รายงานผลการปฏิบัติราชการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รอบ 12 เดือน
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงคมนาคม

มิตภิ ายนอก
 การประเมินประสิทธิผล
 การประเมินคุณภาพ

มิตภิ ายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
 การพัฒนาองค์การ

คำนำ
สำนั กงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร (สนข.) กระทรวงคมนำคม ได้ดำเนินกำรเจรจำ
ข้อตกลงและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สนข.
สำมำรถจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสม และมีกำรประเมินผลตำมคำรับรองฯ อย่ำงมีคุณภำพ
และน่ำเชื่อถือ และเพื่อให้ สนข. มีกำรปฏิบัติรำชกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชำชน
ในกำรด ำเนิ น กำรตำมค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรและกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 สนข. ได้จัดทำเอกสำรรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ สนข. รอบ 12 เดือน (1 ตุลำคม 2556 – 30 กันยำยน 2557) เพื่อแสดง
ถึงผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมกรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ สนข. ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติภำยนอก
(กำรประเมินประสิทธิผล และกำรประเมินคุณภำพ) และ 2) มิติภำยใน (กำรประเมินประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำ
องค์กำร) ซึ่งผลของกำรรำยงำนจะเป็นเครื่องมือกำกับกำรทำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย และช่วยประเมินผลกำรดำเนินกำร
ตำมหลักเกณฑ์ อย่ำงมีมำตรฐำนอันจะนำไปสู่กำรจัดสรรสิ่งจูงใจแก่ สนข. ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมต่อไป
สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
ตุลำคม 2557

สำรบัญ
หน้ำ
1. ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ของสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
2. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
มิติภำยนอก
ประเด็นกำรประเมินผล : กำรประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับควำมสำเร็จของข้อเสนอแนะด้ำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก คจร. หรือคณะอนุกรรมกำรที่อยู่ภำยใต้ คจร.
หรือผู้บริหำรกระทรวงคมนำคม และได้มอบหมำยให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินกำร
(1) ด้ำนควำมปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม
(2) ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งและจรำจร
(3) ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งและจรำจรในเมืองภูมิภำค
(4) ด้ำนกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกหรือกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจร
(5) ด้ำนกำรขนส่ง
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรติดตำมและประเมินผล
ด้ำนนโยบำย/แผนงำน/โครงกำร ด้ำนกำรขนส่งและจรำจร
(1) แผนปฏิบัติรำชกำร สนข. พ.ศ. 2555 – 2558
(2) แผนหลักกำรพัฒนำระบบกำรขนส่งและจรำจร
พ.ศ. 2554 – 2563
ประเด็นกำรประเมินผล : กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน (Service Level Agreement : SLA) – ไม่มี -มิติภำยใน
ประเด็นกำรประเมินผล : กำรประเมินประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัดที่ 3 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
3.1 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
3.2 กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม
ตัวชี้วัดที่ 4 กำรประหยัดพลังงำนของส่วนรำชกำร
ตัวชี้วัดที่ 5 กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศภำครัฐ
ประเด็นกำรประเมินผล : กำรพัฒนำองค์กำร
ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำสมรรถนะองค์กำร
(ทุนมนุษย์ สำรสนเทศ และวัฒนธรรมองค์กำร)
6.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำรำยงำนลักษณะสำคัญขององค์กำร
6.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำองค์กำร
ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
7.1 ระดับควำมสำเร็จในกำรจัดทำแผนกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร
7.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติรำชกำร
7.3 ผลกำรสำรวจควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร

2
4
6
9
12
14

18

19
20
22
26

29
31
34
36
37
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (น้้ำหนัก : ร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก
70
ของกระทรวงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม (70)

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714
4.5714

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศทางน้้าและ
ระบบราง

15

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ปริมาณการ
ร้อยละ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้า

7.5

82.39

82.94

83.49

84.04

84.6

92.000

5.0000 0.3750

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศระบบ
ราง

ร้อยละ

7.5

11.87

11.94

12.01

12.08

12.15

11.02

1.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10
สายทาง ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง

