รายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560 – 2564
และแผนปฏิบัติการประจาปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กาหนดให้มีการดาเนินแผนงาน/โครงการ
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 74 แผนงาน/โครงการ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์

จานวนแผนงาน/
โครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (11 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
8
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ (26 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง
6
ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาการจัดการการอุทธรณ์
4
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
7
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
5
กลยุทธ์ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับ
2
สภาวการณ์
กลยุทธ์ 2.6 ยกระดับสู่ Digital Transport 2020
2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ (30 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
3
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง
5
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
5
กลยุทธ์ ๓.4 บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
3
กลยุทธ์ 3.๕ สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
9
กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
4
กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมค่านิยมองค์กร i-MOT และความผูกพันในองค์กร
1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (7 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องร้องทุกข์
2
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
5
รวม
74

เพื่ อให้ มี การติ ดตามผลการด าเนิ นงานแผนงาน/โครงการ อย่ างเป็ นรู ปธรรม มี ความชั ดเจน
และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ในฐานะหน่วยงาน
กากับดูแลแผนยุทธศาสตร์ สปค. ในภาพรวม ได้ร่วมกับหน่วยงานภายใน สปค. จานวน 16 หน่วยงาน กาหนด
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น แผนงาน/โครงการ ประจ าปี 2560 เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานใช้ เป็ นแนวทาง
การดาเนินงานในปี 2560 ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลดังกล่าวได้กาหนดระดับการให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ
เพื่อประเมินความก้าวหน้าของผลการดาเนินงานจากน้อยไปหามาก (ระดับ 1 ปรับปรุง ระดับ 2 พอใช้ ระดับ 3
ปานกลาง ระดับ 4 ดี และระดับ 5 ดีมาก) รวมทั้งจะมีการติดตามรายงานผลการดาเนินงานเป็นระยะ
ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานภายใน สปค. ได้รายงานผลการดาเนินงานฯ มายัง
กยผ. เพื่อประมวลสรุปภาพรวมผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สปค. ประจาปี 2560 แล้ว สรุปผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานใน สปค. ได้ ดังนี้
หน่วยงานประสานงานตัวชี้วัด
จานวนตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
1. สานักงานรัฐมนตรี
1
2. ส านั กงานคณะกรรมการค้ นหาและช่ วยเหลื อ
1
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย
3. สานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
2
อุบัติการณ์ของอากาศยาน
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน
2
5. กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
3
6. กองกลาง
11
7. กองกฎหมาย
2
8. กองการต่างประเทศ
5
9. กองตรวจราชการ
1
10. กองบริหารการคลัง
2
11. กองบริหารทรัพยากรบุคคล
6
12. กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
5
13. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
6
14. กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
3
15. ศู นย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร/
21
ศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม
16. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
3
รวม
74

ระดับคะแนนเฉลี่ย
4
5
3.50
4.83
5
4.40
4.25
4.20
5
5
4.44
5
4.50
4.30
2.96
5
4.46

จากผลการประเมิน ของแต่ละหน่วยงานข้างต้น พบว่า สปค. มีผลการดาเนินงานในภาพรวม
รอบ 12 เดื อน (ตุล าคม 2559-กัน ยายน 2560) คิ ดเป็ น คะแนนเฉลี่ย 4.46 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดั บ
ดี-ดีมาก

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........สานักงานรัฐมนตรี.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.5 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 (2) โครงการ
169,500 16-18 ธ.ค. 59
สรค. สัมพันธ์
บาท

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

- ดาเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน” ณ พิ๊งค์เพาเวอร์บีช รีสอร์ท
อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในรูปแบบบรรยาย
อภิปราย แบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ และทากิจกรรม
และศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดาริ อ.ทายาง จ.เพชรบุรี

4

- สถานทีฝ่ ึกอบรมค่อนข้างไกล
จึงใช้เวลาค่อนข้างมากในการ
เดินทาง
- ห้องอบรม อุปกรณ์ และ
สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
สาหรับการอบรม ยังไม่ครบ
ครัน และสมบูรณ์มากนัก ซึ่งมี
แนวทางแก้ไข ดังนี้
- เลือกสถานที่อบรมที่สะดวกใน
การเดินทางและไม่ไกล
- เลือกโรงแรมที่มีห้องอบรม
และพื้นที่เหมาะสม อุปกรณ์
และสิ่งอานวยความสะดวก
ครบครัน รองรับการจัดอบรม

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นายสมชาย ชูจนั ทร์
หบสร.
สานักงานรัฐมนตรี
02 283 3019

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 2.4.6 การฝึกซ้อมการ
13-16 ก.ย. 60 ดาเนินการจัดการฝึกซ้อม ณ ท่าเรือหน้าทอน
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและ
อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกรมเจ้าท่า
เรือประสบภัย
เป็นแกนกลางในการจัดฝึกซ้อม และมี
ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหน่วยงานภายใน
และภายนอก คค. 150 คน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

ผู้รายงานข้อมูล
นายพัลลภ สังข์ศิลป์เลิศ
ตาแหน่ง
หชย.
สานัก/กอง/ศูนย์
สชย.
โทรศัพท์
02 285 5450, 02 287 0805

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........สานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 2.4.4 (1) โครงการ
1,003,200 ต.ค.59-ก.ย.60 การจัดหาอุปกรณ์สาเร็จครบร้อยละ 90 ของ
4
จัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยาน
บาท
รายการทั้งหมด หากแต่ว่าไม่ตรงกับความ
ประสบอุบัติเหตุให้เป็นไปตาม
ต้องการในบางรายการ ตามเอกสารของ
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เลขที่
ระหว่างประเทศ (ICAO)
9756 (ICAO Document 9756) ว่าด้วย
คู่มือการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ ส่วน
ที่ 1 เรื่อง องค์กรและการวางแผน

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

- อุปกรณ์ที่ต้องการบางรายการ
ไม่สามารถจัดหาซื้อได้ หรือราคา
มีความแตกต่างกับตอนทาแผน
งบประมาณ อาจจะต้องมีการ
จัดหาก่อนทาแผนงบประมาณ
และทาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่
จัดซื้อเพิ่มขึ้น
- เนื่องจากอุปกรณ์บางรายการ
ต้องสั่งจากต่างประเทศ บาง
รายการมีผู้เสนอราคาเพียงราย
เดียวและอุปกรณ์ที่เสนอไม่
สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน
บางรายการไม่มีผู้เสนอราคา
- ในอนาคต หากจาเป็นต้องมี
การสั่งซื้อรายการดังกล่าวอีก
ต้องมีการประสานล่วงหน้า เพิ่ม
ลดระยะเวลาการสั่งซื้อ

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.4.5 โครงการพัฒนา
ความรู้ดา้ นการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุให้เป็นไปตาม
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
5,000,000 ต.ค. 59-ก.ย. 60 การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการ
บาท
สอบสวนอากาศยานประสบอุบตั ิเหตุขั้น
พื้นฐานให้กับข้าราชการและพนักงานราชการ
ของ สสอ. จานวน 15 คน โดยผู้เชี่ยวชาญการ
สอบสวนและเรื่องที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและ
ต่างประเทศ

คิดเป็นค่าคะแนน
ปัญหาอุปสรรคและ
ระดับ
แนวทางแก้ไข
(1-5)
3
- ไม่สามารถบรรจุข้าราชการ
และพนักงานราชการของกลุ่ม
งานนิรภัยการบินและสอบสวน
หมายเหตุ :
อากาศยานประสบอุบัติเหตุได้
เนื่องจากการ
ตามเวลาที่คาดไว้ ทาให้ต้อง
ฝึกอบรมจะแล้ว
เลื่อนการดาเนินโครงการ
เสร็จในเดือน พ.ค ออกไป
2561 ซึ่งปัจจุบัน - เร่งรัดการบรรจุพนักงาน
ดาเนินการไปแล้ว ราชการให้แล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 60

ผู้รายงานข้อมูล
นางสาววีณา นุสดิน
ตาแหน่ง นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินชานาญการพิเศษ
สานัก/กอง/ศูนย์
สสอ.
โทรศัพท์
02 287 3198

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กลุ่มตรวจสอบภายใน.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 นาระบบสารสนเทศไป
ต.ค.59-ก.ย.60 จัดประชุมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ
5
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
IDS และจัดทาคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานใน
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
ระบบ IDS เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับและถือปฏิบัติ และ
 ระดับความสาเร็จของการ
ติดตามประเมินการปฏิบตั ิงานในระบบ IDS
ปฏิบัติงานในระบบ IDS
(Information Drive Sharing)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 โครงการเพิ่ม
ต.ค.59-ก.ย.60 ดาเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนการ
4.67
ตรวจสอบภายในประจาปี 2560 รอบ 9 เดือน
ประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

-

-

(ต.ค. 59 – มิ.ย. 60) จานวน 20 เรื่อง ดังนี้
- ดาเนินการแล้วเสร็จเป็นไปตามแผน
จานวน 1 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 1 วัน
จานวน 1 เรื่อง
- ดาเนินการแล้วเสร็จเร็วกว่าแผน 3 วัน
จานวน 18 เรื่อง

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์
นวต.ชพ. รก. ผตก.
กลุ่มตรวจสอบภายใน
02 280 7486

