility as a Service เพื่อให้
ประชำชน นักท่องเที่ยว สำมำรถเลือก Package 
บริกำรเดินทำง ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ควำมต้องกำร 
และประหยัดค่ำใช้จ่ำย 

• ส่งเสริม ก ำกับบริกำร Car Sharing ให้สอดคล้องตำม
กฎระเบียบ

• ทบทวนเส้นทำงบริกำรขนส่งมวลชน ทั้งที่เป็นระบบหลัก 
และ Feeder ให้มีควำมต่อเนื่องกัน 

• พัฒนำ Mobile Application พร้อมมำตรกำรจูงใจให้
ใช้งำน เพื่อสนับสนุนกำรวำงแผนเดินทำง กำรเข้ำถึง 
Park & Ride และ Car Sharing  รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ระบบตั๋วร่วม/ระบบ e-Payment เพื่อควำมสะดวกของ
ประชำชนและนักท่องเที่ยว  

• เริ่มทดลองใช้งำน Connected Car ที่สำมำรถรองรับ
กำรแจ้งเตือน/ควบคุมจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนทำง
คมนำคมในพ้ืนที่ หรือจำกยำนพำหนะคันอ่ืน เพื่อ                
ลดกำรขับขี่ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ/ผิดวินัยจรำจร/ลดปญัหำ
จรำจร

• จัดให้มีกำรทดลอง Connected Car/Electric 
Vehicles ในพ้ืนที่ 

• พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลการขับขี่ของผู้ขับขี่                      
รถโดยสารประจ าทาง/รถโดยสารสาธารณะควบคู่กับ
การใช้งานระบบ GPS เพื่อควบคุมก ากับพฤติกรรม                
การขับขี่ ทั้งแบบ Real-Time และบันทึกไว้เป็นประวัติ 
ส าหรับการต่ออายุฯ

• พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนให้สำมำรถ แจ้งเตือนจุดเสี่ยง 
สภำพจรำจร กับ Connected Car

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ให้พร้อมรองรับ การ
สื่อสารระหว่าง Vehicle-To-Vehicle และ Vehicle-
To-Infrastructure

• พัฒนำระบบค้นหำ/แนะน ำข้อมูลกำรเดินทำง
และวิเครำะห์ Passenger Flow ใน Station 

• พัฒนำ Park & Ride ให้ตรวจสอบ Availability ได้
• พัฒนำ Smart Bus Station ในพ้ืนที่ให้อยู่ในต ำแหน่ง

ที่สะดวกต่อกำรเดินทำงต่อเนื่อง
• เผยแพร่ข้อมูลสภำพจรำจรในบริเวณสถำนีให้กับ

ประชำชนผ่ำนทำง Mobile Application

• มีระบบ Taxi OK และ Taxi VIP
• มีกำรติดต้ังระบบ GPS กับรถโดยสำร

สำธำรณะ

• ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนกำรเดินทำง ณ สถำนี

• ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมในพื้นที่
ยังไม่รองรับกำรเป็นคมนำคมดิจิทัล

53

ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

• พัฒนำ Smart Station ส ำหรับระบบรถไฟชำนเมือง

• พัฒนำระบบจัดเก็บค่ำผ่ำนทำง เพื่อบรรเทำจรำจร
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Smart 
Transport
for Safety 
& Security

Data 
Analytics

Soft 
Infrastructure

Intelligent 
Traffic

Management
(ITS)

• มี Mobile Application ของเอกชนที่
แนะน ำเส้นทำงและรำยงำนจรำจร

• มี CCTV ในพื้นที่ เพ่ืออ ำนวยกำรจรำจร

• มี NMTIC ที่สำมำรถน ำข้อมูล CCTV 
บนเส้นทำงมำวิเครำะห์เพ่ิมเพ่ิมศักยภำพ
กำรจรำจรและกำรอ ำนวยควำมปลอดภัย 
ควำมมั่นคง

• มี CCTV เพ่ืออ ำนวยควำมปลอดภัย    
และควำมมั่นคง 

• พัฒนา CCTV ในพื้นที่ ให้สามารถท า VDO 
Analytics เพ่ือค้นหา ก ากับ และตรวจสอบ
ยานพาหนะ แบบ Real-Time เพ่ือลดอุบัติเหตุ/
เหตุเสี่ยงด้านความมั่นคง

• น าข้อมูลจราจรแบบ Real-Time จาก NMTIC 
รวมทั้ง CCTV และ Sensor ทั้งของ คค. และ
หน่วยงานอ่ืนๆ ในพื้นที่  มาใช้ประกอบระบบ
บริหาร สัญญาณไฟจราจรแบบโครงข่าย

• พัฒนาระบบสัญญาณไฟจราจร แบบจัด Priority ให้กับ
รถประจ าทางที่วิ่งเข้าสถานีกลางบางซื่อ

• ก ำหนดมำตรฐำนกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
• ทบทวนกระบวนกำรก ำกับ Car Sharing
• จัดท ำกฎหมำยรองรับ ERP
• จัดท ำกฎหมำยก ำกับ Connected Car