ระดับ

15

80

90

100

วัด
ส้ารวจ - ด้าเนินการได้
ผลลัพธ์/ ความ ร้อยละ 111.9
ผลกระทบ

5.0000 0.7500

เชื่อมั่น - ความเชื่อมั่น
81.505

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส้าเร็จ
ของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรที่
ได้รับความเห็นชอบจาก คจร.
หรือคณะอนุกรรมการทีอ่ ยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม และได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการ
(1) ด้านความปลอดภัย/
สิ่งแวดล้อม

3.0000

20

ระดับ

4

5.0000

1

2

3

4

5

- 31 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
85.29

5.0000 0.2000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำรด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
5.0000 0.2000

(2) ด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 22 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
83.45

(3) ด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 23 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

(4) ด้านการจัดระบบการจราจร
ทางบกหรือการแก้ไขปัญหา
การจราจร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 15 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
84.37

5.0000 0.2000

(5) ด้านการขนส่ง

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 20 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ด้านการขนส่งและจราจร

20

5.0000

(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข.
พ.ศ. 2555 - 2558

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 19 โครงการ
ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.5000

(2) แผนหลักการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554
- 2563

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 101 โครงการ
และ 86 มาตรการ
ร้อยละ 100

5.0000 0.5000

- ความพึงพอใจ
85.98
มิติภำยนอก : กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการ
ให้บริการ

- สนข. ไม่มีตัวชี้วัดนี้ -
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

มิติภำยใน : กำรประเมินประสิทธิภำพ (น้้ำหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน
5
งบประมาณ

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.50

70.00

73.00

76.00

79.00

82.00

60.40

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.50

87

89

91

93

95

71.56

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.5000

มิติภำยใน : กำรพัฒนำองค์กำร (น้้ำหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ

4.2000
5.0000

5

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส้าเร็จ
ของการจัดท้ารายงานลักษณะ
ส้าคัญขององค์การ

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

5

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความส้าเร็จ
ในการจัดท้าแผนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความส้าเร็จ ระดับ
ในการด้าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

3.4000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการส้ารวจ
ระดับ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2

น้้ำหนักรวม 100

รายงาน ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้รายงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงาน ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4004 - 4006

ผลกำรด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

อยู่ระหว่างรอ
ส้านักงาน ก.พ.ร.
ส้ารวจ

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
1.0000 0.0200

ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4.4200
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (น้้ำหนัก : ร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก
70
ของกระทรวงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม (70)

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714
4.5714

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศทางน้้าและ
ระบบราง

15

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ปริมาณการ
ร้อยละ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้า

7.5

82.39

82.94

83.49

84.04

84.6

92.000

5.0000 0.3750

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศระบบ
ราง

ร้อยละ

7.5

11.87

11.94

12.01

12.08

12.15

11.02

1.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10
สายทาง ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง

ระดับ

15

80

90

100

วัด
ส้ารวจ - ด้าเนินการได้
ผลลัพธ์/ ความ ร้อยละ 111.9
ผลกระทบ

5.0000 0.7500

เชื่อมั่น - ความเชื่อมั่น
81.505

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส้าเร็จ
ของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรที่
ได้รับความเห็นชอบจาก คจร.
หรือคณะอนุกรรมการทีอ่ ยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม และได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการ
(1) ด้านความปลอดภัย/
สิ่งแวดล้อม

3.0000

20

ระดับ

4

5.0000

1

2

3

4

5

- 31 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
85.29

5.0000 0.2000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

ผลกำรด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
5.0000 0.2000

(2) ด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 22 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
83.45

(3) ด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 23 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

(4) ด้านการจัดระบบการจราจร
ทางบกหรือการแก้ไขปัญหา
การจราจร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 15 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
84.37

5.0000 0.2000

(5) ด้านการขนส่ง

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 20 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ด้านการขนส่งและจราจร

20

5.0000

(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข.
พ.ศ. 2555 - 2558

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 19 โครงการ
ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.5000

(2) แผนหลักการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554
- 2563

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 101 โครงการ
และ 86 มาตรการ
ร้อยละ 100

5.0000 0.5000

- ความพึงพอใจ
85.98
มิติภำยนอก : กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการ
ให้บริการ

- สนข. ไม่มีตัวชี้วัดนี้ -
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

มิติภำยใน : กำรประเมินประสิทธิภำพ (น้้ำหนัก : ร้อยละ 20)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน
5
งบประมาณ

