ผลการดําเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการรายปของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562–กันยายน 2563)

บทนํา
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ พระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ระบุให
สวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายที่ คณะรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา
และแผนอื่นที่เกี่ยวของ และในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจหลักในการเปนศูนยกลางการบริหารของ
กระทรวงคมนาคม (คค.) ปฏิบัตงิ านเชื่อมโยงตอบสนองแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม นโยบายรัฐบาล
แผนบริหารราชการแผนดิน รองรับนโยบายผูบริหาร รวมทั้งใหบริการหนวยงานในสังกัด
เพื่อใหเกิดการแปลงนโยบายและภารกิจดังกลาวไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี สปค. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 บนพื้นฐานของแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 พรอมทั้งมีรายงานผลการดําเนินงาน เปนประจํา
ทุก 6 เดือน ซึ่งการรายงานในครั้งนี้จะเปนผลการดําเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 –กันยายน
2563)โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับวิสัยทัศน
90

ผลการ
ดําเนินงาน
N/A

หนวยงานกํากับ
ดูแลตัวชี้วัด
กยผ.

5.0

5

กพบ.

4.2

4.2

กก.

5.0

5

กต.

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

1. ระดับความสําเร็จในการบูรณาการ เพื่อการ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม
2. ระดับความสําเร็จที่ดําเนินการตาม
กระบวนงานของหนวยงานในสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมในระยะเวลาที่กําหนด
3. ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได สวนเสียที่
สําคัญที่มีตอผลการปฏิบัติ ราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
4. ระดับความสําเร็จในการขับเคลื่อนระบบตรวจ
ราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ปญหา/อุปสรรค
อยูระหวางการ
ประมวลผล
-

-

 ผลการดําเนินงานระดับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร

ผลการ
หนวยงานกํากับ
ดําเนินงาน
ดูแลตัวชี้วัด
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
1) ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ย
5
N/A
กยผ.
ถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติราชการของ กระทรวง
คมนาคมและนโยบายสําคัญ/พิเศษ
ของรัฐบาล
2) ระดับความสําเร็จของรอยละ
5
กยผ.
๔.61
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุ
เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ สปค.
ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ปญหา/อุปสรรค
อยูระหวางการประมวลผล

คํานวณจากผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการ
ในภาพรวมของทุกหนวยงาน
ใน สปค.

3) ระดับความพึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียที่สําคัญที่มีตอระบบการ
บริหารนโยบายและยุทธศาสตร

4.2

4.36

กก.

-

4) รอยละการใชสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

90

96.36

ศทส.

-

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
1) ระดับความสําเร็จในการ
ดําเนินการสงเสริมบทบาทไทยใน
เวทีระหวางประเทศ

๕

๔.๗๕

กตท.

เนื่องดวย ในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ มีเหตุการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19) ทั่วโลก สงผลให

2

ตัวชี้วัด

2) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการ
พัฒนากระบวนงานพิจารณาอุทธรณ
ใหรวดเร็ว เปนธรรม มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพไดสําเร็จตาม
เปาหมาย
3) รอยละในการดําเนินการตาม
แผนการพัฒนายุทธศาสตรการ
สื่อสารและการประชาสัมพันธ
4) ระดับความสําเร็จของแผนงาน
การจัดการความปลอดภัยคมนาคม
5) ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการแกไข ปรับปรุง ตามแผน
แกไขปรับปรุงกฎหมายของ
กระทรวงคมนาคม
6) ระดับความสําเร็จของการ
ขับเคลื่อน DigitalTransport 2020

คาเปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

หนวยงานกํากับ
ดูแลตัวชี้วัด

ปญหา/อุปสรรค

5

5

กอ.

การดําเนินงานดานตางประเทศ
ตองชะงักในบางรายการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ลงนาม
ปฏิญญาแสดงเจตจํานงระหวาง
ไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส วา
ดวยความรวมมือในสาขาคมนาคม
ขนสง ซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
ครม. แลว เมื่อวันที่ ๒ ม .ค.
๒๕๖๓ อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม
สามารถกําหนดวันลงนามได
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค โควิด- 19 ฝาย
ฝรั่งเศสจึงอยูระหวางประสานงาน
กระทรวงนิเวศวิทยาและการ
เปลี่ยนผานที่ครอบคลุมเพื่อ
กําหนดวันลงนามที่เหมาะสม
รวมกันตอไป
-

5

5

กป.

-

5

5

ศปภ.

5

5

กม.

-

5

5

ศทส.

-

4.2

4.29

กก.

-

2

2

กพบ.

-

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะองคกรอยางบูรณาการ
1) ระดับ ความพึงพอใจของ
หนวยงานตอการปฏิบัติงานของ
สปค.
2) จํานวนรางวัลที่ สปค. ไดรับจาก
หนวยงานภายนอก

3

หนวยงานกํากับ
ดูแลตัวชี้วัด
กพบ.

ปญหา/อุปสรรค

5

ผลการ
ดําเนินงาน
5

2

2

กบท./ศทส./
กพบ.

-

95

100

กบท.

-

4.2

5

กบท.

-

85

85.14

ศปท.

100

ศทส.

ตองดําเนินการเพิ่มชองทางการ
ประชาสัมพันธใหบุคลากรใน
หนวยงานรับทราบและชี้ใหเห็น
ถึงความสําคัญของการประเมิน
อยางทั่วถึงทุกคน
-

4.38

ศทส.

-

5

5

กต.

-

5

5

ศปท.

-

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

3) ระดับความสําเร็จถวงน้ําหนัก
เฉลี่ยของตัวชี้วัดกระบวนงาน
4) จํานวนความคิดสรางสรรค
นวัตกรรม ที่นํามาใชในการปรับปรุง
กระบวนงานของหนวยงาน
5) รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ประเมินขีดสมรรถนะหลักของ
บุคลากร
6) ระดับความพึงพอใจและความ
ผาสุกของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน
7) รอยละของบุคลากรในสวน
ราชการที่มีความเชื่อมั่นวาเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชาเปนคนดี
มีคุณธรรม และไมทุจริต

8) รอยละของจํานวนกลุมเปาหมาย
95
ผูใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้น เขาใชงานระบบ
9) ระดับความพึงพอใจ ของผูใชงาน
4.2
ที่มีตอการใชงานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
1) ระดับความสําเร็จในการวิเคราะห
และกลั่นกรองเรื่องราวรองทุกข
ที่นําเสนอผูบริหาร คค.
2) ระดับความสําเร็จของการดําเนินง
ตามแผนการปองกันการทุจริต

-

4

 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดระดับแผนงาน/โครงการ
ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาระบบริหารนโยบายและยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
กลยุทธ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร
(1)การจัดทํา/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตรสํานัก/ศูนย/ ทุกหนวยงาน
/กยผ.
กอง/กลุมของหนวยงานภายใน สปค.

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ต.ค. 2562– ระดับ 5
ก.ย. 2563 รวมกับหนวยงานใน สปค./สรค. จัดทําแผน
ยุทธศาสตร/แผนปฏิบัติราชการประจําปของ สป
แลวเสร็จและนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ

5

(2) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและขั้นตอน
การบริหารงบประมาณและการติดตามประเมินผล

กยผ.

-

ต.ค. 2562– ระดับ 5
ก.ย. 2563 - จัดทําปฏิทินงบประมาณของ สปค. และ
สื่อสารใหหนวยงานในสังกัด สปค. รับทราบ
โดยกําหนดเวลาและกิจกรรมที่ สปค. ตอง
ดําเนินการในรายละเอียด เพื่อให สปค.
สามารถนําสงเอกสารและดําเนินการอื่น ๆ ได
ทันตอกําหนดเวลา รวมทั้งมีการประชุม
ติดตามการเบิกจายงบประมาณเปนประจํา

5

(3) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานงานติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน โครงการที่สําคัญตาม
นโยบายรัฐบาลและผูบริหาร คค. และแผน
ยุทธศาสตร คค.

กยผ.

-

ต.ค. 2562– ระดับ 3
ก.ย. 2563 กําหนดกระบวนการติดตามนโยบายสําคัญ
ของ รวค. และ รวมกับ ศท ส. ในการพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการที่สําคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและผูบริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร ค
ผานระบบICT Tracking System เพื่อใหสอดคลอง
กับนโยบาย คค. ในการเปน Transport 4.0
- มีการติดตามและประเมินผลการดําเนิน

3

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

1

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการที่สําคัญตามนโยบาย รวค.แตยังไมมี
การรายงานผลการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร
คค. เสนอผูบริหาร

(4) การพัฒนาระบบติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของกระทรวงคมนาคม (Strategic
Planning Tracking System : SPTS)

ศทส.