• มีประกำศกรมกำรขนส่งทำงบกให้รถโดยสำร
ติดระบบ GPS

• เพ่ิมศักยภาพ CCTV ในพื้นที่ ให้สามารถท า 
VDO Analytics ในระดับการค้นหา บุคคล/
วัตถุต้องสงสัยใน Smart Central Station
แบบ Real-Time เพ่ือลดเหตุเสี่ยง                           
ด้านความมั่นคง
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ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

แนวทางการพัฒนำพื้นที่ Smart Area ต้นแบบ บริเวณสถำนีกลำงบำงซื่อ ต่อเนื่อง

• น าข้อมูลจากระบบไปใช้ในการอ านวยจราจร 
และอ านวยความปลอดภัยแบบ Real-Time
โดยขยายผลไปยังรถยนต์ รถจักรยานยนต์

• น าข้อมูลจากระบบ NMTIC ไปใช้ใน                      
การอ านวยจราจรและอ านวยความปลอดภัย
แบบ Real-Time โดยมุ่งเน้นรถโดยสารประจ า
ทาง รถโดยสารสาธารณะ และ Car Sharing

• น าข้อมูลจากระบบ NMTIC และจากภาคส่วน
ต่างๆ มาจัดท าเป็น Transport Situation 
Report ด้านสถานการณ์การเดินทางในพื้นที่



3
การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 3: สร้าง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้านคมนาคม 

ตัวชี้วัด

1) จ านวนประชาชน ผู้ขับขี่ และบุคลากรในระบบคมนาคมขนส่งที่ได้รับการพัฒนาจาก Digital Learning Platform                               
เพ่ือให้สามารถขับขี่และใช้งานระบบคมนาคมขนส่งได้อย่างปลอดภัย

2) จ านวนประชาชน ภาคธุรกิจ และ Startup ท่ีได้รับการพัฒนาจาก Digital Learning Platform  เพ่ือให้มีศักยภาพทางการแข่งขัน
ตามเป้าหมาย

3) จ านวนงานวิจัยและพัฒนา หรือจ านวนสิทธิบัตรด้านคมนาคมดิจิทัลท่ีน าไปใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าในด้านต่างๆ
4) จ านวน Transport Tech Startup ท่ีเข้าร่วมโครงการ และมีการเติบโตตามเป้าหมาย  
5) จ านวนผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก Digital Marketplace ตามเป้าหมาย  
6) มูลค่าทางเศรษฐกิจของธุรกรรมบน Digital Marketplace

กลยุทธ์

1) พัฒนา Digital Lifelong Learning Platform ด้านคมนาคมขนส่ง
2) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) Digital Transport Technology เพ่ือขับเคล่ือนประเทศสู่การเป็น Digital Maker
3) ส่งเสริม Transport Tech Startup เพื่อต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา
4) พัฒนา Digital Marketplace ส าหรับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง โดยมุ่งเน้นการสร้างบริการครบวงจรส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
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การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 3: สร้าง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการด้านคมนาคม 

โครงกำรบูรณำกำรระดับกระทรวง

1) โครงการพัฒนา Digital Learning Platform ด้านคมนาคมขนส่ง
2) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา Digital Transport Technology
3) โครงการพัฒนา Transport Tech Startup
4) โครงการพัฒนา Digital Market Place ส าหรับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง
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PPP & 
Citizen Co-Creation 57

Digital 
Marketplace 
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คมนาคมขนส่ง

Digital 
Lifelong 
Learning 
Platform 
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ด้าน Digital 
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Transport 
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ยุทธศำสตร์ 3: สร้ำง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม แผ่นที่ 1/3

58

คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

Digital Lifelong 
Learning 
Platform 

ด้านคมนาคมขนส่ง

Digital
Marketplace 
อุตสาหกรรม

คมนาคมขนส่ง

มี Platform ที่สนับสนุน
กำรพัฒนำประชำชน

และภำคธุรกิจ
ให้ใช้งำน

ระบบคมนำคมขนส่งได้
อย่ำงปลอดภัย ตลอดจน
มีขีดควำมสำมำรถทำง
กำรแข่งขันที่เพ่ิมขึ้น 

เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง 
มีโอกำสและควำมสะดวกใน

กำรประกอบธุรกิจที่สอดคล้อง
ตำมกฎหมำย

สร้ำง Digital Platform พร้อมหลักสูตรในรูปแบบ 
Digital ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่และบุคลำกรในระบบคมนำคม
ขนส่ง ทั้งทำงถนน ทำงน้ ำ ระบบรำง และทำงอำกำศ
สำมำรถเข้ำเรียนรู้ได้ โดยมีกำรน ำเสนอหลักสูตรที่  
เหมำะส ำหรับบุคคล (Personalized) และสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพื่อกำรขอใบอนุญำตฯ / 
ต่อใบอนุญำตฯ   

โครงกำรพัฒนำ Digital Learning Platform 
ด้ำนคมนำคมขนส่ง

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปโครงกำร

พัฒนา Digital Marketplace ที่สนับสนุนซื้อขำย
เทคโนโลยีดิจิทัลและบริกำร/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยน ำบริกำรอนุญำตและจดทะเบียนของหน่วยงำน
ภำครัฐที่เกี่ยวข้องมำให้บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ

โครงการพัฒนา Digital Marketplace ส าหรับ
อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง
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ยุทธศำสตร์ 3: สร้ำง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม แผ่นที่ 2/3
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คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

งานวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ด้าน Digital 
Transport 

Technology

Digital 
Marketplace 
อุตสาหกรรม

คมนาคมขนส่ง

มี Platform ที่สนับสนุน
กำรสร้ำงผลงำนวิจัยพัฒนำ 

ด้ำน Transport 
Technology 

และ กำรส่งเสริม Transport 
Tech Startup

ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจ สังคม

ก ำหนดยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย แผนงำน และผลงำนวิจัย
ด้ำน Digital Transport Technology พร้อม                     
กำรจัดสรรทุน และพื้นที่สนับสนุน

โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ                    
Digital Transport Technology

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปโครงกำร

โครงการพัฒนา Digital Marketplace ส าหรับ
อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง

Transport Tech
Startup

ก ำหนดยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย แผนงำนกำรพัฒนำ 
Startup ด้ำน Digital Transport Technology 
พร้อมกำรจัดสรรทุน และพื้นที่สนับสนุน เพื่อให้สำมำรถ
ก ำกับดูแลได้อย่ำงเท่ำทัน

โครงกำรพัฒนำ Transport Tech Startup

Digital Lifelong 
Learning 
Platform 

ด้านคมนาคมขนส่ง

จัดให้มีหลักสูตรบน Digital Platform ที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภำพให้กับนักศึกษำ ประชำชน ภำคธุรกิจ                        
ด้ำนกำรน ำดิจิทัลมำเพิ่มประสิทธภิำพกำรคมนำคมขนส่ง 

โครงกำรพัฒนำ Digital Learning Platform 
ด้ำนคมนำคมขนส่ง

น าผลิตภัณฑ์/บริการของ Startup ที่ส่งเสริมมาจ าหน่าย
บน Digital Marketplace



3
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ยุทธศำสตร์ 3: สร้ำง Digital Transport Ecosystem เพ่ือพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม แผ่นที่ 3/3
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งานวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ด้าน Digital 
Transport 

Technology

Digital 
Marketplace 
อุตสาหกรรม

คมนาคมขนส่ง

โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ                    
Digital Transport Technology

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปโครงกำร

โครงการพัฒนา Digital Marketplace ส าหรับ
อุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง

Transport Tech
Startup โครงกำรพัฒนำ Transport Tech Startup

Digital Lifelong 
Learning 
Platform 

ด้านคมนาคมขนส่ง

โครงกำรพัฒนำ Digital Learning Platform 
ด้ำนคมนำคมขนส่ง
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โครงการพัฒนา Digital Learning Platform ด้านคมนาคมขนส่ง

สถำปัตยกรรมของระบบงำน

ผู้ใช้งาน

ผู้ขับขี่และบุคลากร
ในระบบคมนาคมขนส่ง

ประชาชน ภาคธุรกิจ และ Startup 
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โครงการส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ Digital Transport Technology

Digital Logistics
Smart & Sustainable 

Mobility

Smart Driver
& Smart Vehicle

Digital Transport 
for Safety & Security

Digital Government 
Service

Smart Infrastructure,
Gateway & Pavement

Services
(API, Platform, Mobile App, Web)

Robotics & Materials
(Logistics, Construction, Traffic Management)

Information
(Big Data Analytic, Optimization, Visualization, Machine Learning, Prediction, Image Processing)

Connectivity
(Data Standard, Exchange Gateway, Fiber, Wi-Fi, LTE)

Data
(Sensor, RF-ID, IoT, Cloud Storage, Social Media, Open Data)

Soft Infrastructure
(Business Model. PPP, Law & Regulation)

Research Topic 

Cluster Sector Involvement

ภาคเอกชน,
SMEs & Startups

สมาคม, องค์กรความร่วมมือ

ภาครัฐ
(สวทช. วช. สกว. NIA ฯลฯ)

ภาคการศึกษา
(อุดมศึกษา อาชีวศึกษา)

กระทรวงคมนาคม
(หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด)

องค์กรระหว่างประเทศ
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• สามารถจ าแนกกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง เพ่ือน าไปสู่การออกแบบพัฒนา Digital Marketplace ได้ ตามแผนภาพ

โครงการพัฒนา Digital Marketplace ส าหรับอุตสาหกรรมคมนาคมขนส่ง

รำยละเอียดโดยย่อ
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3
การขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนา Digital Transport Ecosystem เพื่อพัฒนำประชำชนและผู้ประกอบกำรด้ำนคมนำคม ต่อเน่ือง 

• มีหลักสูตรและบริกำรต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำ                    
ผู้ขับขี่และบุคลำกรในระบบคมนำคมและขนส่ง ทั้ง
ทำงถนน ทำงน้ ำ ทำงรำง และทำงอำกำศ โดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แต่สำระ/เนื้อหำของหลักสูตร 
ยังต้องได้รับกำรทบทวน/ปรับปรุง เพื่อให้เหมำะสมกับ
กำรเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล (เฉพำะส่วนที่เป็นไปได้) 

• หลักสูตรกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรคมนำคมขนส่ง โดยส่วนใหญ่ 
ด ำเนินงำนโดยสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ

• ใช้ Data Analytics ในกำรวิเครำะห์ศักยภำพ          
ควำมพร้อมของอัตรำก ำลังของประเทศในด้ำน
คมนำคมและคมนำคมดิจิทัล  