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.0000

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.50

70.00

73.00

76.00

79.00

82.00

60.40

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.50

87

89

91

93

95

71.56

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.5000

มิติภำยใน : กำรพัฒนำองค์กำร (น้้ำหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ

4.2000
5.0000

5

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส้าเร็จ
ของการจัดท้ารายงานลักษณะ
ส้าคัญขององค์การ

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

5

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความส้าเร็จ
ในการจัดท้าแผนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความส้าเร็จ ระดับ
ในการด้าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

3.4000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการส้ารวจ
ระดับ
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

2

น้้ำหนักรวม 100

รายงาน ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้รายงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงาน ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4004 - 4006

ผลกำรด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

1

2

3

4

5

อยู่ระหว่างรอ
ส้านักงาน ก.พ.ร.
ส้ารวจ

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
1.0000 0.0200

ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4.4200
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
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ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค้ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557
ส้ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร

รอบ 12 เดือน

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (น้้ำหนัก : ร้อยละ 70)
ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลัก
70
ของกระทรวงตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์
กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่าง
กระทรวงทีม่ ีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจ
หลักของกรม (70)

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714
4.5714

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ปริมาณการขนส่ง
สินค้าภายในประเทศทางน้้าและ
ระบบราง

15

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ปริมาณการ
ร้อยละ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้า

7.5

82.39

82.94

83.49

84.04

84.6

92.000

5.0000 0.3750

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ปริมาณการ
ขนส่งสินค้าภายในประเทศระบบ
ราง

ร้อยละ

7.5

11.87

11.94

12.01

12.08

12.15

11.02

1.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
พัฒนาโครงการรถไฟฟ้า 10
สายทาง ทีอ่ ยู่ระหว่างก่อสร้าง

ระดับ

15

80

90

100

วัด
ส้ารวจ - ด้าเนินการได้
ผลลัพธ์/ ความ ร้อยละ 111.9
ผลกระทบ

5.0000 0.7500

เชื่อมั่น - ความเชื่อมั่น
81.505

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับความส้าเร็จ
ของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรที่
ได้รับความเห็นชอบจาก คจร.
หรือคณะอนุกรรมการทีอ่ ยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม และได้
มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปด้าเนินการ
(1) ด้านความปลอดภัย/
สิ่งแวดล้อม

3.0000

20

ระดับ

4

5.0000

1

2

3

4

5

- 31 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
85.29

5.0000 0.2000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

2

3

4

5

(2)
านการพัฒ: นาระบบการ
มิติภด้ำยนอก
กำรประเมินประสิทธิระดั
ผล บ(น้้ำหนัก4: ร้อยละ 170)
ขนส่งและจราจร

2

3

4

5

(3) ด้านการพัฒนาระบบการ
ขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 23 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

(4) ด้านการจัดระบบการจราจร
ทางบกหรือการแก้ไขปัญหา
การจราจร

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 15 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
84.37

5.0000 0.2000

(5) ด้านการขนส่ง

ระดับ

4

1

2

3

4

5

- 20 เรื่อง ร้อย
ละ 100
ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานตามแผนการ
ติดตามและประเมินผลด้าน
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ด้านการขนส่งและจราจร

1

ผลกำรด้ำเนินงำน
ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
- 22 เรื่อง ร้อย 4.5714
5.0000 0.2000
ละ 100
ความพึงพอใจ
83.45

20

5.0000

(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข.
พ.ศ. 2555 - 2558

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 19 โครงการ
ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจ
80.00

5.0000 0.5000

(2) แผนหลักการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554
- 2563

ระดับ

10

1

2

3

4

5

- 101 โครงการ
และ 86 มาตรการ
ร้อยละ 100

5.0000 0.5000

- ความพึงพอใจ
85.98
มิติภำยนอก : กำรประเมินคุณภำพกำรให้บริกำร
ตัวชี้วัดที่ 2 คุณภาพการ
ให้บริการ

- สนข. ไม่มีตัวชี้วัดนี้ -
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

ผลกำรด้ำเนินงำน

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714
4.0000

มิติภำยนอก
กำรประเมิ
นประสิ
ผล (น้(น้้ำ้ำหนั
หนักก: :ร้ร้ออยละ
ยละ20)
70)
ำยใน : :กำรประเมิ
นประสิ
ทธิทภธิำพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงิน
5
งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

2.50

70.00

73.00

76.00

79.00

82.00

60.40

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละ
ความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ

2.50

87

89

91

93

95

71.56

1.0000 0.0250

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส้าเร็จ
ของการด้าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของ
ส่วนราชการ

ระดับ

5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.2500

ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

ระดับ

10

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.5000

มิติภำยใน : กำรพัฒนำองค์กำร (น้้ำหนัก : ร้อยละ 10)
ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา
สมรรถนะองค์การ

4.2000
5.0000

5

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความส้าเร็จ
ของการจัดท้ารายงานลักษณะ
ส้าคัญขององค์การ

ระดับ

1

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.0500

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความส้าเร็จ
ของการพัฒนาองค์การ

ระดับ

4

1

2

3

4

5

5

5.0000 0.2000

ตัวชี้วัดที่ 7 การสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

5

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความส้าเร็จ
ในการจัดท้าแผนการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความส้าเร็จ ระดับ
ในการด้าเนินการตามแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

1.5

1

2

3

4

5

ระดับ 5

5.0000 0.0750

3.4000
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

ตัมิวตชีิภ้วำยนอก
ัดที่ 7.3 :ผลการส้
ารวจนประสิทธิระดั
1
กำรประเมิ
ผล บ(น้้ำหนัก2: ร้อยละ 70)
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
น้้ำหนักรวม 100

รายงาน ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
ผู้รายงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน่วยงาน ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โทรศัพท์ 0-2215-1515 ต่อ 4004 - 4006

ผลกำรด้ำเนินงำน

2

3

4

5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

2

3

4

5

อยู่ระหว่างรอ
ส้านักงาน ก.พ.ร.
ส้ารวจ

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
1.0000 0.0200
4.5714

ค่ำคะแนนทีไ่ ด้ 4.4200
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (น้้ำหนัก : ร้อยละ 70)

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ผลกำรปฏิบัติรำชกำร

หน่วยวัด น้้ำหนัก
(ร้อยละ)

1

มิติภำยนอก : กำรประเมินประสิทธิผล (น้้ำหนัก : ร้อยละ 70)

2

3

4

ผลกำรด้ำเนินงำน
5

ผลกำร
ด้ำเนินงำน

ค่ำ
คะแนน
คะแนน ถ่วง
ทีไ่ ด้ น้้ำหนัก
4.5714

.

86
100
83
74
100
100
100
100
80
86
100
87
83
100
100
100
100
80
91.44444 92.88889

86
100
87
83
100
100
100
100
80

86
100
100
100
100
100
100
90

86
100
86
86
100
100
100
100
80
92.88889 93.11111

5
3.4667

97 93.46667

1 1.442294
0.00000

3.4667
5
0.69334

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1 ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัด
ระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 40)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานัก/กอง/ศูนย์

ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานัก/กอง/ศูนย์

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4004

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4005

ข้อมูลผลการดาเนินงาน : ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของ สนข. มีผลการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วดั ดังนี้

1

2

3

4

5

ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
20
และแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รบั ความ
เห็นชอบจาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการ
(1) ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
(4.0000)

1

2

3

4

5

5

0.5000

(2) ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

(4.0000)

1

2

3

4

5

5

0.5000

(3) ด้านการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร
ในเมืองภูมภิ าค

(4.0000)

1

2

3

4

5

5

0.5000

(4) ด้านการจัดระบบการจราจรทางบก
หรือการแก้ไขปัญหาการจราจร

(4.0000)

1

2

3

4

5

5

0.5000

(5) ด้านการขนส่ง

(4.0000)

1

2

3

4

5

5

0.5000

(10.0000)

1

2

3

4

5

5

1.2500

(10.0000)

1

2

3

4

5

5

1.2500

ตัวชี้วัด (4.i)
1.3

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย
ของตัวชี้วดั

คะแนน
ที่ได้
(SM4.i)

1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน
การติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ด้านการขนส่งและจราจร
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข.
พ.ศ. 2555 – 2558
(2) แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร พ.ศ. 2554 – 2563

น้าหนัก
(W4.i)

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(W4.i x SM4.i)

20

 W1.2.1-1.2.2
= 40

ค่าคะแนนของตัวชี้วดั นี้เท่ากับ

5.0000

1

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (ร้อยละ 20)
(1) ด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักแผนความปลอดภัย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานักแผนความปลอดภัย
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2018
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2018
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านความปลอดภัย/
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 ได้จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม จานวน 31 เรื่อง
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวม 31 เรื่อง
คิดเป็น ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานได้ ร้อยละ 90
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการ
(1) ด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