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.1.5 การจัดตั้งกรมการ
ต.ค.59-ก.ย.60 - เข้าร่วมประชุมชี้แจงร่างกฎหมายต่อ
ขนส่งทางราง
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางตาม
ม.77 แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
- สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและ
จัดทา Check List นาส่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.1 การดาเนินการ
ต.ค.59-ก.ย.60 - มีการจัดประชุมหน่วยงานในการปรับปรุง
จัดทาในรูปคู่มือปฏิบัติงานในแต่ละ
คูม่ ือปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน
กระบวนงาน (จานวนองค์ความรู้ที่
- จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านได้ร้อยละ 100
ได้รับการถ่ายทอดและจัดทาเป็น
สารสนเทศ/คู่มือ) (PMQA)

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

ขั้นตอนการพิจารณาร่าง พรบ.
การขนส่งทางราง ต้องใช้ระยะ
เวลานาน เนื่องจากเป็นขั้นตอน
ที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียด จึง
ยังไม่ได้พิจารณาร่าง พรบ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็น
กฎหมายในการจัดตั้งกรมการ
ขนส่งทางราง

5

การจัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน
ของบางหน่วยงานไม่เป็นไปตาม
รูปแบบที่กาหนด

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.2 โครงการพัฒนา/
ต.ค.59-ก.ย.60 - ศึกษาแนวทาง/วิธปี รับปรุงกระบวนงานและ
ปรับปรุงกระบวนงานให้คล่องตัว
ปัญหาของกระบวนงาน ใน สปค. ที่ควร
รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่าย อย่าง
ปรับปรุง
ต่อเนื่อง
- จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนงาน
- มีแผนดาเนินการ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

-

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นางอุบลทิพย์ จางวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
02 283 3050

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองกลาง.............
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 โครงการสารวจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
2560
การสารวจโครงการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัตงิ าน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการ
ของสานักงานปลัดกระทรวง
ปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ 2560
คมนาคม
ของ สปค. แล้ว อยู่ระหว่างรวบรวม
ประมวลผลแบบสารวจความพึงพอใจ สรุป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ นาเสนอผู้บริหาร
และแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. เพื่อทราบ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 (3) โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง
การพัฒนาทักษะ และสมรรถนะเพื่อ
ความเป็นเลิศด้านงานสารบรรณของ
กระทรวงคมนาคมตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

งบประมาณ
(บาท)

-

ปีงบประมาณ พ.ศ. ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ
2560
2560 โดย กบท.

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

4.5

เนื่องจากเวลาในการดาเนินการ
กระชั้นชิด จึงไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทนั ภายในเวลา
ตามแผน

5

- ผู้อบรมนาความรู้ที่ได้รบั ไป
ใช้ปฏิบัติงานจริงเพียงบางส่วน
ทาให้การทางานไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- ผู้บังคับบัญชาควรให้
ความสาคัญเกี่ยวกับงานด้าน
สารบรรณและให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าวต่อไป

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 นาระบบ
สารสนเทศไปใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สปค./สรค.
 ระดับความสาเร็จของ
โครงการการพัฒนาระบบ
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Library)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบหน้าจอและ
รายการหลักของรูปแบบห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการด้วยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่น

4

เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบ
รายละเอียดให้ตรงตามโครงการ

 ระดับความสาเร็จการดาเนิน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนงานจัดการเอกสาร
และการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารเพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มผลผลิต

อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของตัว
ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทดสอบระบบฯ

4

มีการปรับปรุงรายละเอียดของ
ระบบฯ ให้สอดคล้องกับการใช้
งานจริง

 นาระบบสารสนเทศไปใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานสารบรรณกลาง)

อยู่ระหว่างการดาเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบหลักจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้
ระบบ ซึ่งเดือนกันยายนจะเชิญผู้ใช้ระบบเข้า
ร่วมทดสอบระบบใหม่ ระบบใหม่นี้จะเริ่มใช้
งานปี พ.ศ. 2561

4

เนื่องจากระบบยังไม่ได้เริ่มใช้
งานจริง จึงยังไม่พบปัญหาและ
อุปสรรค ปัญหาด้านเทคนิคการ
ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบเดิม
ไปสู่ระบบใหม่

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

กลยุทธ์ 3.4 บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัดที่ 3.4.3 การจัดทาแผน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
และฝึกซ้อม

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ต.ค.59-ก.ย.60

กลยุทธ์ 3.5 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 (1) กิจกรรมเพื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
สร้างความสุขและกระชับ
2560
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
(งานปีใหม่ และงานสงกรานต์)
ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 (2) กิจกรรมเชิด
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ชูเกียรติคุณ (งานเกษียณอายุ
2560
ราชการ)
ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 (3) กิจกรรมการ
จัดงานวันสถาปนากระทรวง
คมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 3.5.2 (4) กิจกรรมงาน
วันเด็กแห่งชาติ

17,500
บาท

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณ
2560 โดย บกท. (ทบทวนแผนบริหาร
ความต่อเนื่องและจัดฝึกซ้อมแผนบริหาร
ความต่อเนื่อง และแผนรับรองภาวะฉุกเฉิน
(แผนอัคคีภัย กค. แผนรองรับภัยจากการ
ชุมนุมประท้วง แผนบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในภาวะ
ฉุกเฉิน

5

ปัญหาอุปสรรค
- เป็นการใช้งบสัมมนาของบกท.
จึงทาให้ไม่เพียงพอต่อการจัด
ฝึกซ้อมแผนฯ
แนวทางแก้ไข
- กก. ตั้งงบประมาณปี 2562
เพื่อจัดฝึกซ้อมแผนดังกล่าว
โดยเฉพาะ

ดาเนินการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และงานวัน
สงกรานต์ ประจาปีงบประมาณ 2560 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

5

-

จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปี 2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560
ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 คค.
เรียบร้อยแล้ว
จัดกิจกรรมวันสถาปนา คค. ประจาปี 2560
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อเดือน เม.ย. 2560

5

-

5

-

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโดยร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2560 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

5

-

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.5.3 (2) การจัดทา
แผนอาชีวอนามัยในการทางาน
ของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม

งบประมาณ
(บาท)
-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

- จัดทาคาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ นาเสนอ
ปกค.
- จัดทาแผนอาชีวอนามัยและแผนปฏิบัติการ
- อยู่ระหว่างจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็น
การเห็นชอบแผนฯ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)
2

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
-

นางสาวทัศนีย์ ไวยสุตรา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กองกลาง
02 283 3022

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองกฎหมาย.............
ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.5.4 การศึกษาและ
ปีงบประมาณ
กม. ได้แจ้งข้อมูลการทบทวนความเหมาะสม
3.5
จัดทา/ปรับปรุงระบบการติดตามและ
2560
ของกฎหมาย เสนอ สคก. และด าเนิ น การ
ประเมินผลการใช้กฎหมายในระบบ
รวบรวมฐานข้อมูลเสร็จแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ขนส่ง
การนาเสนอร่างระบบติดตามและประเมินผล
การใช้กฎหมายในระบบขนส่ง เสนอ ผกม. ให้
ความเห็นชอบ

ตัวชี้วัดที่ 2.5.6 การถ่ายทอด
และแลกเปลี่ยนความรู้ดา้ น
กฎหมายสาหรับหน่วยงานใน
กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ
(บาท)

-

ปีงบประมาณ
2560

กม. ได้ประสาน ศทส. เผยแพร่คู่มือตรวจ
พิจารณาร่างกฎหมาย สปค. ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

นายศุภกิจ คงหนู
นิติกรปฏิบัติการ
กองกฎหมาย
02 281 3263

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองการต่างประเทศ.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
ปัญหาอุปสรรคและ
โครงการ
ระดับ
แนวทางแก้ไข
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 จัดทาแผนการ
เจรจา/ขั้นตอนการปรับปรุงความ
ตกลง/อนุสัญญาระหว่างประเทศ
(ด้านคมนาคมขนส่ง) ตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความ
เป็นมาตรฐานสากลของไทย
ภายในวันที่ 30 ระดับ 5 - ปรับปรุงและจัดทาคูม่ ือการ
5
การดาเนินโครงการดังกล่าว
 โครงการปรับปรุงคู่มือการ
กันยายน 2560 ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศแล้วเสร็จ ทั้งด้าน
เสร็จสิน้ ณ วันที่ 30 กันยายน
ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ (ด้าน
การจัดทาความร่วมมือและความช่วยเหลือ
2560
คมนาคมขนส่ง) ของกระทรวง
กับต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร และ
คมนาคม
คู่มือด้านการจัดทาความตกลงระหว่างประเทศ
ด้านการขนส่งและจราจรให้ทันสมัย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ าน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เพื่อพัฒนาทักษะการเจรจาระหว่าง
ประเทศด้านการคมนาคมขนส่ง

-

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 เสริมสร้างความ
ร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศเพื่อ
สร้างพันธมิตรและพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทัง้
ระดับทวิภาคี/พหุภาคี
 แผนงานการส่งเสริมให้
บุคลากรของกองการต่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุม/เจรจาระหว่าง
ประเทศ

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ภายในวันที่ 30
กันยายน 2561

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ปัญหาอุปสรรคและ
ระดับ
แนวทางแก้ไข
(1-5)
ระดับ 1 - มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ กตท.
1
เนื่องจาก กตท. ประสบปัญหา
ในการพิจารณาหลักสูตรด้านการเจรจาระหว่าง
การขาดแคลนบุคลากรในการ
ประเทศ (ด้านการคมนาคมขนส่ง) และได้มีการ
ดาเนินงาน ทาให้ การพิจารณา
เริ่มพิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน
หลักสูตรฯ มีความล่าช้า
การศึกษา/หน่วยงานต่างๆ ในเบื้องต้นแล้ว