• สร้ำง Digital Platform พร้อมหลักสูตรในรูปแบบ 
Digital ที่ช่วยให้ผู้ขับขี่และบุคลำกรในระบบคมนำคม
ขนส่ง ทั้งทำงถนน ทำงน้ ำ ระบบรำง และทำงอำกำศ
สำมำรถเข้ำเรียนรู้ได้ โดยมีกำรน ำเสนอหลักสูตรที่  
เหมำะส ำหรับบุคคล (Personalized) และสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม เพื่อกำรขอใบอนุญำตฯ / 
ต่อใบอนุญำตฯ   

• จัดให้มีหลักสูตรบน Digital Platform ที่ช่วยเพิ่ม
ศักยภำพให้กับนักศึกษำ ประชำชน ภำคธุรกิจ                        
ด้ำนกำรน ำดิจิทัลมำเพิ่มประสิทธภิำพกำรคมนำคมขนส่ง 

• น ำผลงำนวิจัยไปสู่กำรต่อยอด ในระดับ 
Industrialization & Commercialization

• ก ำหนดยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย แผนงำน และ
ผลงำนวิจัยด้ำน Digital Transport Technology
พร้อมกำรจัดสรรทุน และพื้นที่สนับสนุน 

• พัฒนา Digital Marketplace ที่สนับสนุนซื้อขำย
เทคโนโลยีดิจิทัลและบริกำร/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง โดย
น ำบริกำรอนุญำตและจดทะเบียนของหน่วยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องมำให้บริกำรร่วมแบบเบ็ดเสร็จ

• ก ำหนดยุทธศำสตร์/เป้ำหมำย แผนงำนกำรพัฒนำ 
Startup ด้ำน Digital Transport Technology พร้อม
กำรจัดสรรทุน และพื้นที่สนับสนุน เพื่อให้สำมำรถก ำกับ
ดูแลได้อย่ำงเท่ำทัน

• มีงำนวิจัยและพัฒนำ ด้ำน Digital Transport 
Technology อยู่บ้ำง โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

• เริ่มมีกำรจัดตั้ง Startup ของนักศึกษำ ประชำชน 
และภำคธุรกิจ โดยกำรพัฒนำ/ต่อยอดงำนวิจัยของ
ตนเอง รวมทั้งกำรขยำยเข้ำมำของกิจกำรจำก
ต่ำงประเทศ

• มีกำรซื้อขำยอะไหล่ ชิ้นส่วน เทคโนโลยีดิจิทัลส ำหรับ
รถยนต์/จักรยำนยนต์/เรือ บนตลำดออนไลน์ทั่วไป 
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำของยำนพำหนะ
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ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

Digital Marketplace 
อุตสาหกรรมคมนาคม

ขนส่ง

Digital Lifelong 
Learning Platform 
ด้านคมนาคมขนส่ง

งานวิจัยและพัฒนา
(R&D)

ด้าน Digital 
Transport 

Technology

Transport Tech
Startup

• คัดเลือกและส่งเสริม Startup ด้ำน Digital Transport 
Technology สำมำรถขยำยกิจกำรไปในระดับภูมิภำค

• เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบริกำรอนุญำตและจดทะเบียน
ของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง และให้บริกำรร่วมบน 
Platform

• น าผลิตภัณฑ์/บริการของ Startup ที่ส่งเสริมมาจ าหน่าย
บน Digital Marketplace 



3
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4: ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม

ตัวชี้วัด

1) ระดับความส าเร็จในการเผยแพร่ข้อมูลตามแผนแม่บท เพ่ือสร้างคุณค่าจากข้อมูลคมนาคม (Digital Transport Data Roadmap) 
2) จ านวน High-Value Datasets ท่ีพร้อมให้บริการในรูปแบบ API  
3) ระดับความพึงพอใจของภาคส่วนต่างๆ ต่อการเปิดเผยข้อมูลของกระทรวงฯ
4) ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานและระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามแผนแม่บทฯ
5) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาข้อมูล NMTIC และ Big Data Analytics ตามแผนแม่บท

กลยุทธ์

1) ก าหนดทิศทางและแผนแม่บท เพื่อสร้างคุณค่าจากข้อมูลคมนาคม (Digital Transport Data Roadmap)
2) แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ตามแผนแม่บทฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคส่วนต่างๆ                         

ในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
3) พัฒนามาตรฐาน (Standard) และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) ตามแผนแม่บทฯ
4) เพ่ิมศักยภาพ NMTIC และสร้าง Big Data Analytics จากข้อมูลคมนาคมขนส่ง ตามแผนแม่บทฯ
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3
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 4: ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม

โครงกำรบูรณำกำรระดับกระทรวง

1) โครงการจัดท าแผนแม่บท เพ่ือการสร้างคุณค่าจากข้อมูลคมนาคม (Digital Transport Data Roadmap)
2) โครงการพัฒนาระบบการเปิดเผยแพร่ข้อมูล (Open Data) ตามแผนแม่บทฯ
3) โครงการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตามแผนแม่บทฯ 
4) โครงการเพิ่มศักยภาพ NMTIC และพัฒนา Big Data Analytics จากข้อมูลคมนาคมขนส่ง ตามแผนแม่บทฯ
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3
การขับเคลื่อน

