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คํานํา
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน “การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวมและแนะนําเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นํามาใช้สนับสนุนภารกิจหลักในการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร โดยเรียบเรียงจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดทั้งภายใน
และภายนอก ให้สอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซึ่งแสดงให้เห็นกระบวนการ
ในแต่ ละขั้นตอนเพื่ อการสนับสนุ นการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตั้ งแต่การรวบรวมความ
ต้องการรายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล ก่อน
นําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ใน
การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงาน
ภายนอกเข้าสู่ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม
1.2 เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ หลั ก ของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (Prime
Minister’s Operation Center - PMOC) ในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคมนาคม รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุ
รายงานผลการดําเนินงานของกระทรวง หรือข้อมูลที่สอดคล้องต่อความต้องการสารสนเทศ เพื่อสามารถ
คัดเลือกข้อมูลที่มีความสําคัญมากลั่นกรอง และวิเคราะห์ภาพรวม และกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศได้
2.

ขอบเขต
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ นใจของ
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการรายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การบูรณาการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล ก่อนนําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูล
ดังกล่าว มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
3.

คําจํากัดความ
1) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารนายกรั ฐ มนตรี (Prime Minister’s Operation Center - PMOC) หมายถึ ง
ศูนย์กลางของข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หรือจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล โดยนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประเทศ
2) ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (Ministry’s Operation Center - MOC) หมายถึง ศูนย์กลาง
ของข้อมูลเพื่อการบริการราชการระดับกระทรวง โดยมีภารกิจรวบรวมข้อมูลภายในกระทรวง เพื่อทําการ
กลั่นกรอง ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล ก่อนทําการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจําเป็นเข้าสู่ PMOC เพื่อใช้
สนับสนุนการตัดสินใจ รายงานผลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล
3) ศูนย์ ปฏิบัติก ารกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport Operation Center - MOTOC)
หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการที่จดั ตั้งขึ้นโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ PMOC นอกจากนี้
MOTOC ยังมีภารกิจในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
4) ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department’s Operation Center - DOC) หมายถึง ศูนย์บริหาร
ราชการในระดับกรม ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทาง ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนําส่งให้ MOC ต่อไป
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5) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารคมนาคมภู มิ ภ าค (Ministry of Transport Provincial Operation Center MOTPOC) หมายถึง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ MOTOC ใน
การสนับสนุนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค
6) เทคโนโลยี (Technology) หมายถึ ง การนําความรู้ทางด้ านวิ ทยาศาสตร์ มาประยุกต์ ใ นการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร
7) สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนําข้อมูลมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ
อย่างมีระบบ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าและสาระ หรือมีเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมตามความ
ต้องการของผู้ใช้
8) ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม (Transportation Data Integration Center
- TDIC) หมายถึง ศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงที่สามารถเชื่อมโยงสารสนเทศจากหน่วยงานภายนอก และ
หน่วยงานในสังกัด ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่ MOTOC เพื่อสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ข้อมูลในระดับต่าง ๆ
9) ETL (Extract, Transform, and Load) หมายถึ ง กระบวนการสํ า หรั บ ดึ ง ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ที่
แตกต่างกัน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สอดคล้องกับคลังข้อมูลต้นทางที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล โดยสามารถ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนได้ ดังนี้.- การสกัดข้อมูล (Extract) คือ ขั้นตอนในการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน
- การแปลงรู ป ข้ อ มู ล (Transform) คื อ ขั้ น ตอนในการแปลงข้ อ มู ล ให้ ต รงมาตรฐานของ
คลังข้อมูลต้นทางที่จะนําเข้า โดยมีกระบวนการที่สามารถเลือกใช้ได้ อาทิ การตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด
(Cleansing Data), การคัดเลือกสดมภ์ (Selection), การกรองข้อมูลตามเงือนไขที่กําหนด (Filtering), การ
แปลงประเภทข้อมูล (Encoding)
- การนําเข้าข้อมูล (Load) คือ ขั้นตอนในการนําเข้าข้อมูล โดยกําหนดข้อมูลต้นทางปลายทาง
กําหนดช่วงเวลา และความถี่/รอบในการนําเข้าข้อมูลอัตโนมัติ
10) คลังข้อมูล (Data Warehouse) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร สําหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนํามาใช้
งาน และมีลักษณะของการจัดเก็บแตกต่างไปตามแหล่งข้อมูลหรือลักษณะของข้อมูล
11) ตลาดข้ อ มู ล (Data Marts) หมายถึ ง คลั ง ข้ อ มู ล ขนาดเล็ ก ที่ ผ่า นขั้ น ตอนการแปลงรู ปข้ อมูล
เพื่อให้พร้อมสําหรับการออกรายงาน หรือพร้อมสําหรับการใช้งานเฉพาะทาง สามารถใช้เป็นยุทธวิธีเพื่ อ
แก้ปัญหาทางธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านเวลา เนื่องจาก ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลสูงเพราะ จัดเก็บ
เฉพาะข้อมูลสําหรับการแสดงผล ลดการใช้ทรัพยากรระหว่างผู้ใช้ระบบ และสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลโดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อคลังข้อมูล
12) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence - BI) หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มี
ความถูกต้อง แม่นยําทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้าน
เวลาสูง ทั้งนี้ BI ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้ง 6 ด้าน ดังนี้.-

