แบบฟอรม
รายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจําป พ.ศ. ๒๕61
รอบ 6 เดือน (ระหว+างเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

กลยุทธ
1.1 พัฒนาระบบบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร

โครงการ
1.1.3 (2) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงาน
งานติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการที่สําคัญตามนโยบายและผูบริหาร คค.
และแผนยุทธศาสตร คค.

หน+วยงาน
รับผิดชอบ
กยผ.

-๑-

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ
1) ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564
ณ สิ้นป9 2560 มีแผนงาน/โครงการ
จํานวนทั้งสิ้น 194 โครงการ (มีหนวยงาน
ที่กรอกขอมูลในระบบแลว 175 โครงการ
และยังไมไดกรอกขอมูลในระบบSPTS 19
โครงการ) โดยมีแผนงาน/โครงการ ที่
ดําเนินการไดตามแผน จํานวน 72 โครงการ
(รอยละ 41.14) ดําเนินการไมเปDนไปตาม
แผน จํานวน 42 โครงการ (รอยละ 24)
ชะลอ/ยกเลิก 2 โครงการ ยังไมเริ่ม
ดําเนินการ 3 โครงการ และกรอกขอมูล
รายละเอียดไมครบถวน 56 โครงการ (รอย
ละ 32) ทั้งนี้ ในสวนของผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัด แผนยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564
ประกอบดวย ตัวชี้วัด จํานวน 30 ตัวชีว้ ัด

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
แผน
100

ผล
35

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล
-

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
แผน

แบงเปDนตัวชี้วัดที่ประเมินผลตามป9ปฏิทิน
จํานวน 12 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ประเมินผล
ตามป9งบประมาณ จํานวน 18 ตัวชี้วัด
ซึ่งตัวชี้วัดที่ประเมินผลตามป9งบประมาณ
ทั้งหมด 18 ตัวชี้วัด มีผลการดําเนินงาน
ณ สิ้นป9งบประมาณ 2560 คิดเปDน 3.69 คะแนน
(จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) สรุปได ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ดําเนินการไดตามเปMาหมาย 12 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ดําเนินการไมเปDนตามเปMาหมาย 6
ตัวชี้วัด
ทั้งนี้ จากการวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรฯ ประจําป9 2560
พบวาสาเหตุสําคัญของความลาชาในการ
ดําเนินการแผนงาน/โครงการตางๆ ไดแก
การไมไดรับจัดสรรงบประมาณ กระบวนการ
พิจารณารายงาน EIA ที่ใชเวลานาน
ขาดการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่หรือ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ ขาดการบูรณา
การความรวมมือระหวางหนวยงาน และขาด
การเตรียมความพรอมโครงการลวงหนา
เปDนตน
-๒-

ผล

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล

แบบฟอรม

กลยุทธ

1.2 พัฒนาระบบบริหาร
แผนบูรณาการตาม
ยุทธศาสตรกระทรวง
คมนาคม

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ

1.1.3 (3) การพัฒนากระบวนการถายทอด
นโยบายสูแผนยุทธศาสตรและการปฏิบัติอยาง
บูรณาการ

กยผ.

1.2.4 (1) การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้ง
ระบบเชิงบูรณาการ
ป9 2563 - 2567
1.2.4 (2) โครงการนํารองการแกปVญหาและ
พัฒนาการใชประโยชนพื้นที่ Free Zone ของทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันของผูประกอบการขนสงสินคา
ทองถิ่น

กยผ.

- ทําการศึกษา วิเคราะหกระบวนการ
ถายทอดนโยบายสูแผนยุทธศาสตรและการ
ปฏิบัติ ทบทวนกระบวนการถายทอดแผน
ยุทธศาสตร สปค. พ.ศ. 2560
- กําหนดแนวทางในการถายทอดนโยบายสู
แผนยุทธศาสตรและการปฏิบัตอิ ยางบูรณาการ
โดยจะดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนา
กระบวนการถายทอดแผนยุทธศาสตร
โดยจะมีการกําหนดชองทางการถายทอด
แผนยุทธศาสตรฯ และแผนปฏิบัติการ
ประจําป9 2561 เชน เว็บไซตกระทรวง
คมนาคม ปMายประชาสัมพันธ เปDนตน
อยูระหวางดําเนินการ

กยผ.

อยูระหวางดําเนินการ

-๓-

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล
-

แผน
100

ผล
30

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

2.4 พัฒนาการจัดการ
ความปลอดภัยคมนาคม

2.4.1 การจัดตั้งศูนยปลอดภัยคมนาคมภายใต
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ศทส.

2.5 ปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายของกระทรวง
คมนาคมใหสอดคลองกับ
สภาวการณ

2.5.2 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ และ
ผูสูงอายุ

กก.

2.6 ยกระดับสู Digital
Transport 2020

2.6.1 โครงการตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
2560 - 2564

ศทส.