-

(5) บริหารและกําหนดนโยบายโดยใช Thailand
Transport Map

ศทส.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ
พัฒนา/ปรับปรุงระบบ SPTS ใหรองรับการ
ปฏิบัติงาน โดยมีกิจกรรมดังนี้
2.รวบรวม ปญหา/อุปสรรค ความตองการ
พรอมออกแบบระบบ
๓. พัฒนา/ปรับปรุง ทดสอบ ติดตั้ง ระบบฯ
ตามความตองการ อาทิ การเพิ่มเติมหนาจอ
หนวยงานกรมการขนสงทางราง การแยก
โครงการหลักออกเปนโครงการยอย โดยมี
หนวยงานรับผิดชอบที่แตกตางกัน
4. ประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
ซึ่งไดผลความพึงพอใจรอยละ 98.18
ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการ
ดําเนินการเพื่อสนับสนุนใหเกิดการนํา
Thailand Transport Map ไปใชในการ
บริหารและกําหนดนโยบายดานคมนาคม ดังนี้
1. จัดเตรียมความพรอมเครื่องมือของระบบ
ภูมิสารสนเทศ ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
คมนาคมในรูปแบบขอมูลภูมิสารสนเทศ
พรอมทั้งขอมูลแผนที่ฐาน ( Base Map) ใหมี

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

-

5

-

2

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ความเปนปจจุบันและพรอมใชงาน
2. สนับสนุนใหมีการนํา
Thailand
Transport Map ที่จัดเตรียมไวไปใชในการ
บริหาร การกําหนดนโยบาย และการ
ปฏิบัติงานดานคมนาคม ดังนี้
2.1 การนําเสนอแผนงานโครงการของ
ทล. และ ทช. เพื่อใชประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณจาก สบน. ประจําป
งบประมาณ 2563
2.2 การวิเคราะหและแสดงสถานการณ
ดานคมนาคม ประกอบดวย การเกิดอุบัติเหตุ
บนโครงขายคมนาคม การติดตามรถบรรทุก
น้ําหนักเกินที่มีพฤติกรรมเลี่ยงดาน เสนทาง
การขนสงสินคาอันตราย และการกําหนดจุด
พักรถบรรทุกสินคาที่เหมาะสม
2.3 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูล
เพื่อรายงานตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับ
สากล (SDGs) ดวยวิธี Network Analysis
และเทคนิค Darcy Matrix ดังนี้
1) สัดสวนของประชากรชนบทที่
อาศัยอยูภายในระยะ 2 กิโลเมตร จากถนนที่
สามารถ ใชงานไดทุกฤดู (SDGs 9.1.1)
2) สัดสวนของประชากรที่เขาถึง
การขนสงสาธารณะไดอยางสะดวก จําแนก
ตามเพศ อายุ และผูพิการ (SDGs 11.2.1)
3) สัดสวนประชากรของประเทศที่

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

3

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

(6) ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนยปฏิบัติการ
คมนาคม

ศทส.

-

(7) การดําเนินการตามแผนปฏิรูปองคกร

กพบ.

-

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

เขาถึงสถานีรถโดยสารหรือสถานีรถไฟ ภายใน
ระยะเวลา 1 ชั่วโมง (ยุทธศาสตร
คค.
ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 1.2)
มีผลการดําเนินงานตามแผนคิดเปนรอยละ 90
ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ
ปรับปรุงชองทางการเขาถึงระบบศูนย
ปฏิบัติการคมนาคมใหสามารถเขาถึงไดสะดวก
ทุกที่ทุกเวลา ผาน www.motoc.mot.go.th
และไดมีการปรับปรุงการนําเสนอขอมูลใน
ศูนยปฏิบัติการฯ ให สอดคลองกับความ
ตองการในแตละระดับ ครอบคลุมทั้งศูนย
ปฏิบัติการกระทรวง ศูนยปฏิบัติการภูมิภาค
และศูนยปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ไดมีการศึกษาขั้นตอนการ
บริหารโครงการและงบประมาณของ
หนวยงาน และการรายงานผลเขาสูระบบงาน
กลางของประเทศและไดจัดทําขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ
ใหคณะทํางานดานขอมูลของกระทรวง
คมนาคมพิจารณาตอไป
มีผลการดําเนินงานตามแผนคิดเปนรอยละ 90
2562 2564

ระดับ ๒
ดําเนินการไดรอยละ 62.20 ของแผนปฏิรูป

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

2.28

4

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

กลยุทธ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม
(8) การแกไขปญหาของการดําเนินการตามแผนงาน/
กยผ.
โครงการในความรับผิดชอบอยางบูรณาการ

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
องคกรป 2563

ต.ค. 2562– ระดับ 5
ก.ย. 2563 หนวยงานเจาของโครงการนําขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไขปญหาจากการประชุมไป
ดําเนินการแกไขปญหาและเกิดผลในทางปฏิบัติ
- มีการประชุมแนวทางการดําเนินโครงการ
รถไฟฟาสายสีสมชวงบางขุนนท-มีนบุรี ของ
รฟม. โดยมี กค. สงป. สศช. และ รฟม. เขา
รวมประชุม ซึ่ง รฟม. ไดดําเนินการตาม
ขอสรุปจากที่ประชุม และ คค. ไดนําเสนอ
ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบแลว

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูความสําเร็จ
กลยุทธ 2.1 ผลักดันบทบาทนําของไทยในการสงเสริมความเชื่อมโยงดานคมนาคมขนสง ทั้งภายในภูมิภาคและระหวางภูมิภาค
กตท.
ต.ค. 2562 – ระดับ 4
(1) เสริมสรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ
ก.ย. 2563 รวค. ไดลงนามบันทึกความรวมมือดานการ
เพื่อสรางพันธมิตรและพัฒนาความเชื่อมโยงดาน
คมนาคมขนสงทั้งระดับทวิภาคี/พหุภาคี
ขนสงทางถนน ระหวางไทย-สาธารณรัฐ
- การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
เกาหลี เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ ๒๕๖๓
ดานการคมนาคมขนสงระหวางไทยและตางประเทศ
สําหรับการลงนามปฏิญญาแสดงเจตจํานง
(สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเกาหลี)
ระหวางไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศส วาดวย
ความรวมมือในสาขาคมนาคมขนสง ไดรับ
ความเห็นชอบจาก ครม. แลว เมื่อวันที่ ๒
มกราคม ๒๕๖๓ อยางไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม
สามารถกําหนดวันลงนามไดเนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ฝายฝรั่งเศสจึงอยู

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

(2) ดําเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชน
ของประเทศ
- การเตรียมการเปนเจาภาพ/เจาภาพรวมการ
ประชุม/การสัมมนาระหวางประเทศ (ดานการ
คมนาคมขนสง)

กตท.

งบเจรจาฯ
ป63

(3) ดําเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อดํารงไวซึ่งผลประโยชน
ของประเทศ
- การสมัครเปนสมาชิกคณะมนตรีขององคการทาง

กตท.

3.00

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

ระหวางประสานงานกระทรวงนิเวศวิทยาและ
การเปลี่ยนผานที่ครอบคลุมเพื่อกําหนดวันลง
นามที่เหมาะสมรวมกันตอไป
ต.ค. 2562 – ระดับ ๕
ก.ย. 2563 กตท. ไดเปนเจาภาพรวมจัดการสัมมนา
ระหวางประเทศวาดวยการใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญจากโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อการวาง
แผนการคมนาคม การสัมมนาวาดวยการ
พัฒนาระบบรางและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ
ระหวางไทย-ญี่ปุน เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม
๒๕๖๓ ณ กรุงเทพฯ และจัดทําสรุปผลการ
สัมมนาฯ พรอมนําเสนอขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ตอผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบและ
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
เพื่อใหการดําเนินการมีความคืบหนาตอไป
โดยเฉพาะประเด็นการใชประโยชนขอมูล
ขนาดใหญจากโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Big
Data: MBD) เพื่อการวางแผนดานคมนาคม
ขนสง ซึ่ง รปค.(ขส.) ไดมอบหมายให ศทส.
และ สนข. เปนหนวยงานหลักในการดําเนิน
โครงการในระยะถัดไปรวมกับฝายญี่ปุน
ต.ค. – ธ.ค. ระดับ ๕
2562
คค. ภายใตการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ
เพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

5

6

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

ทะเลระหวางประเทศ (International Maritime
Organization: IMO) ในปที่มีการเลือกตั้ง

(4) แผนงานการพัฒนาระบบขอมูลที่สําคัญเพื่อการ
เจรจาระหวางประเทศ
- จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลที่สําคัญของประเทศคูเจรจา
และสรุปทาทีการเจรจา (ดําเนินการรวมกับ ศทส.)

รายละเอียดการดําเนินงาน
คณะมนตรีขององคการทางทะเลระหวาง
ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ผูแทนกระทรวง
คมนาคม และกระทรวงการตางประเทศ
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน
ไดรณรงคหาเสียงสาหรับการสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกคณะมนตรีของ IMO สาหรับวาระ
ป ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๑ ซึ่งมีการเลือกตั้งในชวง
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๑ เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สํานักงานใหญ
IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย
กิจกรรมหาเสียง ประกอบดวย การจัดเลี้ยง
รับรองประเทศสมาชิก การมอบของที่ระลึก
การติดตามเสียงสนับสนุนจากผูแทนประเทศ
สมาชิก และการเขารวมการประชุมรายการ
ตาง ๆ ของ IMO จากการรณรงคหาเสียง
อยางเขมขนของประเทศไทย ทาใหประเทศ
ไทยไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกคณะมนตรีเปน
สมัยที่ ๘ ติดตอกัน โดยไดรับเสียงสนับสนุน
จานวน ๑๒๗ คะแนน (ลําดับที่ ๑๖ จาก ๒๐
ประเทศ) ทําใหประเทศไทยยังสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกคณะมนตรีIMO ตอไป

กตท.

