แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563)
ของสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๒

บทนา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16
ระบุ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการนั้ น โดยจัด ท าเป็ น แผนห้ าปี ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่ คณะรัฐมนตรี
แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่น ที่เกี่ย วข้อง และในแต่ละปีงบประมาณ ให้ ส่ วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี โดยระบุสาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
สานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภ ารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการบริห ารของ
กระทรวงคมนาคม (คค.) ปฏิบัติงานเชื่อมโยงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม นโยบายรัฐบาล แผน
บริหารราชการแผ่นดิน รองรับนโยบายผู้บริหาร รวมทั้งให้บริการหน่วยงานในสังกัด
เพื่อให้ เกิดการแปลงนโยบายและภารกิจดังกล่ าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็ น ไปตามหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี สปค. จึ งได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการรายปี (พ.ศ. 2563)
บนพื้ น ฐานของแผนยุ ทธศาสตร์ ส านั กงานปลั ด กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีการทบทวน
แผนงาน/โครงการ ระยะเวลาดาเนินงาน และงบประมาณให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิสัยทัศน์สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย”
ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม
2. ระดับความสาเร็จที่ดาเนินการตามกระบวนงานของหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญที่มีต่อผลการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
4. ระดับความสาเร็จในการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

๓

2. พันธกิจสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2.1 บริ ห ารนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติ ด ตาม
ประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร
2.2 บริห ารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการปรับปรุงพัฒ นาระบบ
กฎหมาย ด้านการพัฒ นาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ด้านการ
จัดการเรื่องร้องทุกข์และการอุทธรณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสาเร็จ
2.3 ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของประเทศ
2.4 บริหารความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญและให้บริการประชาชนตามภารกิจอย่าง
มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.5 พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลและองค์ก ร รวมถึ งปั จ จัย สนั บ สนุ น การบริห ารงานต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อให้สามารถนาส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ
3. ค่านิยมสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
“i-MOT”
Integrity
Modern
Outstanding
Team

ยึดมั่นคุณธรรม
ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
มุ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
เสริมพลังร่วมขับเคลื่อนเป็นทีม

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงคมนาคม
และนโยบายสาคัญ/พิเศษของรัฐบาล
2) ระดับความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิราชการของสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
3) ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ
ที่มีต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
4) ร้อยละการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ปี 60
3.5

ค่าเป้าหมาย
ปี 61 ปี 62 ปี 63
4.0
4.5
5.0

ปี 64
5.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

3.5

3.8

4.0

4.2

4.5

75

80

85

90

95

กลยุทธ์:
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

๔

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ระดับความสาเร็จในการดาเนินการส่งเสริมบทบาทไทยในเวที
ระหว่างประเทศ
2) ร้อยละเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักในการพัฒนากระบวนงานพิจารณา
อุทธรณ์ให้รวดเร็ว เป็นธรรม มีคณ
ุ ภาพ และมีประสิทธิภาพได้
สาเร็จตามเป้าหมาย
3) ร้อยละในการดาเนินการตามแผนการพัฒนายุทธศาสตร์
การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
4) ระดับความสาเร็จของแผนงานการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
5) ร้อยละของจานวนกฎหมายทีไ่ ด้ดาเนินการตามแผนแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงคมนาคม
6) ระดับความสาเร็จของการขับเคลือ่ น Digital Transport 2020

กลยุทธ์:
กลยุทธ์ 2.1
ระหว่างภูมิภาค
กลยุทธ์ 2.2
กลยุทธ์ 2.3
กลยุทธ์ 2.4
กลยุทธ์ 2.5
กลยุทธ์ 2.6

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
3.5

ปี 61
4.0

ปี 62
4.5

ปี 63
5.0

ปี 64
5.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

๘๐
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๑๐๐
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5.0

๘๐
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๙๐
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๑๐๐

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในภูมิภาคและ
พัฒนาการจัดการการอุทธรณ์
พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ยกระดับสู่Digital Transport 2020

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่อการปฏิบตั ิงานของ สปค.
2) จานวนรางวัลที่ สปค. ได้รับจากหน่วยงานภายนอก
3) ระดับความสาเร็จถ่วงน้าหนักเฉลีย่ ของตัวชี้วัดกระบวนงาน
4) จานวนของความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่นามาใช้
ในการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
5) ร้อยละของบุคลากรทีผ่ ่านการประเมินขีดสมรรถนะหลัก
ของบุคลากร