Digital 
Transport 
Initiative

& Innovation

Digital 
Technology

Connected
& Electric 
Vehicles

IoT, AI

Embedded 
Sensor in 

Infrastructure

Next-Gen 
Application & 
Smart Mobile 

Device 

Big Data 
& Cloud

ยุทธศำสตร์ 4: ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม

PPP & 
Citizen Co-Creation 67

Open Data

Standard
& 

Cyber 
Security

NMTIC
& Big Data 
Analytics



3
การขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ 4: ยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม แผ่นที่ 1/1

68

คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

Open Data

Standard 
& Cyber 
Security

มีข้อมูล
จำกระบบคมนำคมและขนส่ง

ที่สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ สังคม

ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและวิเครำะห์ ควำมต้องกำร                      
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ

โครงกำรจัดท ำแผนแม่บท เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำจำก
ข้อมูลคมนำคม 
(Digital Transport Data Roadmap)

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปโครงกำร

จัดท ามาตรฐาน (Standard) และการรักษา                        
ความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) ให้
สอดคล้องตามแผนแม่บทฯ

โครงการพัฒนาระบบการเปิดเผยแพร่ข้อมูล                
(Open Data) ตามแผนแม่บทฯ

NMTIC 
& Big Data 
Analytics

เริ่มมีกำรเปิดเผยข้อมูลตำมแผนแม่บทฯ พร้อมติดตำม
และประเมินผล 

จัดท ำแผนแม่บท เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลคมนำคม 
(Digital Transport Data Roadmap) ซึ่งครอบคลุม 
ทั้งเรื่อง Open Data, Standard & Cyber Security 
และ NMTIC & Big Data Analytics โดยประเมินควำม
พร้อมของข้อมูล จัดล ำดับควำมส ำคัญ ก ำหนดเป้ำหมำย 
แผนงำนในกำรรวบรวมข้อมูล จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อ
น ำไปใช้ประโยชน์

จัดท ามาตรฐาน (Standard) และการรักษา                        
ความปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) ให้
สอดคล้องตามแผนแม่บทฯ

โครงการพัฒนามาตรฐาน และยกระดับระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูล ตามแผนแม่บทฯ

โครงการเพิ่มศักยภาพ NMTIC และพัฒนา                 
Big Data Analytics จากข้อมูลคมนาคมขนส่ง                  
ตามแผนแม่บทฯ



3
การขับเคลื่อนโครงการจัดท ำแผนแม่บท เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลคมนำคม (Digital Transport Data Roadmap)

ประเมินผล ตามผลลัพธ์ที่คาดหวัง

วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายและความต้องการในการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ

ส่งเสริม 
ขอความร่วมมือ
จัดท าข้อตกลง

แลกเปลี่ยน เผยแพร่
ในรูปแบบต่างๆ
ตามแผนงาน

การวิเคราะห์สถานการณ์
วิเคราะห์ พยากรณ์ความต้องการ

เพ่ือการก าหนดโยบาย

การวิเคราะศักยภาพ
ความพร้อมในด้านต่างๆ
เพ่ือการก าหนดโยบาย

การใช้งานแบบ Real-Time
เพ่ือการอ านวยการและ

ก ากับด้านต่างๆ ได้ทันท่วงที

การใช้เพ่ือ
สนับสนุน 
การเดินทาง

การใช้
เพ่ือสนับสนนุ 

การขนส่ง
สินค้า

การใช้งาน
แบบจัดเก็บเป็นประวัติ
เพ่ือการก ากับด้านต่างๆ 

การใช้ส่งต่อ แลกเปลี่ยน หรือ
ติดต่อสื่อสารระหว่างระบบ

การวิเคราะห์แนวทางการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การติดตามและประเมินผล
การวิจัยและงานทางวิชาการ

ประเมินความพร้อมของข้อมูล จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดเป้าหมาย แผนงานในการรวบรวมข้อมูล จากแหล่งต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์  

ข้อมูลจาก
ยานพานะ

ข้อมูลจาก
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ข้อมูล
จากผู้ขับขี่

ข้อมูล
จากผู้โดยสาร

ข้อมูล
จาก

ประชาชน

ข้อมูล
จากสินค้า

ข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ

ข้อมูลจาก
ระบบงาน
ภายใน

รวบรวมข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ

มาสู่การประมวล วิเคราะห์

พัฒนา ลงทุน
ลดความซ้ าซ้อน

พัฒนามาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล

และการจัดการ
ความปลอดภัยของข้อมูล
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3
การขับเคลื่อนแนวทำงกำรยกระดับ Digital Transport Data เพื่อบูรณำกำรและเพิ่มคุณค่ำข้อมูลคมนำคม ต่อเนื่อง

• มีกำรเปิดเผยข้อมูลตำม พ.ร.บ. กำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร

• มีบริกำรข้อมูลสถิติท่ีเกี่ยวข้อง บนเว็บไซต์ของ
หน่วยงำน แต่โดยมำกยังไม่อยู่ในรูปแบบ
ที่สนุบสนุนกำรวิเครำะห์หลำกหลำยมิติ และ
ยังไม่อยู่ในรูปแบบท่ีน ำไปใช้ต่อได้

• มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลในลักษณะ Web 
Service กับหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง ตำม
ข้อตกลง เพ่ือให้หน่วยงำนน ำไปใช้ประโยชน ์
เข่น กำรเชื่อมต่อข้อมูลทะเบียนรถยนต์ กับ 
สตช. และ ป.ป.ช.