ต.ค.59-ก.ย.60

ระดับ ๕ – ได้พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ กตท.
เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเจ้าหน้าที่ กตท.
ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดท่าทีไทยสาหรับ
การประชุม และนาเสนอสรุปผลการประชุม
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และพิจารณา
สั่งการเพื่อให้ผลการประชุมนาไปสู่การปฏิบัติ
ต่อไป ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
ให้บุคลากรของ กตท. ได้พัฒนาทักษะ/
ขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้ง
จะเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อความร่วมมือกับ
ต่างประเทศต่อไปในอนาคตด้วย

๕

- ข้อจากัดด้านงบประมาณและ
บางครั้งได้รับการแจ้งเชิญเข้า
ร่วมประชุมกะทันหันทาให้ต้อง
งดส่งผู้แทน
- หลายการประชุมจัดซ้าซ้อนกัน
เนื่องจากข้อจากัดด้านบุคลากร
จึงไม่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วม
การประชุมได้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1.3 ดาเนินบทบาท
เชิงรุกเพื่อดารงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของประเทศ
 โครงการเตรียมการเป็น
เจ้าภาพการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
ด้านการขนส่งของอาเซียน (STOM)
ครั้งที่ ๔๕ ครั้งที่ ๔๖ และการเป็น
เจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีขนส่ง
อาเซียน (ATM) ครั้งที่ ๒๔ ของ
กระทรวงคมนาคม ในปี ๒๕๖๑

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

-

สิ้นสุด ธันวาคม
๒๕๖0

ระดับ 5 –ดาเนินการรายงานผลการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านพิธีการ ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบ เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2560 ก่อน กตท.
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวง
คมนาคมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งของอาเซียน
(STOM) ครั้งที่ 45 ครั้งที่ 46 และการเป็น
เจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน
(ATM) ครั้งที่ 24 ในเดือน พฤษภาคม 2561
ตามลาดับ

5

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 (1) จัดทา/
ปรับปรุงข้อมูลทีส่ าคัญของประเทศ
คู่เจรจาและสรุปท่าทีการเจรจา
 โครงการจัดทาและปรับปรุง
ฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการ
คมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ (ซึ่ง
เป็นโครงการที่ต้องดาเนินการ
ร่วมกับ ศทท.)

งบประมาณ
(บาท)

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ต.ค. 59-ก.ย. 60 ระดับ 5 – ปรับปรุงข้อมูลความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านคมนาคมขนส่ง ทัง้ ใน
กรอบทวิภาคีและพหุภาคี ให้ทันสมัยและ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์สานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ภายในเดือน กันยายน 2560
ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

นางสาวไอลดา พงศ์พัฒนากร
นักวิชาการขนส่งปฏิบัตกิ าร
กองการต่างประเทศ
02 283 3088

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองตรวจราชการ.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องร้องทุกข์
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 (1) พัฒนา
กระบวนงานการจัดการเรื่องร้องทุกข์
เชิงบูรณาการ (สปค.)
ต.ค.59-ก.ย.60
 ระดับความสาเร็จในการ
บริหารจัดการเรื่องราว
ร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

สรุปผลการดาเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ สิน้ ปีงบประมาณ
2560

5

-

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นางสาวนุชสุพัณ ตัญธนาวิทย์
นวค.ชก.
กองตรวจราชการ
02 283 3087

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองบริหารการคลัง.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 การจัดทาข้อมูล
ต.ค.59-ก.ย.60
ต้นทุนผลผลิตของ สปค. ของ
คณะทางานจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

1. ประสาน ศทส. จัดทารูปแบบการนาเสนอ
ข้อมูลจัดทาต้นทุนผลผลิต
2. ศทส. ออกแบบและจัดทาระบบการ
นาเสนอข้อมูลต้นทุนผลผลิต
3. กบค. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการนาเสนอ พร้อมทดสอบการนา
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ
4. นาข้อมูลการจัดทาต้นทุนผลผลิตเข้าสู่
ระบบ
5. แจ้งคณะทางานจัดทาต้นทุนผลผลิตเข้าสู่
ระบบและหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค.
ใช้งานระบบข้อมูลต้นทุนผลผลิต

5

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ผู้รายงานข้อมูล
นางสาววันเพ็ญ สิรินราพรรณ
ตาแหน่ง
นักวิชาการการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
สานัก/กอง/ศูนย์
กองบริหารการคลัง
โทรศัพท์
02 283 3032

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.5 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3.5.3 (1) โครงการ
6,758,572
1 ปี
ก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคม
บาท
แห่งใหม่

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

อยู่ระหว่างจัดทาผังแม่บทการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการกระทรวงคมนาคม

5

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

นางสาวสมใจ คงเกลี้ยง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กองบริหารการคลัง
02 283 3027

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองบริหารทรัพยากรบุคคล.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 โครงการทบทวน
ระหว่างเดือน ต.ค. - ทบทวนกระบวนงานหลักตามภารกิจของ
กระบวนการด้านการบริหาร
59-มิ.ย.60
หน่วยงาน
ทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดทามาตรฐาน
- คัดเลือกกระบวนงานหลักตามภารกิจของ
การปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่จะปรับปรุง
- จัดทาผังกระบวนงาน (Work Flow) จานวน
16 กระบวนงาน
- กาหนดคุณภาพงาน
- จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ าน จานวน 16 คู่มือ
กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 3.6.1 การจัดทาและ
ระหว่างเดือน ต.ค. 1. ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหาร
ทบทวนแผนกลยุทธ์การบริหาร
59-ก.ย.60
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2559-2562
ทรัพยากรบุคคลของ สปค.
2. ประเมินผลการดาเนินการตามแผนฯ ใน
รอบ 6 เดือน
3. วิเคราะห์ข้อมูลการดาเนินการตามแผนฯ
ในรอบ 9 เดือน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

-

5

บางโครงการดาเนินการล่าช้า
กว่าแผนที่กาหนดไว้ เนื่องจากมี
ขั้นตอนและหน่วยงานที่ต้อง
ประสานจานวนมากจาก
สานักงาน ก.พ. จึงทาให้ไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมค่านิยมองค์กร i-MOT และความผูกพันในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 3.7.1 โครงการส่งเสริม
ระหว่างเดือน พ.ค. ดาเนินการสารวจความผูกพันบุคลากรภาครัฐ
วัฒนธรรมของ สปค.
60
โดยนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
วัฒนธรรมขององค์กรมาประมวล

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

2.5
(ร้อยละ 67)

เนื่องจากแบบสารวจไม่ได้ระบุ/
กาหนดเรื่องวัฒนธรรมองค์กรไว้
อย่างชัดเจนอาจทาให้ผู้ตอบ
แบบสารวจเข้าใจคลาดเคลื่อนได้

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
02 283 3073

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.5 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 (1) โครงการ
732548.10 ระหว่างวันที่ 18สปค./สรค. สัมพันธ์
บาท
19 พ.ย. 59 ณ
โรงแรมไมด้า รี
 โครงการสัมมนาเชิง
สอร์ท กาญจนบุรี
ปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์
ผู้เข้าร่วมการอบรม
สปค. สรค. สามัคคีมุ่งสู่
จานวน 208 คน
เป้าหมายปี 2560”

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพื่อสาน
ความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคีระหว่าง
บุคลากรใน สปค. สรค. ทาให้เกิดการประสาน
ความร่วมมือในการทางานทีด่ ีระหว่างกันและ
เป็นเวทีให้ผู้บริหารได้แถลงนโยบายและเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานใน
สปค./สรค.

5

บุคลากรใน สปค. สรค. บางกลุ่ม
ยังไม่ให้ความสาคัญกับการเข้า
ร่วมสัมมนา/ชี้แจงให้เห็น
ความสาคัญของการเข้าร่วม

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นางวันดี ขันติไตรรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
02 283 3082

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.5 สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
ตัวชี้วัดที่ 3.5.1 (3) โครงการ
80,000
4-5 ส.ค.60
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
บาท
สร้างความผูกพันของบุคลากรใน
สปค./สรค.