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
3.5

ปี 61
3.8

ปี 62
4.0

ปี 63
4.2

ปี 64
4.5
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๙๐

๙๕

๑๐๐

๕

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
6) ระดับความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร
ต่อการปฏิบตั ิงาน
7) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการที่มีความเชื่อมั่นว่า
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
และไม่ทุจริต
8) ร้อยละของจานวนกลุ่มเป้าหมายผูใ้ ช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เข้าใช้งานระบบ
9) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์:
กลยุทธ์ 3.1
กลยุทธ์ 3.2
กลยุทธ์ 3.3
กลยุทธ์ ๓.4
กลยุทธ์ 3.๕
กลยุทธ์ 3.6
กลยุทธ์ 3.7

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
3.5

ปี 61
3.8

ปี 62
4.0

ปี 63
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4.5
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4.0

4.2
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พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมค่านิยมองค์กรi-MOT และความผูกพันในองค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ตัวชี้วัดความสาเร็จและเป้าหมาย-ระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์:
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1) ระดับความสาเร็จในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่นาเสนอผู้บริหาร คค.
2) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต

ค่าเป้าหมาย
ปี 60
3.5

ปี 61
4.0

ปี 62 ปี 63 ปี 64
4.5 5.0 5.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.0

กลยุทธ์:
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องร้องทุกข์
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

5. ความเชื่อมโยงระหว่างตัวชี้วัดความสาเร็จระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์

๖

5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ตัวชี้วดั ความสาเร็จระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ตัวชี้วดั ความสาเร็จระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

๗

5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ตัวชี้วดั ความสาเร็จระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ตัวชี้วดั ความสาเร็จระดับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

6. ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

๘

7. แผนงาน/โครงการภายใต้กลยุทธ์
หน่วย: ล้านบาท

ประเด็นยุทธศาสตร์
งบปี 63 หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง (8 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ (7 แผนงาน/โครงการ)
1. การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร
กพบ.
2. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการทีส่ าคัญ
กยผ.
ตามนโยบายและผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์ คค.
3. การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่มของหน่วยงานใน สปค.
กยผ.
4. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและขั้นตอนการบริหารงบประมาณและการติดตาม
กยผ.
ประเมินผล
5. การพัฒนาระบบติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม
ศทส.
(Strategic Planning Tracking System : SPTS)
6. บริหารและกาหนดนโยบายโดยใช้ Thailand Transport Map
ศทส.
7. ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนย์ปฏิบตั ิการคมนาคม
ศทส.
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม (1 แผนงาน/โครงการ)
1. การแก้ไขปัญหาของการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบอย่างบูรณาการ
กยผ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสาเร็จ (31 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันบทบาทนาของไทยในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งทั้งภายในภูมิภาคและ
ระหว่างภูมิภาค (5 แผนงาน/โครงการ)
1. การสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International
3.00
กตท.
Maritime Organization: IMO) ในปีที่มีการเลือกตั้ง
2. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและ
กตท.
ต่างประเทศ (สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเกาหลี)
3. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมการประชุม/การสัมมนาระหว่างประเทศ (ด้านการ
กตท.
คมนาคมขนส่ง)
4. การจัดทาและปรับปรุงฐานข้อมูลความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ
กตท.
5. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดาเนิน
3.20
สบร.