-

ต.ค. 62 ก.ย. 63

ระดับ 5
กตท. ไดดําเนินการปรับปรุงสถานะการ
ดําเนินงานโครงการความรวมมือดานการขนสง
ระหวางไทยกับตางประเทศ โดยมีระดับ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

7

ตัวชี้วัด

(5) โครงการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานรถไฟระหวางไทย-จีน ของ
สํานักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ

หนวยงาน

สบร.

งบประมาณ
(ลานบาท)

3.202

ระยะเวลา
โครงการ

พ.ค. – ธ.ค.
2563

รายละเอียดการดําเนินงาน
ความกาวหนารอยละ ๑๐๐ เพื่อเผยแพร ให
ประชาชนรับทราบผานทางเว็บทาคค. แลวเมื่อ
เดือน ก.ย. ๒๕๖๓
ระดับ 4
1. ผช.ปกค.1 ไดลงนามในคําสั่ง สปค. ที่ 85/
๒๕๖3 สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค. ๒๕๖3 แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานจางที่
ปรึกษา โครงการจางที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดําเนิน
โครงการความรวมมือดานรถไฟ ระหวางไทย-จีน
ของ สบร.
2. ผช.ปกค.1 ไดเห็นชอบการดําเนินงานจาง
ที่ปรึกษาฯ และลงนามในคําสั่ง สปค. ที่
189/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานจางที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใ
งานจางที่ปรึกษาฯ
3. คณะกรรมการดําเนินงานจางฯ มีหนังสือเมื่อ
วันที่ 10 เม.ย. 2563 ขอความเห็นชอบในการ
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาโครงการฯ ของ สบร
โดยมีบริษัท คอนซัลแทนท ออฟเทคโนโลยี
จํากัด (COT) เปนผูชนะการเสนอราคา และ
สปค. ไดลงนามในสัญญาจางกับบริษัท COT
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2563
๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕63 เมื่อ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

4

-
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
วันที่ 11 มิ.ย. ๒๕๖3 และมีมติเห็นชอบใน
หลักการเอกสารงานงวดที่ ๑ แผนปฏิบัติการ
(Action Plan) การดําเนินโครงการความรวมมือ
ดานรถไฟระหวางไทย–จีน โครงการจางที่ปรึกษ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินโครงการความรวมมือดาน
รถไฟ ระหวางไทย – จีน ของที่ปรึกษาตามที่
นําเสนอ และใหรับไวใชประโยชนในราชการของ
สบร. ตอไป
๕. หน.สบร. อนุมัติเมื่อวันที่ ๔ ส.ค. ๒๕๖๓
จายเงินคาจางที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๑
๖. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบใน
หลักการของเอกสารรายงานประจําเดือนที่ ๒
(เดือน มิ.ย. ๒๕๖๓) ของที่ปรึกษาตามที่นําเสนอ
และใหรับไวใชประโยชนในราชการของ สบร. ต
๗. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบใน
หลักการของเอกสารรายงานประจําเดือนที่ ๓
(เดือน ก.ค. ๒๕๖๓) ของที่ปรึกษาตามที่นําเสนอ
และใหรับไวใชประโยชนในราชการของ สบร. ต
๘. หน.สบร. อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓
จายเงินคาจางที่ปรึกษาฯ งวดที่ ๒
๙. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

9

ตัวชี้วัด

กลยุทธ 2.2 การพัฒนาการจัดการการอุทธรณ
(6) โครงการจัดทํากฎหมายลําดับรองตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2562

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบใน
หลักการของเอกสารรายงานประจําเดือนที่ ๔
(เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓) ของที่ปรึกษาตามที่
นําเสนอ และใหรับไวใชประโยชนในราชการของ
สบร. ตอไป
๑๐. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางที่
ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ และใหที่ปรึกษานํา
รายงาน ประจําเดือนที่ 5 (เดือนก.ย. ๒๕๖3) ไป
ปรับปรุงและแกไข ตามความเห็นและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
และสงเอกสารรายงานฉบับปรับปรุงที่ดําเนินกา
เรียบรอยแลว นําเสนอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯ พิจารณาอีกครั้งตอไป
๑๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง
ที่ปรึกษา ไดมีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓ และมีมติเห็นชอบใน
หลักการของเอกสารรายงานประจําเดือนที่ ๕
(เดือน ก.ย. ๒๕๖๓) ของที่ปรึกษาตามที่นําเสนอ
และใหรับไวใชประโยชนในราชการของ สบร. ต

กอ.

-

ต.ค. 2562 – ระดับ 5
ก.ย. 2563 1. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางกฎหมา
ลําดับรองตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนและกา
ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อกําหนดกรอบ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

-
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(7) โครงการพัฒนากระบวนงานพิจารณาอุทธรณให
รวดเร็ว เปนธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได
สําเร็จตามเปาหมาย

หนวยงาน

กอ.

งบประมาณ
(ลานบาท)

-

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

ระยะเวลาการจัดทํากฎหมายลําดับรอง
กําหนดแนวทางดําเนินการและแตงตั้ง
คณะทํางานเพื่อทําหนาทีกํ่ าหนดขอบเขตเนื้อหา
และรายละเอียดของกฎหมายลําดับรอง
2. ประธานคณะกรรมการจัดทํารางกฎหมาย
ลําดับรองฯ แตงตั้งคณะทํางานเพื่อทําหนาที่
กําหนดขอบเขตเนื้อหาและรายละเอียดของ
กฎหมายลําดับรองในเบื้องตน กอนนําเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา
3. คณะทํางานจัดทํารางกฎหมายลําดับรองฯ
ทั้ง 5 คณะ ประชุมเพื่อกําหนดขอบเขต
เนื้อหาและรายละเอียดของกฎหมายลําดับรอง
4. คณะทํางานจัดทํารางกฎหมายลําดับรอง
พิจารณาดําเนินการจัดทํารางกฎหมายลําดับ
รองแลวเสร็จ
5. กระทรวงคมนาคมเสนอรางกฎหมายลําดับรอ
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 .ค.
มี 2563
อนุมัติหลักการรางกฎหมายลําดับรอง
6. ครม. สงให สคก. ตรวจพิจารณาแลว
ต.ค. 2562 – ระดับ 5
ก.ย. 2563 มีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา
อุทธรณขึ้น โดยมีเปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต
หรือผลการพิจารณาใหสูงขึ้นจากปงบประมาณ
ที่ผานมา โดยปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

5

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

-
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หนวยงาน

กลยุทธ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธแบบบูรณาการ
(8) โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกของกระทรวง
กป.
คมนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(โครงการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ เพื่อ
เผยแพรประชาสัมพันธและสรางการรับรู ตามแผน
ยุทธศาสตรของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕)
1) การผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
สื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน (๔.๓๕ ลานบาท)

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
การดําเนินงานใหรวดเร็วขึ้น สรางความพึงพอใจ
ใหแกผูอุทธรณ

5.04

เม.ย.-ก.ย.
๒๕๖๓

ระดับ 5

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

ดําเนินการจัดทําประชาสัมพันธแผนงาน/
โครงการของกระทรวงฯ ในเชิงรุก แลวเสร็จ
โดยบูรณาการในทิศทางเดียวกัน ใหสอดคลอง
ตามแผนแมบทการประชาสัมพันธกระทรวงฯ
สามารถสื่อสารกับกลุมเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ
ภารกิจ แผนงาน/โครงการ ตาง ๆ และการ
ดําเนินงานของกระทรวงฯ โดยดําเนินการใน
รูปแบบสื่อโทรทัศนและสื่อออนไลน สารคดี
สปอต สกูปพิเศษ รายการสนทนาผานทาง
โทรทัศนใหสาธารณชนไดรับทราบอยางทั่วถึง
มีความถูกตอง และรวดเร็ว สรางความรูความ
เขาใจที่ถูกตองตอการดําเนินโครงการตาง ๆ
ของกระทรวงฯ และเพื่อสรางภาพลักษณที่ดี
ตอกระทรวงฯ

12

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

2) การดําเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ (0.69 ลานบาท)

(9) โครงการผลิตและออกอากาศสารคดี และสปอต
วิทยุ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันการพั
ธ ฒนาความรูดาน
การคมนาคมขนสง และรณรงคการเดินทางอยาง
ปลอดภัย

รายละเอียดการดําเนินงาน

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

ดําเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ
การดําเนินงานของกระทรวงฯ ในรูปแบบ
“วารสารราชรถ” รายเดือน รวม ๖ ฉบับ
(เดือน เม.ย. – เดือน ก.ย. ) เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลงาน แผนงาน โครงการ
สําคัญของกระทรวงฯ ใหสาธารณชนไดรับ
ทราบอยางทั่วถึง มีความถูกตองและรวดเร็ว
และสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตอการ
ดําเนินโครงการตาง ๆ ของกระทรวงฯ รวมทั้ง
เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอกระทรวงคมนาคม
กป.