3
1) ความท้าทายด้านข้อมูล (Data challenges)
- ข้อมูล คือ หัวใจสําคัญของ BI จําเป็นต้องอาศัยเวลา และความพยายามในการเชื่อมโยง
กําหนดมาตรฐาน และจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความเป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และสอดคล้องต่อ
ความต้องการใช้สารสนเทศ
- การรักษา และการจัดเก็บข้อมูล คืออีกสิ่งหนึ่งที่ต้องนํามาพิจารณา ข้อมูลควรจะถูกเก็บใน
หลาย ๆ รูปแบบ หลาย ๆ สถานที่ และในหลาย ๆ ฐานข้อมูล ข้อมูลที่ดีต้องสามารถนํามาใช้ได้อย่างง่าย
2) ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี (Technology Challenges) แหล่งข้อมูลต่างมีเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน ทําให้ยากต่อการนําข้อมูลมาใช้
3) ความท้าทายทางด้านกระบวนการ (Process Challenges) กระบวนการสามารถถูกเปลี่ยน
ถูกวัด ถูกทําซ้ํา และประยุกต์ในทางธุรกิจได้ตลอดเวลา
4) ความท้ าทายทางด้านกลยุทธ์ (Strategy Challenges) การตอบสนองต่อการใช้งานของ
ข้อมูลสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรโดยเน้นถึงการจัดการ และการนําข้อมูลไปใช้อย่าง
ถูกต้อง
5) ความท้าทายด้านผู้ใช้ (Users Challenges) BI สามารถช่วยในการตัดสินใจระหว่างองค์กร
การที่จะเข้าใจถึงความแตกต่างของบุคลากร ความต้องการของข้อมูล ความชํานาญ และเป้าหมายเป็นสิ่งที่
สําคัญต่อการนําหลัก BI ไป
6) ความท้าทายด้านวัฒนธรรม (Cultural Challenges) วัฒนธรรมองค์กรสามารถเป็นปัญหา
ของการประยุกต์ใช้หลักการ BI ได้ วัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
บุคลากรสามารถได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างง่าย และตรงต่อเวลา เนื่องจากแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมที่เป็นของ
ตนเอง
13) Dashboard หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลผู้บริหาร (Executive Summary) ในมุมมอง
ต่างๆ เพื่อให้สามารถนําเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย และชัดเจน สามารถใช้เวลาในการตีความสั้น และสามารถ
ตอบโจทย์ในทางธุรกิจได้ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา
4.

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
1) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในภาพรวม และติดตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1) สรุปความต้องการสารสนเทศแบบเชิงรับ/เชิงรุกที่สามารถตอบโจทย์ และสนับสนุนการ
ตัดสินใจในมิติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยํา
2) กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทําสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ พร้อมรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
3) ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลจาก TDIC , DOC และ MOTPOC
4) นําหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอ
ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของรายการสารสนเทศดังกล่าว
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5) จัดทําสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สารสนเทศเข้าใจง่ายและมีความ
ชัดเจน
6) กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงาน และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อให้เกิดการนําไปใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง
7) ผลักดันให้นําสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ที่ผ่านกระบวน และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจไปใช้
ใน DOC และ MOTPOC ต่อไป
8) พัฒนาคลังข้อมูลให้สามารถรองรับข้อมูลจากหลายแหล่งที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
9) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมกําหนดมาตรฐาน และเลือก
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
10) ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูล ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ETL
11) สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และนําไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมระดับกรมและภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด
1) ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ MOTOC โดยเชื่อมโยง
ข้อมูลเข้าสู่ TDIC
2) นํารายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ต้นแบบไปใช้ในศูนย์ของตน
5.