4

- 31 เรื่อง ร้อยละ 100

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 85.29

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
5.0000

0.2000

2

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
การเสนอแนะนโยบาย แผนงาน แนวทาง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งและจราจร
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. นโยบาย แผนงาน แนวทาง มาตรการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนในการนาข้อเสนอไปใช้ประโยชน์
3. บุคลากร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : - ไม่มี -

หลักฐานอ้างอิง :
ตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรฯ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (ร้อยละ 20)
(2) ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (ร้อยละ 4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
สานักงานโครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง
สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4002 / 5004 / 3026
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4002 / 5004 / 3026
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร (รวมภารกิจการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม และการพัฒนาระบบราง) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 ได้จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
จานวน 22 เรื่อง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับ ไป
ดาเนินการ รวม 22 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานได้ ร้อยละ 90
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรทีไ่ ด้รับ ความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร.
หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
(2) ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

4

- 22 เรื่อง ร้อยละ 100

5.0000

0.2000

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 83.45
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
สานักพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร (สพร.) ได้ดาเนินการจัดทาข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผน
เกี่ยวกับด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร เพื่อ เป็นการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรทั้งในเขตเมือง ระหว่างเมือง
โดยมีการเชื่อมต่อการเดินทางอย่างเป็นระบบและมีโครงข่ายที่ครอบคลุม และนาเทคโนโลยีและมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร
มาปรับใช้อย่างเหมาะสม โดยผู้บริหาร คค. พิจารณาให้ความเห็นชอบตามลาดับ โดยพิจารณาให้ดาเนินการต่อไป และมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
สานักงานโครงการพัฒนาระบบราง (สรร.) ได้จัดทาข้อมูลและสรุปรายละเอียดงานด้านโครงการพัฒนาระบบราง
เสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ โดยได้มีการประชุมหารือ ประสานงาน
ด้านข้อมูลรายละเอียดโครงการ และวิเคราะห์ผลการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อนนาเสนอ
กระทรวงคมนาคมนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บริหาร คค. ให้ความสาคัญและตระหนักเห็นความจาเป็นของการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
2. ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด คค. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการประสานและให้ความสาคัญ
ในการดาเนินงานเพื่อจัดทาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย ข้อคิดเห็นเพื่อให้การดาเนินการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจรมีความสอดคล้อง ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการที่ ได้ กาหนดไว้ ในแผนแม่ บ ทระบบขนส่ งมวลชนทางรางในเขตกรุง เทพฯ
และปริมณฑลและมติคณะรัฐมนตรีที่ได้ให้ความเห็นชอบให้ดาเนินการ
4. นโยบายเร่งรัด ให้ ดาเนิ น การจากคณะรัฐมนตรีและผู้บ ริหารกระทรวงคมนาคม รวมทั้ งการประสานงาน
ด้านข้อมูลและรายละเอียดการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กรุงเทพมหานคร และสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ ส่งผลให้ต้องมีการทบทวน
รายละเอียดและข้อมูลในการผลักดันแผนงานโครงการเดิมให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในอนาคต
2. ระเบียบ กฎหมาย และการให้อานาจหน่วยงานหรือองค์กรที่กากับดูแลงานด้านระบบรางที่ต้องมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
หลักฐานอ้างอิง :
ตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรฯ ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (ร้อยละ 20)
(3) ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค (ร้อยละ 4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร
ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานักส่งเสริมระบบการขนส่ง
ในภูมิภาค
และจราจรในภูมิภาค
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 3005
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 3005
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 ได้จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ในเมืองภูมิภาค จานวน 23 เรื่อง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดาเนินการ รวม 23 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานได้ ร้อยละ 90
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจรทีไ่ ด้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร.
หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
(3) ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ในเมืองภูมิภาค