50,000
บาท

30 พ.ย. 59
- 27 ก.ย. 60

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

 จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรชีวติ เบิกบาน การงานเป็นสุข
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4

4

- เนื่องจากงบประมาณจัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตมีอยู่อย่างจากัด
(งบประมาณฝึกอบรมของ สปค.
และกองทุนสวัสดิการ สปค.) ซึ่ง
สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณ
ฝึกอบรม สปค. ได้เพียงโครงการ
เดียว ซึ่งในปีงบประมาณ 2561
สามารถขอจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายอื่น 1.7 ล้านบาท จะทา
ให้สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตได้มากยิ่งขึ้น

 โครงการขยับกายสบายชีวานาพาสุขภาพ
ดีอย่างยั่งยืน

5

- เป็นการจัดกิจกรรมทุกวันพุธ
เวลา 15.00-16.30 น. ซึ่งมี
ข้อจากัดในเรื่องสถานที่จัด
กิจกรรม เนื่องจากต้องใช้ในห้อง
ประชุมหรือบริเวณหน้าห้อง
ประชุม หากมีการใช้สถานที่ใน
การจัดกิจกรรมอื่น บางครั้งก็
ต้องมีการงดกิจกรรม ดังนั้น
จึงต้องมีการประสานงาน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ล่วงหน้ากับ กบค. เรื่องการจัด
สถานที่และประสานหน่วยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. ใน
การเลื่อนกิจกรรมออกไป
- การจัดกิจกรรมนี้ใช้
งบประมาณกองทุนสวัสดิการ
สปค. ซึ่งงบประมาณดังกล่าวมี
อยู่อย่างจากัด ดังนั้น จึงมีการ
จ้างวิทยากรมาเป็นผู้นากิจกรรม
ออกกาลังกายได้เพียงบางช่วง
ทาให้บางช่วงเป็นการเปิดคลิป
วีดิโอแล้วออกกาลังกายตาม

-

มี.ค.-เม.ย.60

 สารวจความผาสุกและความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน โดยผลสารวจความพึง
พอใจโดยภาพรวม ร้อยละ 70.15

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

3.5

- การได้รับแบบสอบถามคืนไม่
ตรงต่อกาหนดเวลา จึงต้องทา
ให้มีการขยายระยะเวลาในการ
ขอให้ตอบแบบสอบถาม
- บุคลากรอาจจะยังไม่เห็น
ความสาคัญในการทา
แบบสอบถามส่ง

นางสาวปรียานารถ พีรพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
02 283 3003

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 3.6.2 โครงการวางแผน
ระหว่างเดือน
อัตรากาลังคนเชิงยุทธศาสตร์
ต.ค.59-ก.ย.60
(Strategic Workforce Plan)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

1. จัดประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างการ
แบ่งงานภายในและการกาหนดตาแหน่งของ
ส่วนราชการในสังกัด สปค.
2. ส่วนราชการในสังกัด สปค. วิเคราะห์
โครงสร้างการแบ่งงานภายในและการกาหนด
ตาแหน่ง
3. เสนอข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่ง
งานภายในและการกาหนดตาแหน่งของส่วน
ราชการในสังกัด สปค. เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง
คมนาคม พิจารณา

5

1. บางหน่วยงานในสังกัด สปค.
วิเคราะห์กระบวนการในการ
ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน
2. ไม่มีการจัดหาวิทยากรมา
บรรยายให้ความรู้ เพื่อให้มีแนว
ทางการวิเคราะห์อัตรากาลังที่
เหมาะสม

ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

นางสาวอนุกูล เหล่านิยมไทย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
02 283 3136

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.2 โครงการส่งเสริม 2,605,000 ธ.ค.59-มิ.ย.60 ดาเนินการจัดทาโครงการผลิตและออกอากาศ
และพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคม
บาท
สารคดีและสปอร์ตวิทยุ เพื่อสร้างความรู้ความ
ขนส่งและความปลอดภัย ประจาปี
เข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการด้านการ
งบประมาณ พ.ศ. 2560
คมนาคมขนส่งที่สาคัญต่างๆ และการ
ดาเนินงานของกระทรวงคมนาคมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้
ความรู้ในการเดินทางอย่างปลอดภัย
ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 (1) โครงการผลิต 5,000,000 ธ.ค.59-ส.ค.60 ดาเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
บาท
ข้อมูลข่าวสารด้านคมนาคมขนส่ง โครงการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้าง
สาคัญ และผลการดาเนินงานของกระทรวง
การรับรู้ตามแผนยุทธศาสตร์ของ
คมนาคม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์
รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม และ
วารสารราชรถ เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
ความเข้าใจและเชื่อมั่นในการดาเนินงานของ
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของ
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ไทย พ.ศ. 2558-2565 ประจาปี
ต่อกระทรวงคมนาคม
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 (2) โครงการจัด 8,000,000 ก.พ.-เม.ย.60 ดาเนินการจัดนิทรรศการและการเสวนา
นิทรรศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
บาท
จานวน 3 ครั้ง ในกรุงเทพฯ จานวน 1 ครั้ง

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

-

5

-

5

-

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

และจังหวัดในภูมิภาค จานวน 2 ครั้ง
เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ความเข้าใจ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะตลอดจนประเมินทัศนคติ การ
รับรู้ และความเข้าใจของหน่วยงานและภาค
ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และสื่อมวลชน เกี่ยวกับแผน
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ
แผนงาน โครงการ ผลการดาเนินงาน และ
โครงการสาคัญต่างๆ ของกระทรวงฯ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 (3) โครงการจัด 2,450,000 ระหว่างวันที่ 16- ดาเนินการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อ
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระ
บาท
17 ก.ย. 60
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
บรมวงศานุวงศ์
มหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ แนวพระราชดาริ
ด้านการคมนาคมขนส่ง เมื่อวันที่ 16 – 17
กันยายน 2560 ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์
อาเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.5 เพิ่มศักยภาพงาน
ปีงบประมาณ ดาเนินการพัฒนางานข่าวหนังสือพิมพ์จากการ
ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ
2560
ตรวจ ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สปค. และ สรค.
กระทรวงฯ จากระบบเดิมเป็นระบบใหม่ ดังนี้
1. ตรวจข่าวหนังสือพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงฯ จากระบบบริการข่าวออนไลน์
และคัดแยกประเด็นข่าวแล้วเสร็จไม่เกินเวลา
08.45 น. ของวันทาการ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

แผนงานโครงการผลการดาเนินงาน
ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.
2558-2565

5

5

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

2. นาข่าวหนังสือพิมพ์เข้าสู่ระบบการจัดการ
ข่าว และเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงฯ แล้ว
เสร็จไม่เกิน 11.00 น. ของวันทาการ
3. สรุปและวิเคราะห์ประเด็นข่าวหนังสือพิมพ์
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เพื่อนาเสนอผู้บริหาร
แล้วเสร็จไม่เกิน 12.00 น.
4. นาสรุป วิเคราะห์ประเด็นข่าวเผยแพร่บน
เว็บไซต์กระทรวงฯ แล้วเสร็จไม่เกิน 12.00
น. ของวันทาการ
5. นาสรุป วิเคราะห์ประเด็นข่าวเผยแพร่ให้ผู้
บริการกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ผ่าน
ไลน์ “ผูบ้ ริหารระดับสูง” แล้วเสร็จไม่เกินเวลา
12.00 น. ของวันทาการ
ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
02 283 3024

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 การจัดทา/
2560 - 2564 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจของ กยผ.
5
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สานัก/
และรวบรวมข้อมูลภาระงานของ กยผ.
ศูนย์/กอง/กลุ่มของหน่วยงาน
ในปัจจุบนั โดยพบว่า กยผ. มีภารกิจที่
ภายใน สปค.
เกี่ยวข้องกับ 5 ลักษณะงานหลัก ได้แก่
(1) งานด้านการศึกษาวิเคราะห์จัดทาแผนงาน
และงบประมาณ
(2) งานด้านการประสานและบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
(3) งานด้านกลัน่ กรองการวิเคราะห์โครงการ
ของหน่วยงานในสังกัด
(4) งานด้านกากับ ติดตาม และประเมินผล
งาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด
(5) งานมอบหมายพิเศษจากผู้บริหาร
ระดับ 3 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการ
ดาเนินงานตามภารกิจของ กยผ. รวมทั้ง
คาดการณ์ภาระงานของ กยผ. ในอนาคต
โดยพบว่า มีปัญหาและอุปสรรค แบ่งออกเป็น
จากภายในและภายนอก ดังนี้

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

ภายใน: บุคลากรไม่เพียงพอกับภาระงาน
รวมทั้งการจัดโครงสร้างภารกิจตามที่ ก.พ.
กาหนดไม่สะท้อนลักษณะการปฏิบัติงานอย่าง
แท้จริง นอกจากนี้ การปฏิบัติงานมีลักษณะ
งานทีต่ ้องการความเชี่ยวชาญในเชิงลึกและมี
ความรวดเร็ว ซึ่งต้องใช้การสั่งสมประสบการณ์
ในการบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าว
ในขณะเดียวกันก็มีความจาเป็นที่ควรจะต้อง
พัฒนาข้าราชการให้มีองค์ความรู้ที่หลากหลาย
โดยการหมุนเวียนงาน ทาให้เกิดสถานการณ์ที่
เป็นความขัดแย้งในเชิงแนวคิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล
ภายนอก: การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย
วิธีปฏิบัติ และปริมาณงานที่เพิม่ ขึ้น ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
คุณภาพและความทันต่อเวลา
ระดับ 5 กาหนดแนวทางเพื่อพัฒนา
กระบวนงาน/ขัน้ ตอนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของ กยผ.

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 (2) การปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการและ
ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและ
การติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการที่สาคัญตาม
นโยบายรัฐบาลและผูบ้ ริหาร คค.
และแผนยุทธศาสตร์ คค.