1.27

เม.ย. – ก.ย.
2563

ระดับ 5
ดําเนินการจัดทําโครงการผลิตและออกอากาศ
สารคดีและสปอตวิทยุ เพื่อใหความรู สงเสริม
พัฒนาความรูดานการคมนาคมขนสง และการ
เดินทางอยางปลอดภัย ทั้งดานการขนสงทาง
บก ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับกฎหมายดานการจราจรและ
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และทาง
ราง ตลอดจนความรูในการเดินทางอยาง
ถูกตองและปลอดภัย และเพื่อกระตุน
จิตสํานึกและรณรงคใหกลุมเปาหมาย มี
ความรูดานการขนสง และการจราจร อยาง
ถูกตองและปลอดภัย การปลอยโคมลอย/โคม
ควัน การจุดบั้งไฟ การเดินทางชวงเทศกาลป
ใหม สงกรานต ตรุษจีน และชวงวันหยุด

5

13

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ตอเนื่องในเทศกาลตาง ๆ

(10) โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสรางการ
รับรูความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงของไทยระยะ ๒๐ ป และสงเสริม
พัฒนาความรูดานการคมนาคมขนสงและความ
ปลอดภัย ภายใตแนวคิด “ One Transport for the
Future” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กป.

6.95

เม.ย. – ก.ย.
2563

(11) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓“เถลิงฉัตรกษัตรา
ทศมราชัน” ดานการคมนาคมขนสง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กป.

4.76

ก.ค. 2563

ระดับ 5
ดําเนินการจัดนิทรรศการและการเสวนาการ
รับรูเกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
คมนาคมขนสงของไทย ระยะ ๒๐ ป และ
สงเสริมพัฒนาความรูดานการคมนาคมขนสง
และความปลอดภัย ทั้งทางบก ทางน้ํา ทางราง
และทางอากาศ ในโครงการสําคัญของกระทรวง
และความปลอดภัยใหกับประชาชน
ผูประกอบการขนสง และผูใหบริการในทุก
สาขาการคมนาคมขนสง เพื่อดําเนินงานแบบ
บูรณาการและสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาลใหประชาชนมีความเชื่อมั่นในการ
ดําเนินงานของกระทรวงฯ และเพื่อให
ประชาชนใหความรวมมือ และมีสวนรวมใน
การดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของกระทรวงฯ
และรัฐบาล โดยจัดในกรุงเทพฯ และจังหวัด
หลักในภูมิภาค รวมจํานวน ๓ ครั้ง
และ
สรุปผลการดําเนินโครงการรายงานผูบริหารแลว
ระดับ 5
ดําเนินการจัดนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๓ เพื่อเผยแพร
พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณตอพสกนิกรชาวไทย
เพื่อใหประชาชนชาวไทยไดแสดงความ
จงรักภักดี และนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่เปยมลนไปดวยพระเมตตาอัน
กอใหเกิดคุณูปการอยางใหญหลวงตอประเทศ
ไทย และสรุปผลการดําเนินโครงการรายงาน
ผูบริหารแลว

(12) การเพิ่มศักยภาพงานขาวเพื่อการประชาสัมพันธ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสํานักงาน
รัฐมนตรี

กลยุทธ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม
(13) พัฒนาแนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัย
คมนาคมขนสง

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

กป.

-

ต.ค. ๒๕๖๒ – ระดับ ๕
ก.ย. ๒๕๖๓ - ดําเนินการงานขาวหนังสือพิมพจากการตรวจข
หนังสือพิมพที่เกี่ยวของกับกระทรวงฯ จากระบบ
บริการขาวออนไลน และคัดแยกประเด็นขาว
- นําขาวหนังสือพิมพเขาสูระบบการจัดการขาว
และเผยแพรบนเว็บไซตกระทรวงฯ
- สรุป และวิเคราะหประเด็นขาวหนังสือพิมพ
ที่เกี่ยวของกับกระทรวงฯ เสนอผูบริหาร
- นําสรุป วิเคราะหประเด็นขาวเผยแพรบน
เว็บไซตกระทรวงฯ
- นําสรุป วิเคราะหประเด็นขาวเผยแพรเสนอ
ผูบริหารกระทรวงฯ และหนวยงานในสังกัดผาน
“ผูบริหารระดับสูง” และไลนโฆษกกระทรวง

๕

ศปภ.

-

ต.ค. 256๒ - ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (12 เดือน)
ก.ย. 256๓ ศปภ.คค. ไดดําเนินการ ดังนี้

๕

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

(ไมไดรับงบประมาณ)

-
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห และจัดทานโยบาย/
มาตรการ ดานความปลอดภัยคมนาคม
2. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคี
เครือขายและหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
เชน เขารวมประชุมสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ในการติดตามสถานการณฉุกเฉินในเขต กทม.
เขารวมกิจกรรมของ ศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปนตน
๒. ศปภ.คค. ไดมีการติดตอสื่อสารผาน
Group Line เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหรวดเร็วมากขึ้น
๓. มีการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน โดยการ
จัดหาเจาหนาที่และอุปกรณในการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
/ผลการเขารวม
ประชุมหนวยงานภาคีตาให
งๆผูบริหาร คค.ทราบ

(14) โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นระบบ
COSPAS-SARSAT แบบ LGM MCC

สกชย.

๒๐.๐๐

พ.ค.-ก.ย.
๒๕๖๓

ระดับ 2
- จัดทําขอบเขตการดําเนินงาน ( TOR) จัดทํา
TOR ของโครงการฯ แลวเสร็จ
- ดําเนินการจัดจางบริษทผู
ั ดําเนินการแลวเสร็จ
- บริษัทผูรับจางอยูระหวางติดตั้งระบบและ
ขอแกไขสัญญาจาง เนื่องจากตามสัญญามี
เนื้อหาเกี่ยวกับการยอมรับระบบที่ตอง
ดําเนินการในตางประเทศ แตเนื่องดวย

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

2

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

ปญหา/อุปสรรค
เนื่องดวยสถานการณ
COVID-19 ทําใหบริษัท
ผูดําเนินการไมสามารถ
ดําเนินการตามสัญญาจาง
ในสวนของการยอมรับ
ระบบที่ตองดําเนินการ
ในตางประเทศได

16

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
สถานการณ COVID-19 ทําใหไมสามารถ
เดินทางได บริษัทผูรับจางจึงไดดําเนินการขอ
เปลี่ยนแปลงสัญญาจางดังกลาว

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

(15) โครงการฝกอบรมตามมาตรฐานขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ [ International
Civil Aviation Organization (ICAO)]

สกชย.

๐.๘๗

มิ.ย.-ก.ค.
๒๕๖๓

สกชย. ไดดําเนินการแจง สงป. เพื่อสงคืน
งบประมาณรายจายโครงการฯ เนื่องจากเปน
รายการที่อยูในเกณฑรายการที่นํางบประมาณ
ไปจัดทํา พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย
พ.ศ. .... ตามมติ ครม.

N/A

(16) โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Search and
Rescue ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

สกชย.

๐.๕๓

ก.ย. ๒๕๖๓

สกชย. ไดดําเนินการแจง สงป. เพื่อสงคืน
งบประมาณรายจายโครงการฯ เนื่องจากเปน
รายการที่อยูในเกณฑรายการที่นํางบประมาณ
ไปจัดทํา พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจาย
พ.ศ. .... ตามมติ ครม.

N/A

(17) การฝกซอมการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภัย

สกชย.

๕.๐๐

ก.ค.-ก.ย.
๒๕๖๓

ระดับ 5
1. คณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยา
ประสบภัยแหงชาติ (กชย.) ไดมีมติในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติใหสํานักงานตํารวจ
แหงชาติเปนแกนกลางในการฝกซอมการ
คนหาและชวยเหลืออากาศยานประสบภัย

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
แนวทางแกไข
บริษัทผูรับจาง ดําเนินการ
ขอเปลี่ยนแปลงสัญญาจาง
ในเนื้องานที่เกี่ยวของกับ
การเดินทางไปตางประเทศ
ใหคณะกรรมการตรวจรับ
พิจารณา กอนดําเนินการ
แกไขสัญญาตอไป

5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2563
2. กชย. ไดมีคําสั่ง ที่ 2/2563 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการฝกซอมการคนหาและ
ชวยเหลืออากาศยานประสบภัย ประจําป
2563 สั่ง ณ วันที่ 31 ก.ค. 2563
3. คณะอนุกรรมการฝกซอมฯ ไดมีการจัด
ประชุมเพื่อเตรียมการฝกซอมฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
4. การดําเนินการฝกซอมแบงเปน 2 สวน
ไดแก (1) การฝกภาคทฤษฎี ณ หนวยที่ตั้ง
ระหวางวันที่ 8 - 9 ก.ย. 2563 และ (2) การฝ
ภาคปฏิบัติ ณ คายพระรามหก จ.เพชรบุรี
ระหวางวันที่ 16 - 18 ก.ย. 2563
5. คณะอนุกรรมการฝกซอมฯ ไดมีการจัด
ประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.
2563 เพื่อสรุปผลการดําเนินการฝกซอม

(18) โครงการจัดหาอุปกรณสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)

สสอ.