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

4

- 23 เรื่อง ร้อยละ 100

5.0000

0.2000

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80.00
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
 การพัฒนาระบบการขนส่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่เมือง ระหว่างเมือง และระหว่างจังหวัด
อย่างบูรณาการ โดยการประชุมผ่านคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัด (อจร.จังหวัด) ของจังหวัดต่างๆ
ดาเนินการสารวจพื้นที่เพื่อสรุปสภาพปัญหาการจราจรติดขัดหรือปัญหาอุบัติเหตุจราจรและเสนอแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ประสานจัดการประชุม อจร.จังหวัด และจัดทาบันทึกเสนอผลการประชุม อจร.จังหวัดเสนอปลัดกระทรวง
คมนาคมเพื่อทราบและสั่งการหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมเพื่อดาเนินการ ตัวอย่างแผนงาน/โครงการ/มาตรการ
ที่หน่วยงานนาไปดาเนินการและมีผลในการปฏิบัติโดยผ่านการประชุม อจร.จังหวัด เช่น การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และ
การลดอุบัติเหตุจากจราจรจังหวัดเชียงราย จังหวัดลาปาง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสมุทรปราการ
- จังหวัดเชียงราย : เชียงรายมีความสาคัญในการเป็นประตูการค้าชายแดน (Gateway) การดาเนินงาน
เน้นให้ความสาคัญในการผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่ วยงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
ระหว่างด่านพรมแดน (แม่สาย – เชียงแสน – เชียงของ) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โครงการก่อสร้างทาง
สนับสนุนท่าเรือเชียงแสน การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อลดการติดขัดในเขตชุมชนเมือง เป็นต้น
- จังหวัดลาปาง : ลาปางเป็นเมืองเศรษฐกิจคู่ขนานของเมืองศูนย์กลางปัจจุบันและประตูการค้าชายแดน
การดาเนินงานเน้นให้ความสาคัญในการผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้ นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น หรือเป็นทางแยกทางร่วม รวมทั้ งจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง นอกจากนี้ เน้นการแก้ไข
ปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านเมือง เนื่องจากลาปางเป็นเมืองผ่าน เป็นต้น
- จังหวัดเชียงใหม่ : เชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ปัญหาด้านการขนส่งและจราจร
จะประสบในลักษณะเมืองใหญ่ การดาเนินงานเน้นให้ความสาคัญในการผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานใน
พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร การจัดระบบการเดินรถบริเวณที่อยู่อาศัยหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาเร่งด่วน และ
เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ระบบเดินรถทางเดียว การจอดรถวันคู่วันคี่ การทาป้ายจราจรกาหนดทิศทางการเดินรถและการ
จอดรถ เป็นต้น
- จังหวัดสมุทรปราการ : สมุทรปราการเป็นเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีประชาชนอาศัยหนาแน่น
การดาเนินงานเน้นให้ความสาคัญในการผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
เช่ น การจัดระเบี ยบพื้ นที่ สาธารณะบนทางเท้ าและบนถนนการกวดขัน วินัยจราจร การปรับ ปรุงภูมิทั ศน์ เป็น เมืองสะอาด
ปลอดภัยน่าอยู่ เป็นต้น
 การพัฒนางาน อจร.จังหวัด เพื่อทราบประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อจร.จังหวัด
ดาเนินการจัดเก็บสถิติการจัดประชุม อจร.จังหวัด ที่ผ่านมา และนาผลการจัดประชุม อจร.จังหวัด มาจัดกลุ่มจังหวัด
อาทิ จังหวัดที่มีการจัดการประชุม อจร.จังหวัด และจังหวัดที่ไม่เคยจัดการประชุม อจร.จังหวัด คัดเลือกจังหวัดเพื่อประสาน
การเข้าหารือเพื่ อรับ ฟั งปัญ หา อุป สรรค และข้อเสนอแนะต่ อการพั ฒ นางาน อจร.จังหวัด จัดท าบั นทึ กผลการด าเนิน งาน
เสนอปลัดกระทรวงคมนาคมเพื่อทราบและพิจารณาก่อน สสภ. แจ้งจังหวัดอ่างทองและราชบุรีทราบและรับข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนางาน อจร.จังหวัด ต่อไป ซึ่งในปี 2557 สสภ. ได้คัดเลือกจังหวัดที่ไม่มีการจัดประประชุม อจร.จังหวัด คือ จังหวัด
อ่างทอง และราชบุรี
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
การจัดการประชุม อจร.จังหวัด การพัฒนางาน อจร. จังหวัดและการจัดประชุม อจร.จังหวัด เป็นงานที่สนับสนุน
การดาเนินงานด้านการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาค เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ อจร.จังหวัด และผลการดาเนินงาน
ประชุม อจร.จังหวัดในแต่ละจังหวัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนินการ
เพื่อการป้องกันการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
บทบาท/ความสาคัญและหน้าที่ของ อจร.จังหวัด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี เพื่อลด
และขจัดปัญหาและอุปสรรคของการการดาเนินการได้ ซึ่งจะส่งผลให้กลไกการประชุม อจร.จังหวัดเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