-๔-

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ
ไดจัดใหมีการประชุมผูบริหารระดับสูงเพื่อ
พิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนยปลอดภัย
คมนาคม และสรุปรายงานการประชุมพรอม
จัดทําขอเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย
ปลอดภัยคมนาคมเสนอผูบริหารแลว
อยูระหวางดําเนินการ

ในป9งบประมาณ 2560 เปDนการจัดทํา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยไดมีการดําเนินงาน ดังนี้
1. ไดจัดทํารางแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสรางความเขาใจตอรางแผนฯ
รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และ สนย. สปค. แลว
2. ไดจัดทํารางแผนฉบับที่ 2 และรายงาน
ผลการดําเนินงานจัดทําแผนฯ และนําเสนอ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล
-

แผน
100

ผล
60

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

4.1 พั ฒ นาจั ด การเรื่ อ ง 4.1.1 (2) การพัฒนาระบบสนับสนุนของ
รองทุกข
ศูนยบริการขอมูลแลเรื่องรองเรียนของกระทรวง
คมนาคม

ศทส.

4.2 ยกระดับคุณธรรม
4.2.2 การจัดทําแผนสงเสริมธรรมาภิบาลระดับ
และความโปรงใสในการ หนวยงาน
ดําเนินงานเพื่อสรางความ
เชื่อมั่น

ศปท.

-๕-

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ
รางแผนฯ ใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
เพื่อพิจารณา
3. ไดจัดประชุมเพื่อนําเสนอรางแผนฯ ให
รวค. พิจารณา และจัดประชุมหนวยงานใน
สังกัดเพื่อรับนโยบาย และใหจัดทําแผนงาน/
โครงการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนฯ
ป9งบประมาณ 2560 ระบบพัฒนาแลวเสร็จ
แตยังตองการ การพัฒนาเพิ่มเติมในดานตางๆ
เชนการเชื่อมขอมูล การปรับปรุง ui และ ux
เปDนตน
ป9งบประมาณ 2561 พัฒนาระบบเรื่อง
รองเรียนเพื่อเชื่อมการทํางานกับระบบของ
สํานักงานนายก
1) ทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ โดยการศึกษา
จากบทความวิชาการรายงานการศึกษาและ
งานวิจัยที่มีอยู ขอกฎหมาย กฎระเบียบและ
นโยบายที่เกี่ยวของ การจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น
2) วิเคราะหปVจจัยภายในภายนอก จุดออน
จุดแข็ง ความสําคัญของตัวแปร การเทียบเคียง
(Benchmarking) กับบางประเทศ และการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล

แผน

ผล

-

-

-

-

-

-

-

-

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
แผน

วาดภาพอนาคต
3) จัดประชุมรับฟVงความคิดเห็นจากตัวแทน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตอผลการวิเคราะห
สภาพการณภายในประเทศที่เกี่ยวของปVจจัย
ภายในภายนอก จุดออนจุดแข็ง เพื่อการ
จัดทําแผนปฏิบัติการการปMองกันและ
ปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป9 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ
กระทรวงคมนาคม
4) จัดประชุมรับฟVงความคิดเห็นจากตัวแทน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอ (ราง)
แผนปฏิบัติการปMองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป9 (พ.ศ.
2560 - 2564) ของกระทรวงคมนาคม
5) ปรับปรุง (ราง) แผนปฏิบัติการปMองกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ของ
กระทรวงคมนาคม ฉบับสมบูรณ
6) จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการปMองกันและ
-๖-

ผล

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

4.2.3 แผนงาน/โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ สปค.

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

ศปท.

-๗-

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ
ปราบปรามการการทุจริตประพฤติมิชอบ
ระยะ 5 ป9 (พ.ศ. 2560 – 2564) ของ
กระทรวงคมนาคม ฉบับสมบูรณ นําเสนอตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุก
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมถือ
ปฏิบัติ
ป9งบประมาณ 2560 : โครงการสงเสริม
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเปDนจํานวนเงิน
300,000.00 บาท แตมีผลการเบิกจาย
เปDนจํานวนเงิน 280,078.50 บาท คิดเปDน
รอยละ 93.36 ของผลการเบิกจาย โดย
โครงการฯ มีระยะเวลาการดําเนินการตั้งแต
เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน
2560 ซึ่งประกอบดวย 4 กิจกรรม และได
ดําเนินการแลวเสร็จ ซึ่งในการดําเนินงาน
โครงการมีบุคลากรในหนวยงานสังกัด
กระทรวงคมนาคมเขารวมทั้งสิ้นจํานวน
452 คน และจากการดําเนินงานโครงการ
สงเสริมความโปรงใสในการดําเนินงาน มี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เขา

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
แผน

ผล

-

-

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล

-

-

แบบฟอรม

กลยุทธ

โครงการ

หน+วยงาน
รับผิดชอบ

รายละเอียดความคืบหน3าโครงการ

ผลการดําเนินงาน
(รอยละ)
แผน

รวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment
: ITA) ประจําป9 2560 จํานวน 17
หนวยงาน มีผลการประเมิน ITA เฉลี่ยรอย
ละ 83.95 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน

-๘-

ผล

ผลการเบิกจ+าย
งบประมาณ
(หนวย : ลานบาท)
แผน
ผล