0.74

เม.ย. 2563 ระดับ 3
ผลการดําเนินงานคิดเปน รอยละ 74
๑. อนุมัติจายเงินคาจัดซื้อ โดรนพรอม
แบตเตอรี่ เครื่องชารจแบตเตอรี่สายชารจโดรน
ใน
รถยนต กระเปาเก็บโดรนจํานวน ๒ ชุด แลว
เมื่อวันที่๗ เม.ย. ๒๕๖๓ จํานวน๐. ๑๔๒๔
ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๑๙ ของ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
2. เห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้ออุปกรณสอบสว
อากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

3

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

เนื่องจากสถานการณ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID 19)
ทําใหไมสามารถจัดซื้อ
อุปกรณปองกันสวนบุคคล
( PersonalProtective
Equipment: PPE) ได

18

ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
(ชุดเครื่องมือชาง) แลวเมื่อวันที่๑๘ มี.ค. ๒๕๖๓
จํานวน๐.๐๕๘๑๘๔ ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๘
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)
3. อนุมัติจายเงินคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
สอบสวนแลวเมื่อเดือน ก.ค. 2563 จํานวน
0.344754 ลานบาท ( คิดเปนรอยละ 47
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

(19) โครงการพัฒนาความรูดานการสอบสวนอากาศ
ยานประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)

สสอ.

1.45

พ.ค.-ก.ค.
2563

สงคืนงบประมาณ

(20) โครงการศึกษาแนวทางที่ใชในการจัดตั้ง
หองอานวิเคราะหขอมูลจากเครื่องบันทึกการบิน

สสอ.

5.34

มิ.ย.–ธ.ค.
2562

ระดับ 5
ดําเนินการแลวเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒
จํานวน ๕.๓๒ลานบาท (คิดเปนรอยละ ๙๙.๕
ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร)

กลยุทธ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมใหสอดคลองกับสภาวการณ
(21) การพัฒนากฎหมายขนสง
กม.
ต.ค. 2562- ระดับ 5
มี.ค. 2563 กม. ไดดําเนินการติดตามการจัดทํากฎหมาย
ในระบบขนสงที่สวนราชการเสนอใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 ฉบับ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

N/A

5

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

เนื่องจากสถานการณ
แพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ( COVID19)ทํา
ใหไมสามารถเดินทางไป
ฝกอบรมหลักสูตร ดาน
การสอบสวนที่
ตางประเทศหรือจัดการ
ฝกอบรมโดยเชิญวิทยากร
จากตางประเทศได

5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

(22) การศึกษาและจัดทํา/ปรับปรุงระบบการ
ติดตามและประเมินผลการใชกฎหมายในระบบขนสง

กม.

-

(23) การถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูดาน
กฎหมายสําหรับหนวยงานในกระทรวงคมนาคม

กม.

-

ศทส.

-

กลยุทธ 2.6 ยกระดับสู Digital Transport 2020
(24) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560
–2564

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

(ราง พ.ร.ฎ. เปลี่ยนแปลงเกณฑจํากัดความ
รับผิดชอบของผูขนสงตาม พ.ร.บ. การรับขน
ทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 2558 พ.ศ.
....) ปจจุบัน รางกฎหมาย ได ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว
ต.ค. 2562- ระดับ 5
มี.ค. 2563 กม . ไดแจงเวียนระบบการติดตามและ
ประเมินผลการใชกฎหมายในระบบขนสงให
หนวยงานภายใน กม. พิจารณาแลว
เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอไป
ต.ค. 2562- ระดับ 5
มี.ค. 2563 กม. ไดเผยแพรคูมือตรวจพิจารณารางกฎหมาย
สปค. ในระบบอิเล็กทรอนิกสแลว

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คค. ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมี
รปค.(คพ.) CIO ประจํา คค. เปนประธาน
เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและติดตามการ
ดําเนินงานของหนวยงานในการพัฒนางาน

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5

5

5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดานดิจิทัลของหนวยงาน พรอมแตงตั้ง
คณะทํางาน ๖ ชุด เพื่อดําเนินการตามภารกิจ
ของคณะกรรมการ CIO

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

2. คณะทํางานภายใตคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได
ดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑ คณะทํางานบริหารนโยบายและ
งบประมาณดานการพัฒนาดิจิทัลของ คค.
๑) ติดตามการดําเนินงานแผนงาน
/โครงการของหนวยงานและวิเคราะหการ
ดําเนินงานพรอมแจงเวียนแผนปฏิบัติการดาน
GIS ฉบับที่ ๕ใหหนวยงานดําเนินงาน กอน
ติดตามและประเมินผลแผนปฏิบตั ิการ การ
ดําเนินงานรอบ๖ เดือน
๒) ติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการภายใตแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัลฯ
โดยใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานให
ศทส. เพื่อประมวลผลในภาพรวม
๓) สรุปผลการดําเนินงานเสนอ
ผูบริหาร
๒.๒
คณะทํางานพัฒนาและบริหาร
จัดการขอมูลสารสนเทศคมนาคม และ
ขับเคลื่อน Transport Big Data ของ คค.
มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงาน แผนงาน/โครงการ/
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
กิจกรรมของคณะทํางานและนําเสนอตอ
คณะกรรมการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ คค. และไดมีการ
ดําเนินงานตามแผนแลว ดังนี้
1) จัดทํารางแผนปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการใช
ประโยชนขอมูลขนาดใหญของ คค. และแจง
เวียนใหหนวยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ ตั้งแตวันที่30 ก.ค. 2563
2) พัฒนาระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ
(Data Catalog) ของ คค. ใหสอดคลองกับ
กรอบการดําเนินงานของประเทศ และได
พิจารณากําหนดรายการขอมูลสําคัญที่
จําเปนตองใชในการบริหารและการปฏิบัติงาน
ดานคมนาคม เพื่อจัดทํา Meta Data และ
จัดเตรียมขอมูลเพื่อนําเขาสูระบบ
Data
Catalog ตอไป
3) พัฒนาระบบนํารองการวิเคราะห
ขอมูลขนาดใหญดานคมนาคม จํานวน 3 โจทย
ประกอบดวย
(1) การวิเคราะหความ
หนาแนนของการใชบริการรถไฟฟา MRT เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
(2) การวิเคราะหการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนบนโครงขายคมนาคมเพื่อ
นําสูมาตรการการลดอุบัติเหตุที่ไดผลเชิง

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ประจักษ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

(3) การวิเคราะหการจราจรบน
ทางพิเศษเพื่อนําไปสูการกําหนดมาตรการ/
แนวทาง/นโยบาย สําหรับลดความแออัดของ
การจราจรบริเวณหนาดานเก็บเงินคาผานทาง
หรือบริเวณดานทางออก
4) ศึกษาและจัดทําขอเสนอแนว
ทางการพัฒนาระบบบริหารโครงการและ
งบประมาณของกระทรวงคมนาคม พรอมทั้ง
พัฒนาระบบตนแบบ (Prototype) แสดงขอมูล
โครงการสําคัญ และการติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการสําคัญ
5) เพิ่มศักยภาพศูนยปฏิบัติการ
คมนาคม ใหมีประสิทธิภาพ รองรับการการ
เขาถึงไดอยางสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา และไดมี
การปรับปรุงการนําเสนอขอมูลในศูนย
ปฏิบัติการฯ ให สอดคลองกับความตองการ
ในแตละระดับ ครอบคลุมทั้งศูนยปฏิบัติการ
กระทรวง ศูนยปฏิบัติการภูมิภาค และศูนย
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
๒.๓ คณะทํางานพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบโครงสรางพื้นฐานดานดิจิทัล
ของกระทรวงคมนาคม มีการประชุมเพื่อ
รับทราบการดําเนินการเชื่อมโยงระบบ CCTV
แบบบูรณาการของ คค. และการดําเนินงาน
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ดาน Data Center และ Cloud Computing
ของ คค. ที่สอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินงานในระดับประเทศ รวมทั้งการ
พิจารณามอบหมายหนวยงานในการ
ดําเนินการบูรณาการการใหบริการระบบ
เครือขาย MOTNET การใชงานระบบประชุม
ทางไกล ( Conference System) เและ
แนวทางการดําเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอรของกระทรวงคมนาคม
๒.๔ คณะทํางานพัฒนาระบบบริหาร
และระบบบริการดิจิทัลของ คค. มีการ
ประชุมและพิจารณาจัดทํารางมาตรฐานความ
ปลอดภัยของการพัฒนาระบบงานประยุกต
ของ คค. รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระบบภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร คค. และการ
ประยุกตใชแผนที่ดิจิทัล ของ คค. สนับสนุน
การตัดสินใจการบริหารจัดการ และการ
ปฏิบัติงาน