ระบบการขนส่งและป้องกัน แก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรในเมืองภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก อจร.จังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่งและจราจร มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจราจรและขนส่ง การพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์วิชาการด้านการขนส่งและจราจรจากมหาวิทยาลัย ผู้แทนภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ร่วมเป็นกรรมการ
มีการร่วมกันประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสาเหตุการจราจรและขนส่ง จึงทาให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมือง
เทศบาลนคร อบจ. และ อบต. รวมทั้งภาคเอกชน และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง หรือกระทรวงคมนาคม
โดยผ่านหน่ วยงานในสั งกัด ในพื้ นที่ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก กรมเจ้ าท่ า เป็ น ต้ น
ดาเนินการร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร และได้มีการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดาเนินการในแต่ละปี รวมทั้งมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทราบ
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผลและประสานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- แผนแม่ บ ทฯ บางจั งหวั ด ได้ มี ก ารด าเนิ น งานมานานแล้ ว สภาพความเจริ ญ เติ บ โตของเมื องและชุ ม ชน
เปลี่ยนแปลงไป
- บุคลากรที่มีความเข้าใจในแผนแม่บทฯ ดังกล่าวมีการโยกย้ายตามวาระทาให้การดาเนินการไม่มีความต่อเนื่อง
- การจัดทาผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผังเมืองจังหวัดไม่สามารถควบคุมให้เป็นไปตามที่กาหนดได้
- ปัจจัยการเมืองท้องถิ่นและนโยบายของภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง
- ขาดงบประมาณดาเนินการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้า งทางข้าม ทางลอด การศึกษา
ระบบขนส่งสาธารณะ เป็นต้น
- กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนยังน้อย ทาให้ไม่ได้รับความร่วมมือในการดาเนินการ
- ประเด็นต่างๆดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้โครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามกรอบระยะเวลาของโครงการ และระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนแม่บทด้านการขนส่งและจราจรของจังหวัด
หลักฐานอ้างอิง :
ตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรฯ ด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร
ในเมืองภูมิภาคประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (ร้อยละ 20)
(4) ด้านการจัดระบบการจราจรทางบกหรือการแก้ไขปัญหาการจราจร (ร้อยละ 4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กองจัดระบบการจราจรทางบก
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กองจัดระบบการจราจรทางบก
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2035
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2035
คาอธิบาย :
 พิ จารณาจากความส าเร็ จของข้ อเสนอแนะด้ านนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ด้ านการจั ดระบบ
การจราจรทางบกหรือการแก้ไขปัญหาการจราจร ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 จานวนเรื่องที่เสนอให้ คจร. หรืออนุกรรมการภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการด้านการจัดระบบการจราจรทางบกหรือการแก้ไขปัญ หาการจราจร รวม 15 เรื่อง
คิดเป็น ร้อยละ 100 ดังนี้
1. การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระราม 4 บริเวณแยกถนนทางรถไฟสายเก่า
2. การแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนพระราม 4 บริเวณแยกพระราม 4
3. การจัดการจราจรบนถนนพหลโยธินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิตฝั่งขาออก
4. การจัดระบบสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกเทพารักษ์ – กิ่งแก้ว
5. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้นงานนิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง)
6. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกทับมา อ. เมือง จ. ระยอง
7. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกบ้านดอน อ. เมือง จ. ระยอง
8. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกตะพง อ. เมือง จ. ระยอง
9. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณทางแยกหนองสนม (PMY) อ. เมือง จ. ระยอง
10. การจัดระบบการจราจรภายในและการจัดทาเครื่องหมายจราจรทั้งชนิดแผ่นป้ายและบนพื้นทางบริเวณ
ตลาดนัดสตาร์
11. การขอใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท 2725
12. การแก้ไขปัญหาจราจรถนนศรีนครินทร์ (แยกลาซาล – แยกศรีเทพา)
13. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกลาดปลา
14. การแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกผ่านพิภพลีลา
15. การแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรบริเวณทางแยกศรีเทพา (ถนนเทพารัก ษ์ ตั ด กั บ ถนนศรีน คริน ทร์) จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานได้ ร้อยละ 90
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการ
(4) ด้านการจัดระบบการจราจรทางบก
หรือการแก้ไขปัญหาการจราจร