๙

ประเด็นยุทธศาสตร์
งบปี 63 หน่วยงาน
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ของสานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาการจัดการการอุทธรณ์ (2 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการจัดทากฎหมายลาดับรองตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์
กอ.
พ.ศ. 2562
2. โครงการพัฒนากระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ให้รวดเร็ว เป็นธรรม มีคุณภาพ และมี
กอ.
ประสิทธิภาพได้สาเร็จตามเป้าหมาย
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ (8 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการจัดทานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคมในภาพรวม
กป.
2. โครงการผลิตและออกอากาศสารคดีและสปอตวิทยุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
กป.
ความรู้ความสามารถด้านการคมนาคมขนส่งและรณรงค์ในการเดินทางอย่างปลอดภัย
3. โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
กป.
ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2564
4. โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
7.20
กป.
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการ
คมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "One Transport for the Future"
5. โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ 5.00
กป.
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
6. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
กป.
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม
7. การเพิ่มศักยภาพงานข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ของ สปค. และ สรค.
กป.
8. โครงการดาเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงคมนาคม ประจาปีงบประมาณ
5.20
กป.
พ.ศ. 2563
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม (12 แผนงาน/โครงการ)
1. พัฒนาแนวทางการดาเนินงานด้านความปลอดภัยคมนาคมขนส่ง
ศทส.
2. โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นระบบ COSPAS-SARSAT แบบ LGM MCC แขวงทุ่ง
20.00
สคอ.
มหาเมฆ เขตสาทร กทม.
3. โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International 2.32
สคอ.
Civil Aviation Organization: ICAO)
4. โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นระบบ COSPAS-SARSAT จากระบบดาวเทียมวงโคจร
สคอ.
พิสัยต่า (Low-altitude Earth Orbit Satellite System for Search and Rescue:
MEOSAR)
5. โครงการจัดทาฐานข้อมูล Online สาหรับรวบรวมบัญชีบริภัณฑ์ด้านการค้นหาและ
สคอ.
ช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
6. โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Search and Rescue System ประจาปีงบประมาณ
0.53
สคอ.
พ.ศ. 2563
7. โครงการศึกษาจัดตั้งหน่วยศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่
สคอ.
ประสบภัยย่อย (Rescue Coordination Sub-Centre) ในภูมิภาค
8. โครงการออกแบบและติดตั้งระบบเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการค้นหาและช่วยเหลือ
สคอ.
อากาศยานและเรือที่ประสบภัยตามคาแนะนาขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง
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ประเด็นยุทธศาสตร์
งบปี 63 หน่วยงาน
ประเทศ (International Civil Aviation: ICAO)
9. โครงการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย
5.00
สคอ.
10. โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ่านวิเคราะห์ข้อมูลเครื่องบันทึกการบิน
สสอ.
11. โครงการพัฒนาความรู้ดา้ นการสอบสวนอากาศยานประสบอุบตั ิเหตุให้เป็นไปตาม
สสอ.
มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
12. โครงการจัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐาน
0.06
สสอ.
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
กลยุทธ์ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ (3 แผนงาน/โครงการ)
1. การพัฒนากฎหมายขนส่ง
กม.
2. การศึกษาและจัดทา/ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการใช้กฎหมายในระบบขนส่ง
กม.
3. การถ่ายทอด และแลกเปลีย่ นความรู้ด้านกฎหมายสาหรับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม
กม.
กลยุทธ์ 2.6 ยกระดับสู่ Digital Transport 2020 (1 แผนงาน/โครงการ)
1. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.
ศทส.
2560 - 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ(15 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) (4 แผนงาน/โครงการ)
1. การทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
กพบ.
2. เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ของ สปค./สรค.
ศทส.
3. แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการปฏิบัตงิ านของ สปค./สรค. เพื่อมุ่งสู่การเป็น
ศทส.
Digital Government
4. การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน
ศทส.
กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัวรวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่ายอย่างต่อเนื่อง (2 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่าย อย่างต่อเนื่อง
กพบ.
2. โครงการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อระบบการ
1.26
กก.
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และการสารวจความพึงพอใจของหน่วยงานปฏิบัติ ใน
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และภารกิจที่สาคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การให้บริการด้านคมนาคมขนส่งของกระทรวงคมนาคม
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน (1 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการนาระบบสารสนเทศไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สปค.
กตส.
กลยุทธ์ ๓.4 บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (2 แผนงาน/โครงการ)
1. การทบทวน/ปรับปรุง และบริหารจัดการนโยบายด้านความมัน่ คงปลอดภัย ด้านไอซีที
ศทส.
2. ทบทวน/ปรับปรุง แผนบริหารความต่อเนื่องด้านไอซีที
ศทส.
กลยุทธ์ 3.๕ สร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร (3 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน
สรค.
ราชการทางการเมือง
2. โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ (ปรับแบบก่อสร้างฯ)
กบค.
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความผูกพันของบุคลากรใน สปค. /สรค.
1.43
กบท.
กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์ (2 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการวางแผนอัตรากาลังคนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Workforce Plan)
-

กบท.
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งบปี 63 หน่วยงาน
2. การฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัล
0.24
ศทส.
กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมค่านิยมองค์กรi-MOT และความผูกพันในองค์กร (1 แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมของ สปค.
กบท.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส(5 แผนงาน/โครงการ)
กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องร้องทุกข์(2 แผนงาน/โครงการ)
2
1. โครงการปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กต.
2. การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์ข้อมูลของศูนย์บริการข้อมูลและเรื่องร้องเรียน ของ คค.
ศทส.
กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น(2
2
แผนงาน/โครงการ)
1. โครงการแบบสารวจประเมินสถานภาพคุณธรรม จริยธรรมของ สปค.
ศปท.
2. โครงการ/กิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริต
2.26
ศปท.
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
กตส.
รวม 5.67
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