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

๒.๕ คณะทํางานพัฒนาและขับเคลื่อน
Digital Logistics ของ คค.
๑) จัดทําแนวทางการพัฒนา Digital
Logistics ภายใตแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ของ คค. (พ.ศ. 2560 2564) และแผนปฏิบัติการในการนําดิจิทัล
มาใชในกระบวนการ โลจิสติกสบนเสนทาง
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ไอซีดี ลาดกระบัง – ทาเรือแหลมฉบัง และ
ปกค. ไดเห็นชอบใหหนวยงานนําแนวทางฯ
ไปใชประกอบการดําเนินงานของหนวยงาน
๒) ไดสํารวจการดําเนินงานของ
หนวยงานในสังกัด และวิเคราะหความสําเร็จ
และประสิทธิภาพของการดําเนินแผนงาน/
โครงการ รวมถึงรวบรวมขอมูลโครงการดาน
Digital Logistics จากหนวยงานในสังกัด
กอนเสนอ รปค.(คพ.) ( MCIO ประจํา คค.)
เพื่อทราบผลการดําเนินงาน
๒.๖ คณะทํางานพัฒนา Smart Mobility
ของ คค.
1) ลงพื้นที่เก็บขอมูล บริเวณ
สถานีรถฟาสะพานตากสิน และบริเวณสถานี
รถไฟฟาบางหวา สถานีรถไฟฟาสนามไชย
เพื่อสํารวจความเหมาะสมในการพิจารณาให
เปนพื้นที่ Smart Area ตนแบบ ของ คค.
๒) คณะทํางานไดสรุปผลการ
ดําเนินงาน เสนอใหคณะกรรมการฯ รับทราบ
และเปนขอมูลประกอบการมอบนโยบายผล
การดําเนินงาน
๓) มีการประชุมมอบนโยบาย
และแนวทางการดําเนินโครงการดานไอซีที
ของ คค. เพื่อใหเกิดการบูรณาการการ
ดําเนินงานในภาพรวมของ คค. และติดตาม
ผลการดําเนินโครงการดานไอซีทีของหนวย

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
เพื่อพิจารณาความสอดคลองกับแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลฯ
๔) อยูระหวางดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใหเกิดการพัฒนา
Smart mobility

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะองคกรอยางบูรณาการ
กลยุทธ 3.1 พัฒนาการจัดการความรูใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
(1) การทบทวน ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน
กพบ.

-

ต.ค. ๒๕๖๒ก.ย. ๒๕๖๓

(2) เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู ของ สปค./สรค.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดดําเนินการ
พัฒนาศักยภาพดานการจัดการความรูภายใน
องคกร ดังนี้
1. จัดทํา/ปรับปรุงขอมูลสารสนเทศในระบบ
คลังปญญาดานคมนาคมขนสง (Brain Bank)
2. สํารวจบุคลากรผูเกษียณอายุราชการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมทั้งกําหนด
หัวขอการจับความรู
3. ดําเนินการจับความรูผูบริหาร/ผูเชี่ยวชาญ/
นักวิชาการ ของ สปค. สรค. ที่เกษียณอายุ

ศทส.

ระดับ ๕
ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๑๐๐

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

๕
5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ราชการ
4. วิเคราะห/สังเคราะหองคความรู
5. นําองคความรูเขาระบบจัดการความรู
6. เผยแพรประชาสัมพันธบนเว็บไซตของ
สปค.

(3) แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค. เพื่อมุงสูการเปน Digital
Government

ศทส.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 4
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดจัดทํา
แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค. เพื่อมุงสูการเปน
Digital Government

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

๔

โดยเปนการ Implement ระบบที่พัฒนาแลว
จํานวน 4 ระบบไดแก ระบบจองหองประชุม
ระบบงานยานพาหนะ ระบบเบิกจายคา
รักษาพยาบาล การเบิกจายคาการศึกษาบุตร
และการออกรายงานสลิปเงินเดือน และระบบ
บริหารงานสารบรรณ และการพัฒนาระบบ
เพิ่มเติม จํานวน 4 ระบบ ไดแก ระบบรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน ของกระทรวง
คมนาคม (MOT Public Hearing) เว็บเพจ
แจงเตือนการพิจารณาอุทธรณ ระบบ
สารสนเทศรับแจง/แกไข ปญหาดานไอซีที
และระบบสารสนเทศการใหบริการขอมูล
ขาวสารออนไลนทั้งนี้ไดดําเนินการตามแผน
แลวเสร็จรอยละ 87.5
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

(4) การเสริมสรางความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงกระบวนงานของหนวยงาน

ศทส.

-

กลยุทธ 3.2 พัฒนากระบวนงานใหคลองตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบงาย อยางตอเนื่อง
(5) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานให
กพบ.
คลองตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบงาย อยางตอเนื่อง

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศทส. ไดจัด
กิจกรรมถายทอดความรูการบริหารจัดการ
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม โดยมี
วัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
บุคลากรใหตระหนักรูวาการสรางนวัตกรรม
ไมใชเรื่องที่เปนไปไดยาก โดยดําเนินการปรับ
พื้นฐานความรูของบุคลากรดานการสราง
แนวคิดสรางสรรคที่สามารถตอยอดไปสูกรอบ
แนวคิดเชิงนวัตกรรม การออกแบบและ
ขับเคลื่อนนวัตกรรมในองคกร การวิเคราะห
โอกาสทางธุรกิจ และการนําความคิด
สรางสรรคมาปรับใชกับวิสัยทัศนและกลยุทธ
ขององคกร รวมถึงผูเขารวมกิจกรรมยังไดรับ
การฝกการแกไขปญหาองคกรดวย
กระบวนการ Creative Thinking ซึ่งกิจกรรม
นี้จะทําใหบุคลากรของ สปค. สรค. สามารถ
บริหารจัดการแนวคิดสรางสรรคและ
นวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ต.ค. ๒๕๖๒ก.ย. ๒๕๖๓

ระดับ 5
ผลักดันใหหนวยงานปรับปรุงกระบวนงาน
ตามแผนไดสําเร็จ รอยละ 10๐ ของแผน
ประจําป สามารถยกเลิกการออกบัตร โดยพัฒน
ระบบทะเบียนใหสามารถตรวจสอบสิทธิของ
ประชาชน โดยเชื่อมโยงขอมูลกับเลขบัตรประจํา

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)
5

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5
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(6) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียตอการปฏิบัติงานของ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

กก.

๑.๒๖

กลยุทธ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน
(๗) นําระบบสารสนเทศไปใชในการเพิ่ม
ทุก

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

ต.ค. 2562 - ระดับ 5
ก.ย. 2563 1) จัดทํารางขอบเขตของงาน ( TOR) และ
ดําเนินการจัดจางที่ปรึกษาการดําเนินโครงการฯ
และลงนามในสัญญาจาง
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานกํากับและ
ประเมินโครงการ สํารวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอ
ระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร
และการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงาน
ปฏิบัติในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานและการใหบริการดานคมนาคมขนสง
ของกระทรวงคมนาคม
3) จัดประชุมคณะทํางานกํากับและประเมิน
โครงการฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของที่
ปรึกษาอยางนอย 2 ครั้ง
4) ที่ปรึกษานํารางรายงานฯ นําเสนอ
คณะทํางานกํากับฯ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพิจารณาฯ
5) สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจ ฯ นําเสนอ
แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานนําเรียนผูบริหารเพื่อทราบและสั่งการ
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)
5

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สปค./สรค.
- กตส. ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานใน
ระบบ IDS (Information Drive Sharing)

กลยุทธ 3.4 บริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
(๘) ทบทวน/ปรับปรุงและบริหารจัดการนโยบายดาน
ความมั่นคง ปลอดภัย ดานไอซีที

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

หนวยงาน/
กตส.

-

ต.ค. 2562–
มี.ค. ๒๕๖๓

ศทส.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ
ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห นโยบายการรักษาความมั่นค
ปลอดภัยดานระบบไอซีทีในระดับประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห สถานะการดําเนินงาน
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบไอซีที
ของ สปค./สรค.
3. ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานระบบไอซีที ของ สปค./สรค.
ประกอบดวย นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบไอซีที
ของ สปค./สรค. และแผนปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ( Cyber
Security) ของ สปค./สรค.

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

ระดับ 5
- ไดมีการประชุมทบทวนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในระบบ IDS
- จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ
IDS
- เผยแพรคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงานให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของไดรับทราบและถือปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในระบบ IDS
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ระบบ IDS
5
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
๔. จัดสงนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ ให
สพธอ. เพื่อพิจารณา
๕. หารือ สพธอ. เกี่ยวกับการกําหนดและปรับ
รายละเอียดใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ
ประกาศที่เกี่ยวของ พรอมปรับปรุงตาม
ขอสังเกต เพื่อใหมีความครบถวนถูกตอง และ
นําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา กอนเผยแพร
นโยบายและแนวปฏิบัติฯ. ใหหนวยงาน
ภายใน สปค./สรค. ทราบและนําไปปฏิบัติ
๖. ปรับปรุงรายละเอียดและจัดสงผลการ
ดําเนินงานตามความเห็นของ สพธอ.เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบ ซึ่งอยูระหวางการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ

(๙) ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความตอเนื่องดาน
ไอซีที

ศทส.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5
ก.ย. 256๓ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
ไดดําเนินการ ดังนี้
1. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการแจงเหตุ
ฉุกเฉิน (Call Tree) รายชื่อหนวยงานที่เกี่ยวของ
และแผนการสื่อสารเพื่อบริหารความตอเนื่อง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สปค.
2. ทบทวนการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ
(Business Impact Analysis) ดานไอซีทีของ
สปค.