-

2560 - 2564

5

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 (3) การพัฒนา
กระบวนการถ่ายทอดนโยบายสู่แผน
ยุทธศาสตร์และการปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ

-

2560 - 2564

ระดับ 1 กาหนดโครงการสาคัญ/ประเด็น และ
กาหนดแนวทาง/วิธีการ ในการติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานโครงการที่สาคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและผู้บริหาร คค. และ
แผนยุทธศาสตร์ คค. แล้วเสร็จ
ระดับ 3 ร่วมกับ ศทท. ในการพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานโครงการที่สาคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและผูบ้ ริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร์
คค. ผ่านระบบ ICT Tracking System เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย คค. ในการเป็น
Transport 4.0
ระดับ 5 มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินโครงการที่สาคัญตามนโยบายรัฐบาล
และผู้บริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร์ คค.
และจัดทารายงานสรุปเสนอผูบ้ ริหารเมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2560
ระดับ 1 ทาการศึกษา วิเคราะห์กระบวนการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์และการ
ปฏิบัติ ทบทวนกระบวนการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2559 ซึ่งได้
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ระดับ 3 กาหนดแนวทางในการถ่ายทอด

3

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

นโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติอย่าง
บูรณาการ โดยจะดาเนินการ
1. ประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจาปี
2561 และแนวทางการถ่ายทอด
แผนฯ สู่การปฏิบัติ
2. จัดทาแผนการพัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยจะมี
การกาหนดช่องทางการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2561 เช่น เว็บไซต์
กระทรวงคมนาคม สปอตวิทยุ
รายการเสียงตามสาย MOT – Radio
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ จอ LED
ภายใน สปค. เป็นต้น
ผู้รายงานข้อมูล
นางศิรินทรา ศุภธนรวี
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานัก/กอง/ศูนย์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
02 283 3103

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 (1) การปรับปรุง
2560 - 2564 ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการและ
และพัฒนากระบวนการและ
ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและติดตาม
ขั้นตอนการบริหารงบประมาณและ
ประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน
การติดตามประเมินผล
ระดับ 3 วิเคราะห์ แนวทางการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการและขั้นตอนการบริหาร
งบประมาณและการติดตาม
ระดับ 5 จัดทาปฏิทนิ งบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ให้หน่วยงานในสังกัดใช้
เป็นแนวทางในการจัดทางบประมาณ และ
ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ
(เอกสารแนบ)

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

- สงป. มีการปรับปรุงปฏิทิน
งบประมาณอยู่ตลอดเวลาจึง
ทาให้การกาหนดวันเวลาใน
ปฏิทินงบประมาณของ คค.
อาจคาดเคลื่อนได้จากที่
กาหนดไว้

ผู้รายงานข้อมูล
น.ส. ณราวรรณ ศิริธรรมศักดา
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานัก/กอง/ศูนย์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
02 283 3169

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 การบริหาร
2560 - 2564
ระดับที่ 1 สนข. จัดทาแผนปฏิบัติการ
5
แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง
ด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2560
ระยะเร่งด่วนประจาปี (Action
เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
Plan)
ประเทศ และได้เสนอ คค. เพื่อพิจารณา
นาเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2560
ระดับที่ 2 รวค. ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างแผนปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2560
และ คค. ได้มีหนังสือ ลว 6 ธ.ค. 2560 เสนอ
ครม. เพื่อทราบ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่
13 ธ.ค. 2560 รับทราบแผนปฏิบัติการฯ
ดังกล่าว
ระดับที่ 3 คค. ได้มีคาสั่งกระทรวงคมนาคม
ที่ 356/ 2558 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และ
คาสั่งกระทรวงคมนาคมที่ 38/ 2560
ลงวันที่ 6 ก.พ. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามการดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิ
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ (เพิ่มเติม) มี ผชค. เป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการฯ รปค. (คพ.) เป็นประธาน

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

ผู้แทนหน่วยงานตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ร่วมเป็น
กรรมการ และ กยผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ
มีหน้าที่ในการกาหนดแนวทางการติดตาม
การดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ
ติดตาม ควบคุม กากับดูแล และเร่งรัด
การดาเนินโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
เป้าหมาย และแผนการดาเนินงาน
ที่กาหนด รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแก้ไข
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินโครงการ
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
16/ 2559 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559
ที่ประชุมรับทราบแผนปฏิบัติการฯ
พ.ศ. 2560 ตามที่ ครม. ได้มีมติรับทราบ
เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2560 ซึ่งประธานฯ ได้มี
ข้อสั่งการให้หน่วยงานเตรียมรายละเอียด
แผนการดาเนินงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560
เพื่อใช้ติดตามการดาเนินโครงการ และ
ให้หน่วยงานกากับดูแลการดาเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 25602 ให้เป็น
ไปตามแผนที่เสนอ ครม. รับทราบ ทั้งนี้ หาก
มีปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานให้รายงาน
ให้ คค. ทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกันต่อไป
ระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 คณะกรรมการ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ติดตามการดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิ
การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ ได้มีการประชุมเพื่อกากับดูแล
ติดตาม เร่งรัดการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
พ.ศ. 2560 เป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่เดือน
ม.ค. 2560 จนถึงปัจจุบัน รวม 7 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2560
- ครั้งที่ 2/ 2560 เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560
- ครั้งที่ 3/ 2560 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2560
- ครั้งที่ 4/ 2560 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2560
- ครั้งที่ 5/ 2560 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2560
- ครั้งที่ 6/ 2560 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560
- ครั้งที่ 7/ 2560 เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560
โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทาสรุปรายงาน
การประชุมฯ ในแต่ละครั้ง นาเสนอผู้บริหาร
คค. เพื่อสั่งการให้หน่วยงานรับมติที่ประชุม
ไปพิจารณาดาเนินการและรายงานผลการ
ดาเนินการให้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ
ทราบในการประชุมฯ ครั้งต่อไป
ผู้รายงานข้อมูล
นางพิมพา สุทินศักดิ์
ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานัก/กอง/ศูนย์
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
02 283 3304

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
ปัญหาอุปสรรคและ
โครงการ
ระดับ
แนวทางแก้ไข
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 การแก้ไขปัญหา
2560 - 2564 - โครงการรถไฟฟ้า เป็นโครงการสาคัญของ
4
- การประสานงานกับหน่วยงาน
ของการดาเนินการตามแผนงาน/
กระทรวงคมนาคมและรัฐบาล โดยเฉพาะการ
ภายในและภายนอกเพื่อให้การ
โครงการในความรับผิดชอบอย่าง
ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง เป็นปัจจัยหลักของ
ประชุมเป็นไปอย่างมี
บูรณาการ
ความสาเร็จของโครงการ เพื่อให้ รฟม.สามารถ
ประสิทธิภาพ เนื่องจาก
ส่งมอบพื้นที่ได้ตามกาหนดกับผูร้ ับจ้าง
ระยะเวลากระชั้นชิด จึงต้อง
จึงกาหนดรายละเอียดดาเนินการ ดังนี้
ประสานงานล่วงหน้าและ
ระดับที่ 1 เสนอปัญหาการขอใช้พื้นทีท่ ี่คาดว่า
ประสานงานอย่างใกล้ชิด
จะไม่สามารถได้ข้อยุติตามแผนงาน
- การพิจารณาเรื่องพื้นที่
ระดับที่ 2 วิเคราะห์รายละเอียดพื้นที่ที่มี
ซึ่งพื้นที่ที่พจิ ารณาส่วนใหญ่จะ
ปัญหา/อุปสรรค ของโครงการรถไฟฟ้าต่างๆ
ส่งผลกระทบกับประชาชน หรือ
ระดับที่ 3 เสนอประชุมการพิจารณาการใช้
เป็นพื้นทีท่ ี่มึความอ่อนไหว
พื้นที่ระดับผู้บริหารเพื่อกาหนดนโยบายในการ
แนวทางแก้ไข คือ ต้องพิจารณา
ส่งมอบพื้นที่ของหน่วยงานต่างๆ
ข้อมูลอย่างรอบคอบโดยถือ
ระดับที่ 4 ดาเนินการประชุมในระดับผู้บริหาร
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรค กับหน่วยงานต่างๆ
เป็นสาคัญ โดยให้ประชาชน
ระดับที่ 5 รฟม. สามารถแก้ปญ
ั หา/อุปสรรค
ได้รับความสะดวกมากที่สุด
ในเรื่องการพิจารณาพื้นที่กบั หน่วยงานต่างๆ
โดยนาสรุปผลประชุมหรือข้อหารือเพื่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทาให้สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
ผู้รายงานข้อมูล
น.ส.ธัญญ์กมน ล่อกิจ
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานัก/กอง/ศูนย์
กองยุทธศาตร์และแผนงาน
โทรศัพท์
02 283 3252

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาการจัดการการอุทธรณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 (2) แผนงานปรับปรุง
2560-2561 ดาเนินการได้ในระดับ 5 พัฒนาปรับปรุงระบบ
5
และพัฒนาระบบการติดตาม/ตรวจสอบ
ได้แล้วเสร็จ สามารถใช้งานได้อย่างมี
สถานะของเรื่องอุทธรณ์ผ่านเว็บไชต์ของ
ประสิทธิภาพ
กระทรวงคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 (3) แผนงานเพิ่ม
2560
สามารถเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 16.14
5
ประสิทธิภาพการพิจารณาอุทธรณ์
ให้ได้ผลผลิต (ปริมาณงาน) เพิ่มขึ้น
ตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 2.2.2 โครงการศึกษา
2560-2564 ดาเนินการได้ในระดับ 3 ประสานหน่วยงานที่
3
พระราชบัญญัติจดั รูปที่ดนิ เพื่อพัฒนา
เกี่ยวข้องเพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการรวมถึง
พื้นที่ พ.ศ. 2547 เพื่อเป็นทางเลือกใน
ศึกษาข้อมูลกรณีตัวอย่างของหน่วยงานต่างๆ
การดาเนินโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
ผู้รายงานข้อมูล
ตาแหน่ง
สานัก/กอง/ศูนย์
โทรศัพท์

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

นางดวงรัตน์ รัตนวรางค์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
กองอุทธรณ์เงินทดแทน
02 283 3009