Work Flow กระบวนงาน

ชื่อกระบวนการ : กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ข้อกําหนดที่สําคัญ : พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผู้บริหารของกระทรวงคมนาคมในการใช้งาน
ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
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ขั้นตอนการทํางาน
(Work flows)
1. สรุปความต้องการสารสนเทศแบบเชิงรับ/เชิงรุก
1.1 เชิ ง รั บ สรุ ป ความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศของ
ผู้ บ ริ ห าร ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย อาทิ ความต้ อ งการ
ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)
1.2 เชิ ง รุ ก สรุ ป ความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศของ
ผู้บริหารจากการสอบถาม, ศึกษานโยบายระดับประเทศ
ตัวชี้วัดสากล นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
ขนส่ง เช่น เรื่องของการใช้พลังงาน และการปลดปล่อย
มลพิ ษ ในภาคการขนส่ ง ต้ น ทุ น การขนส่ ง สิ น ค้ า บน
โครงข่ายคมนาคมในอีก 10 ปี เป็นต้น
2. วิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ
จัดกลุ่มสารสนเทศตามวัตถุประสงค์/โจทย์ที่มีความ
สอดคล้องกัน
3. กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กําหนดรายการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่
ต้องการการวิเคราะห์ โดยกําหนดเป็นรายการ พร้อม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ
ข้ อ มู ล ลั ก ษณะการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ความพร้ อ มในการ
เชื่อมโยงข้อมูล ชั้นความลับของข้อมูล และระดับความ
ลึกของข้อมูล
4. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามรายการ
ข้อมูลที่กําหนดกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว อาทิ
TDIC, DOC และ MOTPOC
5. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล
เพื่อสอบถามรายการข้อมูลที่ต้องการ ปรึกษาหารือเรื่อง
วิธีการจัดเก็บข้อมูล และขอตัวอย่างข้อมูล เพื่อพิจารณา
เลือกใช้ข้อมูลดังกล่าว ในการวิเคราะห์
6. รายงานสถานะข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางเพื่อให้
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

7. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ
และวิธีการทางคณิตศาสตร์
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้
ทฤษฎี ส ถิ ติ และวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ พิ สู จ น์
สมมติฐาน

ผังงาน
(Flow Charts)

ระยะเวลา

กําหนดรายการข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง

(ตําแหน่ง/กลุ่ม)

3 – 5 วัน

หยท. และ
นชค. ยท.
ศทท.

2 วัน

นชค. ยท.
ศทท.

30 นาที –
1 วัน

หยท. และ
นชค. ยท.
ศทท.

2 – 4 ชั่วโมง

นชค. ยท.
ศทท.

1 - 2 วัน

หยท. และ
นชค. ยท.
ศทท.

3 – 7 วัน

หยท. และ
นชค. ยท.
ศทท.

3 – 7 วัน

นชค. และ
นวส. ยท.
ศทท.

รวบรวม/สรุปความ
ต้องการสารสนเทศ

วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนข้อมูล

มี

ไม่มี

ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

วิเคราะห์ข้อมูล
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ขั้นตอนการทํางาน
(Work flows)
8. จัดทํารายงานสําหรับนําเสนอผู้บริหารพิจารณา
นําเทคโนโลยีที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล อาทิ BI
Tools เชื่อ มโยงกับ รายการข้อมูล ที่เกี่ยวข้ อง และนํา
ทฤษฎี ส ถิ ติ ม าจํ า ลองโมเดลทางคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ
ประมวลผล และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่
ทํางานซ้ําซ้อน และรูปแบบการนําเสนอที่สื่อความหมาย
เข้าใจง่าย ก่อนนําเสนอข้อมูลด้วย Dashboard
9. กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงานสารสนเทศ
และการเผยแพร่
รายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ตาม
ระดับชั้นความลับของข้อมูล และนโยบายการจัดเก็บ
และเผยแพร่ข้อมูล ของกระทรวง ดัง นั้น การรายงาน
สามารถอยู่ ใ นรู ป แบบของไฟล์ นํ า เสนอ ระบบการ
ตัดสิน ใจของผู้บ ริหาร เว็บ แอปพลิเ คชั่น เว็บ เซอร์ วิ ส
หรือเป็น Ad-hoc Report เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
ภายใน และภายนอกที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศในเชิงต่อยอดได้
10. สรุปผลการดําเนินงาน
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

6.