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
3. ปรับปรุงแผนการบริหารจัดการความตอเนื่อง
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT Business Continuity Plan) ของ สปค.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. มีการดําเนินงานโดยการติดตามและ
ทดสอบฝกซอมตามแผนงาน

กลยุทธ 3.5 สรางความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
(1๐) โครงการ สปค./สรค. สัมพันธ
กบท.

(1๑) โครงการ สรค. สัมพันธ
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสื่อสารและ

สรค.

-

๑๗ ม.ค. 25๖๓

468,710

31 ก.ค. –2
ส.ค. 2563

-

-

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ระดับ 5
1) กิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธบุคลากร
สปค. สรค.” วันที่ 17 ม.ค. 2563 ณ อาคาร
สโมสรและหอประชุม คค. โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพ พลานามัย สรางความมี
น้ําใจนักกีฬา ความสามัคคี และความสัมพันธ
อันดีใหเกิดขึ้นระหวางขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจางภายใน สปค. และ สรค.
จํานวนผูเขารวม 84 คน
2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมสูการปฏิบัติ”
ระหวางวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 2563 ณ
โรงแรมอมารี พัทยา จ.ชลบุรี มีผูเขารวม
สัมมนา จํานวน 176 คน

5

N/A

N/A

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนราชการ
ทางการเมือง
(1๒) โครงการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสราง
ความผูกพันของบุคลากรใน สปค./สรค.

หนวยงาน

กบท.

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน

ระดับ ๕
1) โครงการสงเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ
หางไกลปญหา ออฟฟศซินโดรม ระหวางวันที่
16 – 17 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ
รอยัล ริเวอร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯจํานวนผูเขารวม 31 คน
2) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน : เสริมสรางกําลังใจในการทํางานสั่ง
จิตใหคิดบวก ระหวางวันที่ 29 - 30 ตุลาคม
2562ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร แขวงบาง
พลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯจํานวนผูเขารวม
37 คน

46,400 บาท

16 – 17
ต.ค. 2562

64,079 บาท

29 - 30
ต.ค. 2562

2,590 บาท

28 พ.ย. 62 3) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน : เสริมสรางกําลังใจในการทํางาน
สุขภาพฟตชีวิตดี ระหวางวันที่ 28
พฤศจิกายน 2562ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุม กระทรวงคมนาคมจํานวน
ผูเขารวม 77 คน

269,760 บาท

18 – 21
ธ.ค. 2562

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

๕

4) โครงการเดินตามรอยพอ เพื่อสานตอ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหวางวันที่ 18 – 21
ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ จังหวัดนาน
จังหวัดแพร และพื้นที่ใกลเคียง จํานวน
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งบประมาณ
(ลานบาท)

หนวยงาน

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ผูเขารวม 40 คน

50,236 บาท

(๑๓) โครงการกอสรางอาคารกระทรวงคมนาคมแหง
ใหม (ปรับแบบกอสราง)

กบค.

10.00

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

10 มี.ค. 63 5) โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน : เสริมสรางชีวิต พิชิตโรคซึมเศรา เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้
แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กทม.จํานวน
ผูเขารวม 40 คน
ก.ค. 2563

ระดับ 5
ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการกอสรางอาคารกระทรวงคมนาคม
แหงใหม (การปรับแบบ) จํานวน 8.50 ลาน
บาท

5

กลยุทธ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร
(๑๔) โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร
กบท.
(Strategic Workforce Plan)

-

ต.ค. 2562 – ระดับ ๑
ก.ย. 2563 1. ศึกษา รวบรวม ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับ
สปค. และ สรค. ในดานนโยบายและขอมูล
บุคคล
2. จัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนอัตรากําลังของ สปค. เสนอ ปกค. ลง
นามในเดือน ก.ย. 2563 ซึ่ง ปกค.
เห็นสมควรปรับแกไขและไมไดลงนามจน
เกษียณอายุ

1

(๑๕) อบรมความรูดานดิจิทัล

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5

๕

ศทส.

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

จะเสนอคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานวางแผน
อัตรากําลังคนให ปกค.
ทานใหม ลงนามใน
ปงบประมาณ พ.ศ.
2564
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ
ก.ย. 256๓

รายละเอียดการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศทส. ไดดําเนินก
ดานการฝกอบรมความรูดานดิจิทัล ดังนี้
1. ตรวจสอบขอมูลการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานดิจิทัล
ของบุคลากรจากหนวยงานใน สปค. สรค. และ
หนวยงานในสังกัด คค.
2. กําหนดหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเท
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. สรุปแผนการดําเนินงานพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานดิจิทัล
ใหกับบุคลากร สปค. สรค. และหนวยงานใน
สังกัด คค.
4. จัดทํารายละเอียดโครงการอบรมบุคลากรแล
ขออนุมัติการดําเนินงานจากผูบริหาร
5. จัดอบรมความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะดานดิจิทัลใหกับบุคลากรตามแผนการ
ดําเนินงาน ประกอบดวย
- การอบรมทักษะความเขาใจและใชเทคโนโล
ดิจิทัล (Digital Literacy) ในการใชโปรแกรม
นําเสนอ P( owerPoint)
- การอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตรขอมูล
(Data Scientist)
- การอบรมหลักสูตรการจัดการความปลอดภั
ทางไซเบอร สําหรับผูพัฒนาระบบและผูบริหาร
จัดการเครือขาย
- การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการแนวคิด

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
สรางสรรคและนวัตกรรม ( Creative and
Innovation)
6. สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดานดิจิทัล
ใหกับบุคลากร
7. นําขอมูลการอบรมเขาระบบสารสนเทศของ
สปค.

กลยุทธ 3.7 สงเสริมคานิยมองคกร i-MOT และความผูกพันในองคกร
(๑๖) โครงการสงเสริมวัฒนธรรมของ สปค.
กบท.

ยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
กลยุทธ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องรองทุกข
(1) โครงการปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรื่องราวรองทุกขผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(2) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนยบริการขอมูล

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

-

เม.ย. – ก.ย.
2563

ระดับ 3
จัดทําขอมูลคานิยมองคกร I-MOT ของ สปค.
บรรยายใหแกขาราชการบรรจุใหม ของ สปค.
เพื่อใหรับทราบคานิยมองคกรและรวมกัน
ปฏิบัติตาม

3

กต.

-

ต.ค. ๒๕๖๒ – ระดับ 5
มี.ค. ๒๕๖๓ สรุปผลการดําเนินการตามแนวทางการบริหาร
จัดการเรื่องราวรองทุกข พรอมทั้งปญหาและ
อุปสรรคและขอเสนอแนะ สิ้นปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

5

ศทส.

-

ต.ค. 256๒ - ระดับ 5

๕

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
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ตัวชี้วัด
และเรื่องรองเรียนของกระทรวงคมนาคม

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ
ก.ย. 256๓

รายละเอียดการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ ดังน
1. ศึกษา วิเคราะหขอมูลระบบบริหารเรื่องราว
รองทุกข ของ คค.
2. ออกแบบ พัฒนา ระบบสารสารสนเทศเพื่อ
การสืบคนเรื่องราวรองทุกข ของ คค. ตามเขต
ตรวจราชการ และจังหวัดแลวเสร็จ
3. ทดสอบ ติดตั้ง และใชงานระบบสารสนเทศ
4. สํารวจความพึงพอใจการใชงานระบบบริหาร
เรื่องราวรองทุกข ของ คค. ในภาพรวม มีความ
พึงพอใจรอยละ 95

กลยุทธ 4.2 ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานเพื่อสรางความเชื่อมั่น
(๓) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปองกันการทุจริต
ศปท.
ระดับ 5
จํานวน 3 โครงการ
1) โครงการปองกันและปราบปรามการทุจริต
0.500
ต.ค. 2562 – ระดับ 5
ประพฤติมิชอบของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ก.ย. 2563 ระดับ 1 ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ สปค.ประจําป พ.ศ. 2563
ระดับ 2 ดําเนินการเสนอแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ สปค. ประจําป พ.ศ. 2563
ตอผูบริหารเพื่อขอความเห็นชอบ ตามหนังสือ
ที่ คค 0200.3/ศปท 65 ลงวันที่ 21 ก.พ.
2563 และมีการเผยแพรประชาสัมพันธแจง
เวียนในหนวยงานเพื่อใหบุคลารกรใน สปค.