-

-

-

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 (1) บริหารระบบ
ต.ค.59-ก.ย.60 อยู่ระหว่างการสร้าง Scorecard ของตัวชี้วัด
MOT-BSC ให้สนับสนุนการบริหาร
และนาเข้าข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด
นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

1

ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องด้วยการรายงานผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรอง
มีการปรับเปลี่ยนการรายงานผล
จากเดิมรายงานผลเป็นร้อยละ/
ระดับ เปลี่ยนเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน
ซึ่งระบบไม่รองรับการรายงาน
ผลแบบใหม่ ประกอบกับ กพร.
ได้พัฒนาระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และให้
ทุกหน่วยงานใช้ในการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการฯ อยู่แล้ว
แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงระบบ MOT-BSC
ให้รองรับการรายงานผลแบบใหม่

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 (2) บริหารและ
กาหนดนโยบายโดยใช้ Thailand
Transport Map

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

- ได้ทาการศึกษา วิเคราะห์นโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และผล
การดาเนินงานตามแผนงาน รวมทั้ง สถิติด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน ยานพาหนะ อุบัติเหตุจาก
การขนส่ง และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
วิเคราะห์ระบบสารสนเทศของกระทรวง
คมนาคม ที่ได้ดาเนินการไว้แล้ว
- ได้กาหนดความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการวิเคราะห์สถานการณ์ดา้ นคมนาคม
ขนส่งของผู้บริหาร โดยกาหนดเป็น Scenarios
ต่างๆ เพื่อเตรียมนาเสนอผูบ้ ริหาร
- เตรียมความพร้อมเครื่องมือของระบบ GIS
พร้อมทั้งแผนที่ดิจิทลั ที่กระทรวงคมนาคมใช้
งานอยู่ในปัจจุบนั เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมทีมทางานเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ร่วมกัน ให้คาปรึกษาแนะนา
- ดาเนินการพัฒนาระบบตามระบบต้นแบบที่
ได้รับการพิจารณาไว้ รวมทั้งนาเสนอระบบให้
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา อาทิ สถานการณ์ความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)
4.5

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
-

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 (3) ปรับปรุง/เพิ่ม
ศักยภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการ
คมนาคม

งบประมาณ
(บาท)

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

ความสะดวกสาหรับการคมนาคมขนส่ง
สถานการณ์ด้านอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่ง
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงรายการ
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ ตามความต้องการของ
ผู้บริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการ
วางแผนตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายการ
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ 4 รายการที่
ดาเนินการประกอบด้วย
1. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนแผนอานวย
ความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชนช่วงเทศกาลสาคัญ ด้านอานวย
ความสะดวก โดยในช่วงเทศการสงกรานต์และ
ปีใหม่ MOTOC ได้บูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอสถิติในห้องราช
ดาเนิน (war room) และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติแก่ ศูนย์ปฏิบตั ิการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และ ประชาชน
ผู้สนใจปฏิบัติการ พร้อมจัดทาเล่มสรุป
วิเคราะห์เชิงลึกสาหรับผูบ้ ริหารเพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนในเทศกาลต่อไป ปัจจุบนั
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
2. สารสนเทศและข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการวางแผนอานวยความสะดวกแก่

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

4

-

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

ประชาชนเดินทางมาเพื่อถวายสักการะพระ
บรมศพฯ และเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระ
เพลิงพระบรมศพฯ MOTOC ได้บูรณาการ
ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่
ให้บริการขนส่งแก่ประชาชน และจัดทา
รายงานสถิติเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ นอกจากนี้
MOTOC ได้จัดทารายงานสรุปวิเคราะห์เชิงลึก
100 วัน นาเสนอแก่ผู้บริหาร ปัจจุบนั อยู่
ระหว่างนาเสนอรายงานสรุปวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการวางแผนในวันพระ
ราชพิธีฯ
3. สารสนเทศและข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานของศูนย์ปฏิบตั ิการนายกรัฐมนตรี
นาเสนอข้อมูลผ่านระบบ MOTOC แก่ PMOC
โดยเพิ่มเติมรายการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
คมนาคม อาทิ สถานการณ์น้าท่วม ผลการ
ดาเนินงานโครงการสาคัญปี 2559-2560
4. สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ด้านการขนส่งสาธารณะ
ประกอบด้วย
4.1 การบูรณาการฐานข้อมูลทางหลวงใน
เขตกรุงเทพฯ พร้อมปรับปรุงโครงสร้าง
คลังข้อมูลและกาหนดมาตรฐานบัญชีสายทาง

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

ให้สอดคล้องกับความต้องการสนเทศของ
ผู้บริหาร กาหนดมาตรฐานให้ครบถ้วนและ
สามารถรองรับการขยายข้อมูลเขตทางใน
กรุงเทพฯ ต่อยอดสู่ระดับจังหวัด ปัจจุบนั อยู่
ระหว่างออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2 การบูรณาการข้อมูลเชิงสถานการณ์
เพื่อทดสอบสมมติฐาน การเกิดอุบัติเหตุบน
ถนนจะลดลง ถ้ามีรถไฟทางคู่เส้นกรุงเทพฯโคราช รวบรวมข้อมูลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
จากระบบ TRAMs และ AADT ของทางหลวง
ในเส้นทางคู่ขนานกรุงเทพฯ-โคราช ปัจจุบันอยู่
ระหว่างทดสอบสมมติฐาน
โดยมีผลการดาเนินงานสารสนเทศเชิง
วิเคราะห์รวมคิดเป็น ร้อยละ 83
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 โครงการพัฒนา
ต.ค.59-ก.ย.60 ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม (MOTOC) ได้
ศูนย์บริหารโครงการขนาดใหญ่
รวบรวมความต้องการสารสนเทศเพื่อการ
และยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ
สนับสนุนนโยบาย Digital Logistics ในการ
คมนาคมระดับภูมิภาค เพื่อบูรณา
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
การข้อมูลการวางแผนและ
โดยทบทวนรายการข้อมูลที่ศูนย์แลกเปลี่ยน
บริหารงานพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ข้อมูลกลางของกระทรวง (TDIC) มีอยู่ พร้อม
ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างภาค
กาหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลจาก

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

3

ปัญหา
เนื่องด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ยังไม่เป็น
อัตโนมัติด้วยข้อจากัดทาง
เทคโนโลยี ทาให้การวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจุบันต้องอาศัยมนุษย์
ในการรวบรวมและประมวลผล

ตัวชี้วัด

การขนส่ง สามารถเชื่อมโยงกันอย่าง
ทั่วถึง และสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณขนส่ง
สินค้าแยกตามประเภทสินค้า, สัดส่วนปริมาณ
จราจรรถบรรทุก ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวน/
ปรับปรุงโครงสร้างคลังข้อมูล โดยมีผลการ
ดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 70

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจับสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค
ตัวชี้วัดที่ 2.1.4 (2) พัฒนาระบบ
ต.ค.59-ก.ย.60
ฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาและ
สรุปท่าทีการเจรจา
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาการจัดการการอุทธรณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.2.3 พัฒนาระบบ
ต.ค.59-ก.ย.60 ได้ออกแบบระบบบริหารงานอุทธรณ์และ
3.5
สนับสนุนงานอุทธรณ์
นาเสนอผลการออกแบบระบบให้ผู้ใช้พิจารณา
ความถูกต้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ซึ่งทาให้ผลลัพธ์คลาดเคลื่อน
และไม่ Real-Time แต่ใช้เวลา
ในขั้นตอนดังกล่าวมาก
แนวทางการแก้ไข
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เสนอให้จัดทา โครงการศึกษา
การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา
ข้อมูลด้านคมนาคมด้วยปัญหา
ประดิษฐ์ โดยเลือกข้อมูล
ต้นแบบการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอานวยความ
สะดวก ของกระทรวงคมนาคม

ย้ายไปดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561
บริษัทส่งมอบงานล่าช้า

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
ตัวชี้วัดที่ 2.3.6 (1) โครงการ
ต.ค.59-ก.ย.60
พัฒนาระบบจัดการภาพและวีดทิ ัศน์
ตัวชี้วัดที่ 2.3.6 (2) โครงการ
พัฒนาระบบข่าวกระทรวงคมนาคม

งบประมาณ
(บาท)

-

ต.ค.59-ก.ย.60

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
ตัวชี้วัดที่ 2.4.1 การจัดตั้งศูนย์
ต.ค.59-ก.ย.60
ปลอดภัยคมนาคมภายใต้สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม

ตัวชี้วัดที่ 2.4.2 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการศูนย์ปลอดภัย
คมนาคม

-

ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ได้ออกแบบระบบบริหารงานอุทธรณ์และ
นาเสนอผลการออกแบบระบบให้ผู้ใช้พิจารณา
ความถูกต้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ
ได้ออกแบบระบบบริหารงานอุทธรณ์และ
นาเสนอผลการออกแบบระบบให้ผู้ใช้พิจารณา
ความถูกต้องแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ

4

-

4

-

ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัย
คมนาคม และสรุปรายงานการประชุมพร้อม
จัดทาข้อเสนอแนวทางการจัดตัง้ ศูนย์ปลอดภัย
คมนาคมเสนอผูบ้ ริหารแล้ว

3

ได้มีการดาเนินการเพื่อนาระบบเทคโนโลยีมา
ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
ดังนี้

2.5

ปัญหาอุปสรรค
เนื่องจากหน่วยงานในสังกัดมี
อานาจหน้าที่คล้ายกับศูนย์
ปลอดภัยคมนาคมที่จะจัดตัง้ จึง
ทาให้เกิดความยากในด้านของ
กฎหมายภายใต้สานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
แนวทางแก้ไข
ผู้บริหารระดับสูงพิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ปัญหาอุปสรรค
1. ระบบสารสนเทศ
1) เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจา

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

1. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศูนย์
ปลอดภัยคมนาคม
2. ใช้วิทยุสื่อสารเพื่อติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานในสังกัด
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี
เครือข่าย เช่น หน่วยกู้ภัยผ่านช่องทางระบบ
โซเชียลมีเดีย

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม มาจาก
หน่วยงานในสังกัด ทาให้ไม่
ชานาญในการบันทึกข้อมูลลง
ระบบ
2) จากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการอบรมแล้ว
ทราบว่ายังไม่มีความชานาญใน
การใช้งาน
3) เจ้าหน้าทีบ่ างท่านมีอายุ
สูงและมีความชานาญในการใช้
งานคอมพิวเตอร์น้อย การ
เรียนรูก้ ารใช้งานคอมพิวเตอร์
ช้ากว่าปกติ จึงบันทึกด้วยการ
เขียนด้วยมือก่อน
2. การใช้วิทยุสื่อสาร
1) เนื่องจากระบบวิทยุ
สื่อสารของ ศปภ.คค. ในการ
จัดซื้อเป็นระบบดิจิทัล ซึง่
หน่วยงานหลายหน่วยงานยังไม่
มีการใช้งาน จึงต้องมีการปรับ
ระบบหลายครั้ง
2) ในการอบรมเจ้าหน้าที่
วิทยุสื่อสารประเภท 2 ยังไม่ได้

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ดาเนินการเนื่องจากต้องใช้
บุคลากรของ กสทช. ในการ
อบรม และขาดช่องทางในการ
ติดต่อเพื่อเชิญเจ้าหน้าที่ กสทช.
เข้ามาทาการอบรม ตลอดทัง้
เงื่อนไขและค่าใช้จ่าย สาหรับ
บุคลากร
3) ในการที่จะรับอาสาสมัคร
เข้ามาใช้งานคลืน่ ความถี่ของ
ศปภ.คค. จาเป็นต้องคัด
บุคลากรที่จะเข้าร่วมและ
เงื่อนไขที่ชัดเจน
แนวทางแก้ไข
1. ระบบสารสนเทศ ใน
ปีงบประมาณ 2561 ศทส. จะ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาประจาระบบ
Call Center 1356 เพิ่ม ซึ่ง
บุคลากรดังกล่าวจะได้รับการ
อบรมระบบสารสนเทศและมี
หน้าที่ในการบันทึกข้อมูลด้วย
2. ในปีงบประมาณ 2561
จะทาหนังสือแจ้ง กสทช. ขอทราบ
เงื่อนไขและงบประมาณ สาหรับ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
การอบรมวิทยุประเภท 2
3. เสนอนโยบายการรับลูก
ข่ายของ ศปภ.คค. เพื่อพิจารณา
แนวทางในการรับลูกข่าย

กลยุทธ์ 2.6 ยกระดับสู่ Digital Transport 2020
ตัวชี้วัดที่ 2.6.1 โครงการตาม
ต.ค.59-ก.ย.60
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2560-2564

ในปีงบประมาณ 2560 เป็นการจัดทา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยได้มีการดาเนินงาน ดังนี้
1. ได้จัดทาร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560-2564 และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจต่อร่างแผนฯ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และ สนย. สปค.
2. ได้จัดทาร่างแผนฉบับที่ 2 และรายงาน
ผลการดาเนินงานจัดทาแผนฯ และนาเสนอ
ร่างแผนฯ ให้ผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวง
เพื่อพิจารณา
3. ได้จัดประชุมเพื่อนาเสนอร่างแผนฯ ให้
รวค. พิจารณาและจัดประชุมหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อรับนโยบาย และให้จัดทาแผนงาน/
โครงการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนฯ

4

-

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดที่ 2.6.2 โครงการพัฒนา
แอพพลิเคชันบริการข้อมูลและวาง
แผนการเดินทางสาหรับคนพิการ
ผู้สูงอายุ และคนทุกคน

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
ตัวชี้วัดที่ 3.1.2 เพิ่มศักยภาพการ
ต.ค.59-ก.ย.60
จัดการความรู้ ของ สปค./สรค.
ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 (1) โครงการ
ต.ค.59-ก.ย.60 ได้ศึกษานวัตกรรมและแนวทางการพัฒนา
เสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับ
นวัตกรรมของหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งได้มีการ
นวัตกรรม
เผยแพร่ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในระบบ
Brain Bank เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรม สาหรับบุคลากร สปค./สรค.

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)
-

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

-

ย้ายไปดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561
ขณะนี้ คค. อยู่ระหว่างการ
จัดทาแผน DE คค. (พ.ศ.
2560-2564) ซึ่งเป็นแผนที่
จะใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน
การทางานของ คค. ไปสู่การ
เป็นคมนาคมดิจิทัล และ
Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน ซึ่ง
จะได้มีการจัดทาแผนการพัฒนา
นวัตกรรมองค์กร ของ สปค. ที่
สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานตามแผน DE คค.
ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าแผน DE คค.
จะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.
2560

2

ตัดออก

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 แผนการพัฒนา/
ต.ค.59-ก.ย.60
เพิ่มศักยภาพระบบการปฏิบัติงาน
ของ สปค./สรค. เพื่อมุ่งสู่การเป็น
digital government

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

จะเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศ 7 ระบบ
ได้แก่
1. ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2. ระบบงานยานพาหนะ
3. ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4. ระบบติดตามการดาเนินงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HR-Tracking)
5. ระบบงานวินัย
6. ระบบบริหารจัดการประเมินบุคคลและ
ผลงาน
7. ระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา 2 ระบบ
ได้แก่ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และ
ระบบงานยานพาหนะ ส่วนอีก 5 ระบบ อยู่
ระหว่างการทดสอบระบบก่อนติดตั้งใช้งานจริง

3.7

เพื่อให้ระบบที่จะพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
มุ่งสู่การเป็น digital
government ได้อย่างแท้จริง
และตรงตามความต้องการใช้
งานของผู้ใช้งาน จึงจาเป็นต้องมี
การทบทวน ตรวจสอบ ใน
ตลอดกระบวนการพัฒนาอย่าง
ละเอียดทั้งในขั้นตอนของการ
เก็บความต้องการของผู้ใช้งาน
การทดสอบความถูกต้อง และ
ความสะดวก ในการนาไปใช้
งานจริง โดยดาเนินการร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงใช้ระยะ
เวลานานกว่าที่กาหนดไว้ในแผน
แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ทุก
ระบบได้ผา่ นขั้นตอนการเก็บ
รายละเอียดความต้องการแล้ว
อยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาให้แล้ว
เสร็จ/นาสู่การใช้งานจริง

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

กลยุทธ์ 3.4 บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ตัวชี้วัดที่ 3.4.1 ทบทวน/ปรับปรุง
และบริหารจัดการนโยบายด้าน
ความมั่นคงปลอดภัย ด้านไอซีที

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ต.ค.59-ก.ย.60

- ดาเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้าน
ไอซีที ของ สปค. และประเมินการดาเนินงาน
ตามนโยบายและระเบียบปฏิบัตดิ ังกล่าว
เพื่อนาเสนอต่อ ปกค. ให้ความเห็นชอบผลการ
ทบทวนและการประเมินผลการดาเนินงาน
และจัดส่งสานักงานคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ 29 มี.ค. 2560 ซึ่งได้รับการประสานงาน
เพื่อแก้ไขรายละเอียดเบื้องต้นเมื่อ 9 ส.ค.
2560 เนื่องจากมีรายละเอียดต้องปรับปรุง
แก้ไขพอสมควร ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างการ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไข ก่อนนาเรียนผลการ
ทบทวน และผลการดาเนินงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูง ของ คค. ต่อไป
- ดาเนินการตรวจสอบ/ทบทวนการดาเนินงาน
ด้านไอซีทีในปัจจุบันให้เป็นไปตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติดังกล่าว โดยคาดว่าจะปรับปรุง
แล้ว
- ดาเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติเพื่อรักษาความมัน่ คงปลอดภัย

4

สานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มี
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะใน
การแก้ไขนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านไอซีที ของ สปค.
หลายส่วน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ปรับปรุงรายละเอียดพอสมควร
จึงไม่สามารถดาเนินการทบทวน
นโยบายและระเบียบปฏิบตั ิ
ดังกล่าว พร้อมนาเรียนผู้บริหาร
ระดับสูงของ คค. ได้ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้คาด
ว่าการดาเนินการแก้ไข
รายละเอียดนโยบายและ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวเพื่อส่ง
สานักงานคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะ
แล้วเสร็จภายใน ธ.ค. 2560

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.4.2 ทบทวน/ปรับปรุง
แผนบริหารความต่อเนื่องด้านไอซีที

งบประมาณ
(บาท)