• เปิดเผยข้อมูลตำมแผนแม่บทฯ
พร้อมติดตำมและประเมินผล

• ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและวิเครำะห์ ควำมต้องกำร                      
ในกำรน ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ

• จัดท ำแผนแม่บท เพื่อกำรสร้ำงคุณค่ำจำกข้อมูลคมนำคม 
(Digital Transport Data Roadmap) ซึ่งครอบคลุม 
ทั้งเรื่อง Open Data, Standard & Cyber Security 
และ NMTIC & Big Data Analytics โดยประเมินควำม
พร้อมของข้อมูล จัดล ำดับควำมส ำคัญ ก ำหนดเป้ำหมำย 
แผนงำนในกำรรวบรวมข้อมูล จำกแหล่งต่ำงๆ เพื่อ
น ำไปใช้ประโยชน์

• เริ่มมีกำรเปิดเผยข้อมูลตำมแผนแม่บทฯ พร้อมติดตำม
และประเมินผล

• จัดท ำมำตรฐำน (Standard) และกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) ให้สอดคล้อง
ตำมแผนแม่บทฯ

• จัดท ำมำตรฐำน (Standard) และกำรรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล (Cyber Security) ให้สอดคล้อง
ตำมแผนแม่บทฯ

• เพิ่มศักยภำพกำรใช้ประโยชน์จำก NMTIC ตำมแผนแม่บทฯ 
โดยเฉพำะ อย่ำงยิ่ง กำรน ำข้อมูลมำสู่กำรวิเครำะห์             
เพื่อก ำหนดนโยบำย ประเมินผล รวมทั้งก ำกับแบบ                    
Real-Time (ควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำในเส้นทำง Smart 
Route และพื้นที่ Smart Area)

• มีกำรจัดท ำมำตรฐำน (Standard) 
และกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
(Cyber Security) ในระดับหน่วยงำน

• มีกำรจัดต้ัง NMTIC เพ่ือเป็นศูนย์กลำง              
รวบรวมข้อมูล Sensor และ CCTV จำก
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง มำใช้ประโยชน์ในกำร
ก ำกับและบริหำรจัดกำรด้ำนคมนำคมและ
ขนส่ง
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ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

Open Data

Standard 
& Cyber Security

NMTIC
&

Big Data Analytics

• เพิ่มศักยภำพกำรใช้ประโยชน์จำก NMTIC                          
และ Big Data Analytics อย่ำงต่อเนื่อง 

• น ำเทคโนโลยี Big Data Analytics มำใข้                        
เพื่อกำรวิเครำะห์และสร้ำงคุณค่ำข้อมูล                         
ตำมแผนแม่บทฯ



3
การขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 5 :  สร้าง Digital Government Platform ยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการ และบุคลากร

ตัวชี้วัด

1) e-Participation Index
2) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีต่อ D-Service บน Government Service Platform
3) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ D-Back Office
4) จ านวนผู้บริหารและบุคลการท่ีได้รับการพัฒนาจาก Digital Learning Platform  เพ่ือให้มีสมรรถนะตามเป้าหมาย

กลยุทธ์

1) สร้าง Public Participation & Engagement ด้วย Data Analytics และ Social Network
2) เพิ่มศักยภาพ D-Service และ Back Office สู่ Government Service Platform
3) พัฒนา Digital Learning Platform ส าหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร คค.
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3
การขับเคลื่อน

โครงกำรบูรณำกำรระดับกระทรวง

1) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม Public Participation & Engagement ด้วย Social Analytics
2) โครงการเพิ่มศักยภาพ D-Service สู่ Government Service Platform
3) โครงการเพิ่มศักยภาพ D-Back Office
4) โครงการพัฒนา Digital Learning Platform ส าหรับผู้บริหาร และบุคลากร คค.

เพ่ิมศักยภาพ D-Service และ D-Back Office สู่ Government Service Platform
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน (ทช.) 

ตัวอย่ำงโครงกำรส ำคัญระดับหน่วยงำน 
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ยุทธศาสตร์ 5 :  สร้าง Digital Government Platform ยกระดับการบริหารจัดการ งานบริการ และบุคลากร
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การขับเคลื่อน

Digital 
Transport 
Initiative

& Innovation

Digital 
Technology

Next-Gen 
Application & 
Smart Mobile 

Device 

Big Data 
& Cloud

ยุทธศำสตร์ 5 :  สร้ำง Digital Government Platform เพื่อยกระดับงำนบริกำร บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร
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Platform 
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for Public 

Participation

Government 
Service 

Platform



3
การขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์ 5 :  สร้ำง Digital Government Platform เพ่ือยกระดับงำนบริกำร บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร แผ่นที่ 1/1

74

คุณค่ำที่ส่งมอบ
จำกคมนำคมดิจิทัล

Social Analytics 
for Public 

Participation

Government 
Service 

Platform

โครงกำรพัฒนำระบบส่งเสริม Public Participation 
& Engagement ด้วย Social Analytics