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

5
ปญหา/อุปสรรค:
เนื่องจากสถานการณการ
ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทําใหการ
ดําเนินการโครงก าร/
กิจกรรมไมเปนไปตาม
แผนงาน ที่ไดกําหนดไว
ประกอบกับการจัดสรร
งบประมาณประจําป
พ.ศ. 2563 มีความลาชา
จึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
และ สรค. รับทราบ พรอมทั้งมีการเผยแพร
บนหนาเว็บไซตของหนวยงาน
ระดับ 3 ศปท. ไดดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป 2563 คิด
เปนรอยละ 40
ระดับ 4 ศปท. ไดดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป 2562 คิด
เปนรอยละ 80
ระดับ 5 ศปท. ไดดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ประจําป 2563 ซึ่ง
ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม
ยอย ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จ มีบุคลากรเขา
รวมในโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้นจํานวน 648
คน และไดรับการจัดสรรงบประมาณเปน
จํานวนเงิน 500,000.00 บาท และไดมีการ
เบิกจายงบประมาณเปนจํานวนเงิน
493,370 บาท คิดเปนรอยละ 98.67

2) โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

๐.00

ต.ค. 2562 – ระดับ 5
ก.ย. 2563 ระดับ 1 ศปท. ไดเขารวมประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity &

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
การดําเนินงาน
แนวทางแกไข:
ตองดําเนินการวางแผน
สํารองในกรณีที่มีเกิด
ปญหา และตองประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของให
เกิดความชัดเจนและ
ถูกตอง เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ : การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ
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ตัวชี้วัด

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
Transparency Assessment : ITA)
ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานที่เขารวมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ มีความรู
ความเขาใจในกรอบและแนวทางการประเมิน
ใหเปนไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน
ซึ่งจัดขึ้นโดย สํานักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24
มกราคม 2563 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี
ระดับ 2 ศปท. ไดดําเนินการจัดประชุม
คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและสํานักงาน
รัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 ก.พ.
2563 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหหนวยงาน
ในสังกัด สปค. และ สรค. รับทราบแนวทาง
การดําเนินงาน เรื่อง การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และรับทราบแนวทางการดําเนินงาน
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ได
มอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติตามที่ไดรับ
มอบหมายในแตละขอคําถามของแบบตรวจ
การเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open Data

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
(Integrity
&
TransparencyAssessment
:
ITA) ประจําป
งบประมาณ 2563
สํานักงาน ป.ป.ช. ไดมี
การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ (Integrity
&
Transparency
Assessment System :
ITAS) ซึ่งประกอบดวย
๑) แบบสํารวจความคิด
เห็นผูมีสวนไดสว นเสีย
ภายใน (Internal Integrity
and Transparency
Assessment : IIT)
๒) แบบสํารวจ ผูมีสวน
ไดสวนเสียที่มาติดตอ
หนวยงาน ( External
Integrity and Transparency
Assessment : EIT) จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และ
๓) แบบตรวจการ
เปดเผยขอมูลสาธารณะ
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
Integrity and Transparency Assessment
: OIT) และมีกําหนดสงภายในวันที่ 10
เมษายน 2563 ให ศทส. ลงในเว็บไซดของ
หนวยงาน และสําเนาให ศปท. เพื่อรับทราบ

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
(Open Data Integrity
and Transparency
Assessment : OIT)

ระดับ 3 รวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2563 ประกอบดวย
1) รายชื่อเพื่อเปนผูประสานหนวยงาน
2) รายชื่อเจาหนาที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจาง(Internal Integrity & Transparency
Assessment : IIT)
3) รายชื่อมีสวนไดสวนเสียภายนอก หรือ
ผูที่มาติดตอหนวยงาน ( External Integrity
and Transparency Assessment : EIT)
ระดับ 4 ศปท. ดําเนินการจัดประชุม
คณะทํางานประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและสํานักงาน
รัฐมนตรี จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2563 ณ หอง
ประชุม 2 คค. เพื่อรับทราบความกาวหนาใน
การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ความโปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ขอความเห็นชอบจากคณะทํางานฯ ในสวน
ของขอมูลหลักฐานที่ใชประกอบในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กอนที่จะ
ดําเนินการจัดสงใหผูประเมิน (สํานักงาน
ป.ป.ช.)

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

ระดับ 5 ศปท. ดําเนินการรวบรวม/วิเคราะห
ขอมูลและจัดทําเอกสาร/หลักฐานตามแบบ
ตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Open
Data Integrity and Transparency
Assessment : OIT) และไดจัดสงเอกสาร/
หลักฐาน ใหกับผูตรวจการประเมินตามกรอบ
ระยะเวลาการประเมิน ของ สํานักงาน ป.ป.ช.
เปนที่เรียบรอยแลว
ทั้งนี้ ศปท. ไดรับการแจงผลการประเมิน
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ 2563จาก สํานักงาน ป.ป.ช.
เปนที่เรียบรอยแลว (ตามประกาศสํานักงาน
ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสฯ ประกาศ ณ วันที่ 28
ก.ย. 2563 โดย เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช.) "ผลการประเมินในภาพรวมของ
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีระดับ
คุณธรรมและความโปรงใสในระดับ A มีผล
คะแนน ITA เทากับ 89.48 จากคะแนนเต็ม
100 คะแนน" (คาเปาหมาย ป 2563 มีผล
คะแนนเทากับ 85 คะแนน)

3) โครงการสงเสริมคุณธรรมของ สปค.

ศปท.

0.500

ต.ค. 2562 – ระดับ 5
ก.ย. 2563 ระดับ ๑ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
สงเสริมคุณธรรมของ สปค. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
ระดับ ๒ ศปท. ไดดําเนินการเขียนโครงการ
และวางแผนการดําเนินงานภายใตโครงการ
สงเสริมคุณธรรมของ สปค. พรอมทั้งนําเสนอ
ตอผูบริหารใหความเห็นชอบ ตามหนังสือที่
คค 0200.3/ศปท 83 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563
โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรคุณธรรม
ใน
การตอตานการทุจริตและสงเสริมคุณธรรม)
ระดับ 3 ศปท. ไดดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของ สปค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คิดเปนรอยละ 40
ระดับ 4 ศปท. ไดดําเนินการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของ สปค. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คิดเปนรอยละ 80

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

ปญหา/อุปสรรค:
เนื่องจากสถานการณการ
ระบาดของ โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทําใหการ
ดําเนินการโครงก าร/
กิจกรรมไมเปนไปตาม
แผนงาน ที่ไดกําหนดไว
ประกอบกับการจัดสรร
งบประมาณประจําป
พ.ศ. 2563 มีความลาชา
จึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงาน
แนวทางแกไข:
ตองดําเนินการวางแผน
สํารองในกรณีที่มีเกิด
ปญหา และตองประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของให
เกิดความชัดเจนและ
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หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ

รายละเอียดการดําเนินงาน
ระดับ 5 ศปท. ไดดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรม
ของ สปค. ประจําป 2563 ซึ่งประกอบดวย
4 กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรมยอย ซึ่งได
ดําเนินการแลวเสร็จเรียบรอย มีบุคลากร
เขารวมในโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้นจํานวน
648 คน และไดรับการจัดสรรงบประมาณ
เปนจํานวนเงิน 500,000.00 บาท และไดมี
การเบิกจายงบประมาณเปนจํานวนเงิน
469,092.59 บาท คิดเปนรอยละ 93.82
ระดับ 5
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศปท. ไดดําเนินการ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรใน สปค.
โดยไดนําแบบประเมินสถานภาพจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนประจําป พ.ศ. 2556
ของ สํานักงาน ก.พ. มาสํารวจประเมินความ
พึงพอใจตอสถานการณจริยธรรมของ สปค.
ซึ่งบุคลากรในสังกัด สปค. รอยละ 85.14
มีความเชื่อมั่นวาเพื่อนรวมงาน และ
ผูบังคับบัญชา เปนคนดีที่มีคุณธรรมและ
ไมทุจริต ซึ่งสูงกวาคาเปาหมายอยูที่ระดับ
5.01 (คาเปาหมายป 2563 เทากับรอยละ
85)

(๔) โครงการแบบสํารวจประเมินสถานภาพคุณธรรม
จริยธรรมของ สปค.

ศปท.

-

ส.ค. 2562ก.ย. 2563

(๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

กตส.

-

ต.ค. ๒๕๖๒- ระดับ 4.6

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

5

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข
ถูกตอง เพื่อใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ :
ตองดําเนินการเพิ่มชอง
ทางการประชาสัมพันธให
บุคลากรในหนวยงาน
รับทราบและชี้ใหเห็นถึง
ความสําคัญของการ
ประเมินอยางทั่วถึงทุกคน

4.60
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- รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการตรวจสอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงาน

งบประมาณ
(ลานบาท)

ระยะเวลา
โครงการ
มี.ค. ๒๕๖๓

รายละเอียดการดําเนินงาน
เรื่องที่ตรวจสอบ 15 เรื่อง
- เสร็จเร็วกวาแผน 1-๓ วัน จํานวน 14 เรื่อง
- เสร็จตามแผน 1 เรื่อง

คิดเปน
คาคะแนนระดับ
(1 – 5)

ปญหาอุปสรรค
และแนวทางแกไข

กองยุทธศาสตรและแผนงาน
ธันวาคม 2563
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