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

ด้านไอซีทีกับผู้ใช้งานแล้ว 4 ครั้ง ประกอบด้วย
1. การประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันมัลแวร์
เรียกค่าไถ่ WannaCry โดยการประชาสัมพันธ์
ผ่านจอภาพและการแจ้งเวียนผ่าน Email
2. การกระทาที่ถือเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.
ว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุง
แก้ไข พ.ศ. 2560 โดยการประชาสัมพันธ์ผา่ น
จอภาพและการปิดประกาศ
3. การประชาสัมพันธ์แนวทางการ
ป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่ PETYA โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผา่ นจอภาพ
4. การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมัลแวร์ และ
วิธีการป้องกันโดยการประชาสัมพันธ์ผา่ น
จอภาพ
- ดาเนินการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการแจ้ง
เหตุฉุกเฉิน (Call Tree) รายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและแผนการสื่อสาร เพื่อบริหารความ
ต่อเนื่องด้านไอซีทีแล้ว เมื่อ ต.ค. 2560
- ทบทวนการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis) ด้านไอซีที และ
จัดทาแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องด้านไอซี
ที ของ สปค. แล้วเสร็จ แต่อย่างไรก็ตาม

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

2

รายละเอียดแผนบริหารจัดการ
ความต่อเนื่องด้านไอซีที มีความ
สอดคล้องกับนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติในการรักษา
ความมั่งคงปลอดภัยด้านไอซีที
ในส่วนการจัดทาแผนเตรียม
ความพร้อมกรณีฉุกเฉิน เมื่อไม่
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

เนื่องจากแผนดังกล่าว มีรายละเอียดสอดคล้อง
กับนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการักษา
ความมั่งคงปลอดภัยด้านไอซีทที ี่สานักงาน
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประ
งานแก้ไข จึงเห็นควรปรับปรุงรายละเอียดของ
แผนบริหารจัดการความต่อเนื่องด้านไอซีที
ก่อนนาเสนอ CIO ประจา คค.

กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดที่ 3.6.3 จัดทามาตรฐาน 5,168,253 ต.ค.59-ก.ย.60
การดาเนินงานด้านไอซีทีเชิงรุก เพื่อ
บาท
สนับสนุนการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ และการเข้าสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัลของ คค.

1. ได้ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทากรอบ
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
จาเป็นของบุคลากรด้านไอซีที สารวจความ
ต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการต่องาน
ด้านไอซีที ของ คค. และจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีของ คค. ระยะ
4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2. ได้มีการออกแบบและพัฒนาตัวชี้วัดที่
สะท้อนถึงคุณค่า (Value) ของงานด้าน ไอซีที
ของ คค. รวมถึงพัฒนาระบบต้นแบบรายงาน

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ได้ตามปกติ เพื่อให้สามารถใช้
งานระบบสารสนเทศได้
ตามปกติอย่างต่อเนื่อง จึงเห็น
ควรทบทวนแผนดังกล่าว ก่อน
นาเสนอ CIO ประจา คค. ซึ่งไม่
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จได้
ภายในปีงบประมาณ 2560
ทั้งนี้ คาดว่าจะดาเนินการแล้ว
เสร็จภายใน ธ.ค. 2560 และ
ดาเนินการประกาศ เสริมสร้าง
ความรู้กับผู้ใช้งานต่อไป

4

-

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 3.6.4 อบรมความรู้ด้าน
ไอซีที

งบประมาณ
(บาท)

-

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ต.ค.59-ก.ย.60

รายละเอียดการดาเนินงาน

สรุปสาหรับผู้บริหาร
3. ได้มีการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผล
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจทิ ัล
ให้กับบุคลากรนาร่อง ของ คค. โดยมีหลักสูตร
การฝึกอบรม จานวน 3 หลักสูตร
ประกอบด้วย
1. หลักสูตร ดิจิทัล MOT สาหรับผู้บริหาร
(Digital Transformation for MOT’s
Executives) สาหรับผู้อานวยการด้านไอซีที
และผู้อานวยการในสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตร ดิจิทัล MOT สาหรับบุคลากร คค.
การสื่อสารและการบริหารจัดการโครงการด้าน
ไอซีทีสาหรับบุคลากร คค. (Communication
& Project Management for IT
Professional) สาหรับบุคลากรสายงานไอซีที
และบุคลากรในสายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตร Big Data สาหรับ คค. (Big Data
for MOT’s IT Professional) สาหรับ
บุคลากรในสายงานไอซีที ซึ่งได้จัดฝึกอบรมทั้ง
3 หลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อ 6-8 ก.ย. 2560

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

-

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 (2) การพัฒนา
ต.ค.59-ก.ย.60
ระบบสนับสนุนของศูนย์บริการ
ข้อมูลและเรื่องราวร้องเรียนของ
กระทรวงคมนาคม

รายละเอียดการดาเนินงาน

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ 2560 ได้พัฒนาระบบแล้ว
เสร็จ สามารถรองรับเรื่องร้องเรียนสาหรับ
สปค. และรองรับการตอบข้อร้องเรียนของ
หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
- พัฒนาระบบนาเสนอเรื่องร้องเรียน
สาหรับนาเสนอทีป่ ระชุมคณะกรรมการเรื่อง
ร้องเรียนกระทรวงคมนาคม
- พัฒนาระบบเรื่องร้องเรียนให้แยกแยะ
ดูง่ายขึ้น สาหรับประเภทเรื่องและสถานะของ
เรื่องร้องเรียน
- พัฒนาระบบนาเข้าข้อมูลเรื่องร้องเรียน ให้
รองรับการนาเข้าข้อมูลนอกจากหน่วยงาน กต. ได้
- พัฒนาระบบรายงาน และสามารถส่งออก
มาเป็นไฟล์ Microsoft word ได้
- พัฒนาระบบรวมเรื่อง สาหรับเรื่อง
ร้องเรียนที่ซ้าซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม ยัง
ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติมในด้านต่างๆ เช่น
การเชื่อมข้อมูล การปรับปรุง ui และ ux
เป็นต้น ซึ่งจะดาเนินการต่อไปในปีงบประมาณ
2561

5

-

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
รายละเอียดการดาเนินงาน
คิดเป็นค่าคะแนน
โครงการ
ระดับ
(เดือน ปี-เดือน ปี)
(1-5)
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 ปรับปรุง/เพิ่ม
ต.ค.59-ก.ย.60 ได้ติดตั้งระบบศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตของ
3
ศักยภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการ
คค. และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์
ต่อต้านการทุจริตของ คค.
ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตของ คค. และเปิดให้ใช้
งานระบบแล้ว

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

เนื่องจากมีการเพิ่มความ
ต้องการของระบบ โดยเพิ่ม
ฟังก์ชั่นการใช้งานระบบเพื่อลด
ขั้นตอนในการดาเนินการ
ซึ่งบริษัทดาเนินการล่าช้า

ผู้รายงานข้อมูล
นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สานัก/กอง/ศูนย์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์
02 283 3051

ตารางรายงานผลการดาเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564
ประจาปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
หน่วยงาน........ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต.............
ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

รายละเอียดการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 โครงการป้องกัน 800,000
ตั้งแต่เดือน
มีการประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
และปราบปรามการทุจริตประพฤติ (772,078.50) พ.ย. 2559 – ปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ
มิชอบ ของ สปค.
ก.ย. 2560
พ.ศ. 2560 และได้มีการสรุปรายงานและ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ และได้นาเรียนเสนอให้
ผู้บริหารรับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 โครงการยกระดับ 300,000
ตั้งแต่เดือน
- จัดประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานในสังกัด
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ (280,078.50) ธ.ค. 2559 – เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความ
ดาเนินงาน ของ สปค.
ส.ค. 2560
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
- จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- แจ้งเวียนหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานเพือ่ ใช้ประกอบการ
ประเมินเชิงประจักษ์ และส่งรายงานตามกาหนด
- สานักงาน ป.ป.ท. ได้แจ้งผลการประเมิน
คุณธรรมสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข

5

-

5

ปัญหา : การดาเนินงานในบาง
กิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคใน
เรื่องของการติดต่อประสานงาน
ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ทาให้การดาเนินงาน
ในบางครั้งไม่เป็นไปตาม
แผนงานทีไ่ ด้มีการวางไว้
แนวทางแก้ไข : ต้องศึกษา
ข้อมูล เตรียมวางแผนการ
ดาเนินงานให้รอบคอบ มีการ
วางแผนการดาเนนิงานให้มี

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 โครงการส่งเสริม 646,000
คุณธรรม ของ สปค.
(588,647.00)

ระยะเวลา
โครงการ
(เดือน ปี-เดือน ปี)

ตั้งแต่เดือน
ธ.ค. 2559 –
ก.ย. 2560

รายละเอียดการดาเนินงาน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยอยู่ใน
ระดับสูง มีคะแนน ITA เท่ากับร้อยละ 85.12
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน สูงกว่าปี พ.ศ.
2559 ที่มีผลคะแนนเท่ากับร้อยละ 78.496
และได้นาเรียนเสนอให้ผู้บริหารรับทราบเป็นที่
เรียบร้อยแล้วและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
ดาเนินการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับบที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) โดยได้
ดาเนินการ สัมมนาเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม และได้มี
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทาแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการ
นาเสนอขอความเห็นชอบแผนฯ ให้ผู้บริหาร
รับทราบ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน
รับทราบและนาแผนฯ ไปปฏิบตั ิ และสรุปรายงาน
และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารรับทราบ

คิดเป็นค่าคะแนน
ระดับ
(1-5)

ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข
ความชัดเจน เป็นลาดับขัน้ ตอน
ก่อน - หลัง และต้องมีการ
วางแผนสารองไว้ในกรณีที่เกิด
ปัญหาขึ้น

5

-

ผู้รายงานข้อมูล
นางสาวขวัญกมล จิรโสภณ
ตาแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานัก/กอง/ศูนย์
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์
02 283 3208