ผังงาน
(Flow Charts)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ
(ตําแหน่ง/กลุ่ม)

1 – 2 สัปดาห์

ผศท.
หยท. และ
นชค. ยท.
ศทท.

3 - 5 วัน

นชค. ยท.
ศทท.

2 วัน

นชค. ยท.
ศทท.

จัดทํารายงานนําเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

กําหนดช่องทางการ
นําเสนอรายงาน

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการรวบรวม
ความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย และตอบสนองกับนโยบายที่เกี่ยวข้องด้าน
คมนาคมรวมทั้งสรุปผล โดยสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ
1.1 การดําเนินการเชิงรับ คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากจากผู้ต้องการใช้โดยตรง
อาทิ ผู้ บ ริ ห าร, PMOC, นโยบายภาครั ฐ และคํ า สั่ ง ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย รวมทั้ ง เมื่ อ มี ก ารเปลี่ย นแปลงเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2 การดําเนินการเชิงรุก คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากการสอบถามข้อมูล,
ศึกษานโยบายระดับประเทศ ตัวชี้วัดสากล นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง
2. ดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมในเชิงรับ/เชิงรุก เพื่อจัดกลุ่ม
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์/โจทย์ที่มีความสอดคล้อง กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกทฤษฎี/วิชาการ
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทํารูปแบบรายงานสําหรับนําเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้.2.1 การกําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
MOTOC กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ต้องการวิเคราะห์ โดยกําหนดเป็น
รายการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ความ
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พร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล ชั้นความลับของข้อมูล และระดับความลึกของข้อมูล และดําเนินการตรวจสอบกับ
ทาง TDIC, DOC และ MOTPOC ว่าข้อมูลดังกล่าวพร้อมสําหรับใช้งานหรือไม่
กรณีที่ส่วนกลางไม่มีข้อ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อสอบถาม
รายการข้อมูลดังกล่าวในเชิงเทคนิคและรายละเอียด และร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีไม่มี
ข้อมูล หรือพิจารณาตัวเลือกอื่นทดแทน
กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มี ให้นําเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบถึงสถานะ/ปัญหา ในการ
รวบรวมข้อมูล พร้อมเสนอแนวทางเพื่อให้พิจารณา ดังนี้.กรณีที่ 1 ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว มอบหมายเป็นคําสั่ง พร้อมแต่งตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนําเข้าข้อมูล พร้อมกําหนดกรอบระยะเวลา วิธีการนําเข้า โดยให้ TDIC เป็นผู้
กําหนดมาตรฐาน
กรณีที่ 2 นําเสนอมุมมองอื่นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศได้ ใช้
ตัวแปรที่มีอยู่ โดยดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศใหม่
กรณีที่ 3 ให้ดําเนินการต่อไป โดยตัดตัวแปรดังกล่าวออก (ดําเนินการเหมือนกับ
กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมี)
กรณี ที่ 4 ไม่ ใ ห้ ดํ า เนิ น การต่ อ ให้ จั ด ทํ า ข้ อ สรุ ป และเสนอแนะสํ า หรั บ ในการ
ดําเนินการต่อไป
กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมี MOTOC และ TDIC รวมกันกําหนดรูปแบบการได้มาซึ่งข้อมูล
โดยสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบดังนี้
ข้อมูลเฉพาะกิจ (Ad-hoc Data) กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลแบบเร่งด่วน ข้อมูลที่ยัง
ไม่ได้จัดเก็บ ข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการทํางานผ่านระบบ เช่น ประชาชนที่ใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง/รถ
แท็กซี่ รวมถึงกรณีที่หน่วยงานไม่พร้อมนําเข้าข้อมูลแบบทันที (Real-Time) เช่น การรายงานข้อมูลผู้ใช้บริการ
ขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาล โดยหน่วยงานจะนําส่งเอกสารอิเล็กทรอนิคส์ เพื่อให้ทาง TDIC เป็นผู้นําเข้า
ข้อมูล
ข้อมูลทันที (Real-Time Data) กรณีที่หน่วยงานมีความพร้อมในการการเชื่อมโยง
ข้อมูลเชิงเทคนิค โดยหน่วยงานสามารถเลือกใช้รูปแบบการเชื่อมโยงที่เป็นมาตรฐานได้หลายวิธี อาทิ การ
เชื่อมโยงข้อมูลผ่านฐานข้อมูลโดยใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน Web Service ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้
ตามความต้องการใช้ข้อมูล และมีความเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการสายการบิน เป็นต้น
เมื่อได้ข้อมูลมาไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม จําเป็นต้องทําการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการ ETL (กรณี ที่ ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ งไม่ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ได้ ให้ ป ระสาน
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล)
2.2 นําหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
พิสูจน์สมมติฐาน และตอบโจทย์ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของสารสนเทศ พร้อมนําเสนอร่างผลลัพธ์เพื่อพิจารณา
กรณีที่ 1 ตอบโจทย์ เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ตรงกับความต้องการ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในส่วนการตัดสินใจอื่นได้
กรณีที่ 2 ตอบโจทย์ ต้องการให้วิเคราะห์เพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ แต่
ระดับความลึก และความกว้างของมุมมองอาจยังไม่เพียงพอ เสนอให้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
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กรณีที่ 3 ไม่ตอบโจทย์ ต้องการวิเคราะห์เพิ่ม ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถนํา ไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจได้ จําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีที่ 4 ไม่ตอบโจทย์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดทําสารสนเทศใหม่อีกครั้ง เนื่องจาก
ไม่ตอบโจทย์และความต้องการของผู้ใช้
2.3 จัดทํารายงานสําหรับนําเสนอ
นําเทคโนโลยีที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล อาทิ BI Tools เชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และนําทฤษฎีสถิติมาจําลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่
ทํางานซ้ําซ้อน และรูปแบบการนําเสนอที่สื่อความหมาย เข้าใจง่าย ก่อนนําเสนอข้อมูลด้วย Dashboard
2.4 กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงานสารสนเทศ และการเผยแพร่
รายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูลตามระดับชั้นความลับของข้อมูล และนโยบายการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง ดังนั้น การรายงานสามารถอยู่ในรูปแบบของไฟล์นําเสนอ ระบบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร เว็บแอปพลิเคชั่น เว็บเซอร์วิส หรือเป็น Ad-hoc Report เพื่อให้ผู้บริหาร หน่วยงาน
ภายใน และภายนอกที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในเชิงต่อยอดได้
3. สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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7.