Digital Transport Initiative & Innovation ที่ควรด ำเนินกำรในปี 2564

สรุปโครงกำร

พัฒนำ D-Service เป็นส่วนหนึ่งของ Government 
Service Platform เพื่อให้เป็น One Transport                 
โดยยกระดับจำกระบบเดิม เพื่อให้สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชน  ภำคธุรกิจ  และนักท่องเที่ยวได้
ตำมวงจรชีวิตของประชำชน ธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 
โดยผู้รับบริกำรสำมำรถเลือกใช้บริกำรสำธำรณะผ่ำน
ระบบดิจิทัลตำมควำมตอ้งกำรของแต่ละบุคคลได้ด้วย
ตนเอง

โครงกำรเพิ่มศักยภำพ D-Service สู่ Government 
Service Platform

Digital Learning 
Platform 

for Executive & 
Staff

พัฒนำ Social Analytics tools ที่ช่วยรวบรวม 
กลั่นกรองข้อมูลจำก Social Network ตำมรูปแบบ
ที่ก ำหนดไว้ มำวิเครำะห์ เพื่อสะท้อนถึงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึก พฤติกรรม ของประชำชน พร้อมเป็นช่องทำง
สื่อสำรกลับไปยังประชำชน โดยเป็นเครื่องมือกลำง                 
ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันกับหน่วยงำนในสังกัด

พัฒนำ Digital Learning Platform ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรในรูปแบบ Digital เพื่อกำรเรียนรู้แบบ 
Micro-Learning โดยจัดให้บริกำรตำมควำมเหมำะสม
ของรำยบุคคล (Personalized) ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถ
เลือกเรียนรู้ได้ในเวลำและสถำนที่ที่สะดวก  

โครงกำรเพิ่มศักยภำพ D-Back Office

โครงกำรพัฒนำ Digital Learning Platform ส ำหรับ
ผู้บริหำร และบุคลำกร คค.

เพิ่มกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
และภำคส่วนต่ำงๆ

กำรก ำหนดนโยบำย
รวมทั้งกฎระเบียบ มำตรฐำน

มีควำมเหมำะสม เท่ำเทียม เป็นธรรม
มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์

กำรบริกำรมีประสิทธิภำพ บูรณำกำร 
เป็นไปตำมแนวทำง
One Transport

และสอดคล้องวิถีชีวิต 
วงจรธุรกิจ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
มีประสิทธิภำพ บูรณำกำร โปร่งใส 

บุคลำกร คค. มีศักยภำพเท่ำทัน 
ยุคคมนำคมดิจิทัล 

เชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูล Digital ระหว่ำงบริกำร              
ที่เกี่ยวข้องกัน

พัฒนำ D-Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
และบูรณำกำรระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
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Opinion Modelling
& Extraction

โครงการพัฒนาระบบส่งเสริม Public Participation & Engagement ด้วย Social Analytics

• Influencer Scoring 
• Sentiment Analytics
• Behavioral Analytics
• Evolving Topics
• Affinity
• Geographic
• Demographic

Social Media 
& Web 
Crawler

Triple Store

Monitoring-
Activity 

Controller

Opinion 
Modelling

& Extraction

Social Sharing 
and 

Visualization

Data 
Enrichment 

Service

หน่วยงาน
ในสังกัดฯ

ผู้บริหาร
ของกระทรวงฯ

ผู้ใช้งาน

หน่วยงานกลาง
ผู้ให้บริการ

สถำปัตยกรรมของระบบงำน
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การขับเคลื่อน

โครงการเพิ่มศักยภาพ D-Service สู่ Government Service Platform

ผู้ประกอบการ
ขนส่งสินค้า 

ผู้ประกอบการ
ขนส่งผู้โดยสาร

ตัวแทนน าเข้าส่งออกสินค้า

กิจการที่มียานพาหนะเพ่ือใช้ภายใน

ผู้ประกอบการท่องเท่ียว

กิจการที่มียานพาหนะ เพ่ือให้บริการเช่า

นักท่องเที่ยว

ประชาชน

บริการการเดินทาง

บริการพัฒนาบุคลากรด้านการคมนาคมและขนส่ง

บริการอนุญาตการขับขี่ยานพาหนะ/
การอนุญาตบุคคล

บริการด้านการจราจร/
ค้นหา-ช่วยเหลือเหตุวิกฤต

บริการด้านการขนส่ง
บริการงานด้านทะเบียนภาษี/ 

การอนุญาตยานพาหนะ

บริการขออนุญาตเชื่อมทาง/ 
ปลูกสร้างบริเวณทาง/ล าน้ า

บริการจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงาน
ในสังกัด
กระทรวง
คมนาคม

หน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ 

ผู้ใช้งาน

Government Service Platform

จัดบริการที่สอดคล้องกับวงจรชีวิตของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
โดยสามารถเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Transport) 

Tech Startup

ธุรกิจ/ผู้ประกอบการก่อสร้าง
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แผนยุทธศำสตร์คมนำคมดิจทิัล 2021

Thailand 4.0

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรคมนำคมดิจิทัล ระยะ 5 ปี (2017-2021)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 : ยกระดับศักยภำพ
บุคลำกรให้พร้อมในกำรก้ำวเข้ำสู่
กำรเป็นคมนำคมดิจิทัล