มาตรฐานคุณภาพงาน

ลําดับ
1

2

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
3 – 5 วัน

รวบรวม/สรุปความ
ต้องการสารสนเทศ

2 วัน

วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ

3

30 นาที –
1 วัน

กําหนดรายการข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
4
5
6

ไม่มี

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนข้อมูล

ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

7

มี

2 – 4 ชั่วโมง

มาตรฐานคุณภาพงาน
- รายการความต้ อ งการสารสนเทศที่
ครบถ้ ว น ครอบคลุ ม ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริหาร

- รายการความต้ อ งการสารเทศเชิ ง
วิ เ คราะห์ ที่ ค รบถ้ ว น สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
- กํ า ห น ด ร า ย ก า ร ข้ อ มู ล พ ร้ อ ม - รายการข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ ครบถ้วน ครอบคลุม สอดคล้อง และมี
เชิงวิเคราะห์
รายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถใช้
ปฏิบัติในเชิงเทคนิคต่อไปได้
- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล - ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้เสร็จสิ้น
ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ (ตําแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
หยท. และ นชค. ศทท.

นชค. ยท. ศทท.
หยท. และ นชค. ศทท.

นชค. ยท. ศทท.

1 - 2 วัน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็น - ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภายใน
เจ้าของข้อมูล
ระยะเวลาที่กําหนด

หยท. และ นชค. ยท. ศทท.

3 - 7 วัน

- รายงานสถานะข้ อ มู ล พร้ อ มเสนอ - รายงานสถานะข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไข
แนวทางให้ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
ปัญหาแก้ผู้บริหารได้ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
- นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ - วิเคราะห์ข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทางคณิ ต ศาสตร์ หลั ก วิ ธี ก าร และตอบโจทย์ ต ามความ
ต้ อ งการสารสนเทศเชิ ง วิ เ คราะห์ ข อง
เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
ผู้บริหาร

หยท. และ นชค. ยท. ศทท.