Development
ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำและบริหำรจัดกำร
บุคลำกรให้เป็นบุคลำกรคมนำคมดิจิทัล 
เพื่อสร้ำงและใช้ดิจิทัลให้เกิดนวัตกรรม
อย่ำงมีคุณค่ำ

Culture
ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ปลูกฝังวัฒนธรรมและ
จริยธรรม กำรใช้ดิจิทัลในองค์กร

Utilization & Literacy
ยุทธศำสตร์ที่ 4 : ประเมินผลศักยภำพบคุลำกร
ในกำรสร้ำงคมนำคมดิจิทัล

Evaluation

To-BeAS-IS

แผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม (2017–2021)

3
การขับเคลื่อน
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3
การขับเคลื่อนแนวทำงกำรพัฒนำ Digital Government Platform เพ่ือยกระดับงำนบริกำร บุคลำกร และกำรบริหำรจัดกำร ต่อเนื่อง

• มีช่องทำงกำรสื่อสำรและกำรจัดเวที/โอกำส 
ให้ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ ได้ร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นต่อนโยบำย มำตรฐำน และกำร
บริกำร

• ประชำชนและภำคส่วนต่ำงๆ ใช้ช่องทำงที่เป็น 
Social Network เพ่ิมมำกขึ้นในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและมีส่วนร่วมในเร่ืองต่ำงๆ   

• พัฒนำ Social Analytics tools ที่ช่วยรวบรวม 
กลั่นกรองข้อมูลจำก Social Network ตำมรูปแบบ                   
ที่ก ำหนดไว้ มำวิเครำะห์ เพื่อสะท้อนถึงควำมคิดเห็น 
ควำมรู้สึก พฤติกรรม ของประชำชน พร้อมเป็นช่องทำง
สื่อสำรกลับไปยังประชำชน โดยเป็นเครื่องมือกลำง                    
ที่สำมำรถใช้งำนร่วมกันกับหน่วยงำนในสังกัด

• พัฒนาต่อยอดให้เป็นบริการผ่าน Single Window ที่มี
การเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (One Government) กับ
หน่วยงานภายนอกกระทรวงฯ

• พัฒนำ D-Service เป็นส่วนหนึ่งของ Government 
Service Platform เพื่อให้เป็น One Transport                 
โดยยกระดับจำกระบบเดิม เพื่อให้สำมำรถอ ำนวยควำม
สะดวกให้กับประชำชน  ภำคธุรกิจ  และนักท่องเที่ยว
ได้ตำมวงจรชีวิตของประชำชน ธุรกิจ และนักท่องเที่ยว 
โดยผู้รับบริกำรสำมำรถเลือกใช้บริกำรสำธำรณะผ่ำน
ระบบดิจิทัลตำมควำมตอ้งกำรของแต่ละบุคคลได้ด้วย
ตนเอง

• เชื่อมโยงกำรท ำงำนและข้อมูล Digital ระหว่ำง บริกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน

• พัฒนำ D-Back Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและ
บูรณำกำรระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยใน

• พัฒนำ Digital Learning Platform ซึ่งประกอบด้วย
หลักสูตรในรูปแบบ Digital เพื่อกำรเรียนรู้แบบ Micro-
Learning โดยจัดให้บริกำรตำมควำมเหมำะสมของ
รำยบุคคล (Personalized) ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถเลือก
เรียนรู้ได้ในเวลำและสถำนที่ที่สะดวก  

• มีกำรจัดท ำ Web Portal ของกระทรวงฯ  
เพ่ือเป็นจุดรวมบริกำร/แนะน ำบริกำรของ
หน่วยงำนในสังกัด 

• มีโครงกำรควำมร่วมมือกับส ำนักงำน ก.พ. 
ในกำรพัฒนำผู้บริหำรและบุคลำกรให้พร้อม
ส ำหรับคมนำคมยุตดิจิทัล
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ปี 2565-2569 (Autonomous)สถานะปัจจุบัน (Digitization) ปี 2560-2564 (Digitization & Connectivity)

As-is To-be

Digital Learning 
Platform

ส าหรับผู้บริหาร 
ข้าราชการและบุคลากร 

คค.

Social Analytics
เพ่ือเพ่ิม

Public Participation 
& Engagement

Government Service 
Platform

• ใช้ Data Analytics ในกำรวิเครำะห์ศักยภำพ          
ควำมพร้อมของอัตรำก ำลัง 



3
การขับเคลื่อน

กำรขับเคลื่อนแผนพัฒนำคมนำคมดิจิทัลไปสู่กำรปฏิบัติ 

แผนยุทธศาสตร์คมนาคมดิจิทัล

จัดล าดับความส าคัญ
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการฯ

น าโครงการฯ ไปสู่การปฏิบตัิ 
ทั้งในขั้นตอนการพัฒนาและขั้นตอนการด าเนินงานต่อเนือ่ง

วางแผน บูรณาการ 
ประสานงานและติดตามผล

ทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์

แหล่งงบประมาณ
หน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจใน คค.

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน สถาบันการศกึษา

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคม

คณะกรรมการเทคโนโลยีและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคม

หน่วยราชการอื่น

ภาคเอกชน
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ขอบพระคุณ