3 – 7 วัน
วิเคราะห์ข้อมูล

รายละเอียดงาน
- สอบถามความต้องการใช้สารสนเทศ
จากผู้บริหาร
- ศึ ก ษา บทความวิ ช าการ ข่ า วสาร
นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
- จัดกลุ่มสารสนเทศตามวัตถุประสงค์/
โจทย์ที่มีความสอดคล้องกัน

นชค. และ นวส. ยท. ศทท.
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ลําดับ
8

9

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จัดทํารายงานนําเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

กําหนดช่องทางการ
นําเสนอรายงาน

10

ระยะเวลา
1 - 2 สัปดาห์

3 - 5 วัน

2 วัน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดงาน
- ประมวลผลและวิ เ คราะห์ แ ละนํ า
เทคโนโลยี ที่ใช้ใ นการนํ า เสนอข้ อ มู ล
ด้ ว ย Dashboard นํ า เสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณา
- กําหนดช่องทางรายงานสารสนเทศ
และเผยแพร่ข้อมูล

มาตรฐานคุณภาพงาน
- รายงานนํ าเสนอสามารถประมวลผล
และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มี
รู ป แบบที่ ชั ด เจน สื่ อ ความหมาย และ
เข้าใจง่าย โดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา
- รายงานนํ า เสนอต้ อ งเผยแพร่ ต าม
ระดั บ ชั้ น ความลั บ และนโยบายการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ (ตําแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)
ผศท.
หยท. และ นชค. ยท. ศทท.

- สรุปผลการดําเนินงาน

- สรุปผลการดําเนินงาน ต้องประกอบด้วย
ผลการดําเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

นชค. ยท. ศทท.

นชค. ยท. ศทท.

- 13 8.

ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลโดยวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์และข้อมูลสถิติคมนาคม โดย
ผู้บริหารของกระทรวง, PMOC และผู้ขอใช้บริการ โดยจัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ปี เพื่อนํามา
ประเมินผลในมุมมองของผู้ใช้ในด้านคุณสมบัติของข้อมูลที่ดี และคุณสมบัติการนําเสนอข้อมูลที่ดี
จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการทํางาน เพื่อกําหนดแนวทาง หรือ
มาตรฐานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดความ
รวดเร็ว โดยจัดทําสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าว 1 ครั้ง/ปี
จัดทําสรุปรายการข้อมูล พร้อมรายละเอียดและสถานะของข้อมูลที่ทาง TDIC มีอยู่ และรายการสารสนเทศเชิง
วิเคราะห์ที่ MOTOC ใช้สําหรับเป็นสรุปประกอบการวิเคราะห์สารสนเทศดังกล่าว 1 ครั้ง/ปี
9.

เอกสารอ้างอิง
เอกสารทางวิชาการ/บันทึก/หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการและภารกิจ ประกอบด้วย
1) ความคืบหน้าการดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
2) แนวทางการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
3) การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม
4) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิ ารคมนาคม ระยะที่ 2

10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้ในการนําเข้า และออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของ MOTOC ประกอบด้วย
1) แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล
2) แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC
3) แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารคมนาคม
และระบบสถิติคมนาคม

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

1) ความคืบหน้าการดําเนินการศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

2) แนวทางการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

3) การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม

4) การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม ระยะที่ 2

ภาคผนวก 2
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

1) แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล
สถานการณ์การให้บริการขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
ระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.

ในช่วง 11 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 (8 - 18 เมษายน 2559) มีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 20,285,883 คน แบ่งเป็นการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ขสมก. รฟม. รฟฟท.
และ จท.) จํานวน 14,294,449 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.46 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด การ
เดินทางระหว่างจังหวัด (บขส. รฟท. ทย. และ ทอท.) จํานวน 3,738,223 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.43 ของการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด และการเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) จํานวน 2,253,151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด
เมื่อพิจารณาการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 โดย
เปรียบเทียบในช่วงเวลา 11 วันของเทศกาล พบว่า มีการเดินทางลดลงจากเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็นร้อย
ละ 5.23 โดยลดลงการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ จากการเดินทางระหว่างจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 8.78
และ ร้อยละ 0.09 ตามลําดับ แต่การเดินทางระหว่างประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 13.08 ดังนี้ .1. การเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีการให้บริการรถเมล์ (ขสมก.) รถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) รถไฟฟ้า
Airport Rail Link (ARL) (รฟฟท.) และ เรือ (จท.) เพื่อสนับสนุนการเดินทางเชื่อมต่อกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัด/ระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว นั้น พบว่า ในช่วง 10 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9
ประชาชนใช้รถไฟฟ้า ARL และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน ของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น
ร้อยละ 7.57 และ ร้อยละ 6.53 ตามลําดับ แต่ประชาชนใช้บริการเรือ และ รถเมล์ ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 12.47
และ ร้อยละ 11.48 ตามลําดับ
2. การเดินทางระหว่างจังหวัด
2.1 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน (บขส.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.01
2.2 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางราง (รฟท.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.61
2.3 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางอากาศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 6.30
3. การเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 13.08
___________________________

2) แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC

สรุปผลการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ปฏิบตั กิ ารคมนาคม และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
1. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) แยกรายเดือน
ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ . –
รายงานประจําเดือน
ต.ค. 2558
พ.ย. 2558
ธ.ค. 2558
ม.ค. 2559
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน

สถานะ








รายงานประจําเดือน
เม.ย. 2559
พ.ค. 2559
มิ.ย. 2559
ก.ค. 2559
ส.ค. 2559
ก.ย. 2559
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

สถานะ




รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ

2. ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการด้า นโครงสร้า งพื้น ฐานคมนาคมขนส่ง ภายใต้ ก รอบมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ตามสถานะการดําเนินงาน
ได้ ดังนี้ .สถานะโครงการ

รวม

ทางถนน
(ทางหลวงพิเศษ)

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

6

1) สายพัทยา – มาบตา
พุด
2) สายบางปะอิน –
นครราชสีมา

1) รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง 1) ท่าเทียบเรือ
ถนนจิระ-ขอนแก่น
ชายฝัง่ A
2) SRTO

ขั้นตอนประกวดราคา

5

1) สายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี

เตรียมเสนอ ครม.

6

1) รถไฟทางคู่ ช่วง
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
2) รถไฟฟ้าสายสีชมพู
3) รถไฟฟ้าสายเหลือง
4) รถไฟฟ้าสายสีส้ม
1) สายสีแดงอ่อน
2) รถไฟทางคู่ นครปฐมหัวหิน
3) รถไฟทางคู่ ลพบุรี
4) รถไฟทางคู่ มาบกะเบา
5) รถไฟทางคู่ หัวหิน
6) สายสีม่วง

-

ทางราง

ทางน้าํ

ทางอากาศ
1) พัฒนาท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ 2

-

-

-

-

สถานะโครงการ

รวม

เตรียมเสนอ คกก. PPP

2

ศึกษาความเหมาะสม

6

1) สายนครปฐม-ชะอํา

25

4

รวม

ทางถนน
ทางราง
(ทางหลวงพิเศษ)
1) รถไฟความเร็วสูง
-

ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน
2) รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพฯ – ระยอง
1) รถไฟ ไทย – จีน
2) รถไฟ ไทย – ญีป่ ุ่น
3) ARL
4) สายสีเขียวเข้ม
สมุทรปราการ
5) สายสีเขียวเข้ม คูคต

18

ทางน้าํ

ทางอากาศ

-

-

-

-

2

1

3. ปฏิบัติการข่าว
3.1 สรุปรายงานอุบัติเหตุประจําวัน
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบนโครงข่ายคมนาคม ระหว่างวันที่ 14 ส.ค.
– 14 ก.ย. 2559 จํานวน 32 วัน อุบัติเหตุรายใหญ่ทั้งหมด 32 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุทางถนน 27 ครั้ง อุบัติเหตุทาง
ราง 4 ครั้ง และอุบัติเหตุทางอากาศ 1 ครั้ง

ในช่วงเวลาดังกล่าว อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนท้องถนนมากที่สุดจํานวน 27 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม 147 คน ซึ่งหมายถึงทุก ๆ 28 ชั่วโมงจะมีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต 5
คน

เมื่อจําแนกตามช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เกิดเหตุเวลากลางวัน (ตั้งแต่ 06:01 – 18:00 น.) มากกว่า
เวลากลางคืน (18:01 – 06:00 น.)
แสดงพิกดั อุบตั เิ หตุในช่วงเวลากลางวัน
แสดงพิกดั อุบตั เิ หตุในช่วงเวลากลางคืน

เมื่อพิจารณาพิกัดจุดที่เกิดอุบัติเหตุแยกตามช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน พบว่า บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุใน
ช่วงเวลากลางวัน จะอยู่ตามทางแยกเป็นหลัก แต่อุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนจะอยู่บนถนนทางยาวเป็นหลัก
เมื่อจําแนกยานพานะที่เป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เป็น รถส่วนบุคคล (รวมรถจักรยานยนต์) เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่รถขนส่งผู้โดยสาร (รวมรถเอกชน) มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด

3.2 ข่าวสั้นทันเหตุการณ์
ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ประจําเดือน ก.ย 2559 มีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ . –
1) รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อดําเนินงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
(เหนือ) ได้แก่
- ด้านหน้าห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์
- บริเวณธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ่
- ปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
- แยกลาดพร้าว ถึง ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
2) ทล. ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งสะพานเบลี่ ย์ เ ชื่ อ มทางบนทางหลวงหมายเลข 210 จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู
3) ทล. แจ้งปิดการจราจร เพื่อดําเนินการบูรณะซ่อมแซมทางหลวง ดังนี้ .- ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม
- ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
3.4 ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าว
ชี้แจ้งข้อเท็จจริงข่าวประจําเดือน ก.ค. 2559 มีทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ . 1) รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซ้ํารอยสายสีม่วงเพราะหายไป 1 สถานี
2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณี รถโดยปรับอากาศสาย
23 วิ่งระหว่างสําโรง- เทเวศร์ (ทางด่วน) ชนท้ายรถสองแถว
3) รฟท. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเพลิงไหม้รถ JR - West ที่โรงงานมักกะสัน
4) รฟท. ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปรม.15) ขึ้นขบวนพิเศษฟรี
3.5 Infographic
หน่วยงานในสังกัด คค. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล Infographic เพื่อชี้แจ้งข้อเท็จจริง ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดําเนินการ ทั้งหมด 2 เรื่อง จําแนกตามหน่วยงานได้ ดังนี้ . –
หน่วยงานในสังกัด คค
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
กรมทางหลวง (ทล.)
รวม

จํานวน Infographic
1
1
2

สรุปสถานการณ์น้ําท่วมบนโครงข่ายคมนาคมทางถนน
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 14 กันยายน 2559
ข้อมูลณวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น.
หน่วย : สายทาง

ถนนในความรับผิดชอบ

สถานการณ์
น้ําท่วมปัจจุบัน

น้ําท่วมสะสม

กรมทางหลวง
5
247
กรมทางหลวงชนบท
1
35
รวม
6
282
ตารางแสดงรายละเอียดสายทางไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้
ลําดับ หมายเลข
ชื่อสายทาง/เส้นทางเลี่ยง
สายทาง
พย.
4030 แยกทางหลวงหมายเลข 1128 (กม.ที่
13+675) - สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
ตามพระราชดําริบ้านสันติสุข
นพ.

4058

แยกทางหลวงหมายเลข 2346 (กม.ที่
12+270) - บ้านดอนมะจ่าง

การสัญจร
ผ่านได้ ผ่านไม่ได้
252
0
34
2
286
2
จังหวัด
พะเยา

นครพนม

วันที่รายงาน

การดําเนินงาน

13/09/2559 ดิน Slide
ปิดทับเส้นทาง อยู่ระหว่างนําเครื่องจักรเข้า
ดําเนินการ
12/09/2559

เนื่องจากสายทางอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มประกอบกับ
มีน้ําจากแม่น้ําอูนเอ่อล้นทําให้บริเวณสายทาง
ดังกล่าว มีน้ําท่วมสูงขึ้นเป็น 400 ซม. ทั้งนี้
หน่วยงานได้ติดตั้งป้ายแนะนําให้ประชาชน
หลีกเลี่ยงเส้นทางแล้ว

3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลระบบสารสนเทศของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม
และระบบสถิติคมนาคม ปีงบประมาณ 2559

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ

 ชาย

 หญิง

ระดับการศึกษา

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

 ปริญญาโท
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................

ประเภทตําแหน่ง

 ทั่วไป
 อํานวยการ

 วิชาการ
 บริหาร

 ข้าราชการการเมือง
หน่วยงาน

 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม กรม/กอง…………………………………………………….
 หน่วยงานภายนอก โปรดระบุ........................................................................................

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ
คําอธิบาย : กรุณาเลือกในช่องระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการใช้งานระบบนี้
ระดับความพึงพอใจ
รายการ
1. ความทันสมัยของข้อมูล
2. ความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูล
3. ข้อมูลตอบสนองตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
4. ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ
5. มีการเก็บรักษาข้อมูล และกําหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
6. ความน่าเชือถือของข้อมูล
7. มีการวิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูล
8. มีรูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่เหมาะแต่ละสถานการณ์
9. รูปแบบการนําเสนอข้อมูลชัดเจน และเข้าใจง่าย
10. ความเห็นโดยรวมในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ

ดีมาก

ดี

พอใช้

น้อย

ควร
ปรับปรุง

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและปัญหาของการให้บริการ

………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
……………………………....................................................................................................................................
..................................................................................................

ภาคผนวก 3
รายชื่อผู้จัดทํา

รายชื่อผู้จัดทํา
นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