น้าหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก

- 15 เรื่อง ร้อยละ 100 5.0000
- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 84.37

0.2000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ข้อเสนอแนะของ สนข. เกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ/มาตรการด้านการจัดระบบการจราจรทางบกหรือการแก้ไขปัญหา
การจราจรที่เสนอต่อคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) หรือคณะอนุกรรมการภายใต้ คจร. หรือที่ประชุมร่วม
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้มีมติมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ เป็นพันธกิจของหน่วยงานในการกาหนด
มาตรการด้านการจราจร และขับเคลื่อนนโยบายและแผนเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
เนื่ องจาก สนข. เป็ น หน่ วยงานด้ านนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร ดั งนั้ น ในการผลั กดั น แ ผนงาน/
โครงการ/มาตรการแก้ไขปัญหาจราจรไปสู่การปฏิบัติ จาเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดัน
การดาเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดาเนินงานแก้ไขปัญหาจราจรส่วนใหญ่ จาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน เช่น การออกแบบ การก่อสร้าง การปรับปรุงทางกายภาพ เป็นต้น จึงมีผลต่อการประเมินผลการดาเนินงานซึ่งต้อง
ใช้ระยะเวลาจึงจะเห็นผลลัพธ์
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
การดาเนินการด้านการแก้ไขปัญหาการจราจรมีอุปสรรคในการผลักดันข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ
ดังนี้
1. งานที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ จะต้องมีการสารวจ ออกแบบรายละเอียด หรือบางกรณี
เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีการศึกษาความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ รวมทั้งการเวนคืนที่ดิน ซึ่งอาจมีปัญหาการให้ความร่วมมือ
จากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทาให้การดาเนินงานมีความล่าช้า
2. การดาเนินงานส่วนใหญ่เป็นการประสานการแก้ไขปัญหาจราจร จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและความเห็นชอบ
จากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานยังคงให้ความสาคัญกับภารกิจของตนเองมากกว่าการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
หลักฐานอ้างอิง : (อยู่ที่หน่วยงาน)
1. รายงานการประชุ ม คณะท างานแก้ไขปั ญ หาการจราจรเร่งด่ ว นในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทางาน
2. รายงานการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556
โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ) เป็นประธานการประชุม
3. บันทึกข้อความ ที่ คค 0806.4/31 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 เรื่องผลการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 นาเรียนผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผน
การขนส่งและจราจร
4. บันทึกข้อความ ที่ คค 0802.2/666 ลงวันที่ 1 เมษายน 2557 เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2556 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (รายการก่อสร้างอาคารและชิ้ นงาน
นิทรรศการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 แห่ง)
5. บันทึกข้อความ ที่ คค 0806.4/698 ลงวันที่ 4 เมษายน 2557 เรื่องสรุปสาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2557 นาเรียนปลัดกระทรวงคมนาคม
6. หนังสือ ที่ คค 0802.3/820 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 เรื่องขอส่งมอบรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งและ
จัดท าเครื่องหมายจราจรบริเวณตลาดนัด สตาร์ เรีย นผู้ ว่าราชการจังหวัด ระยอง และหนังสือ ที่ คค 0802.3/821 ลงวัน ที่
22 เมษายน 2557 เรียนผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองระยอง
7. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและที่ดินอันเป็นศาสนสมบัติกลาง
หรือของวัด ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีผู้อานวยการสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
เป็นประธานการประชุม
8. รายงานการประชุ ม คณะอนุ กรรมการจัด ระบบการจราจรทางบกจั งหวั ดสมุ ท รปราการ ครั้งที่ 7/2557
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรปราการ อนุกรรมการและเลขานุการฯ
เป็นประธานที่ประชุม
9. รายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 โดยมี
รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง (นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ) เป็นประธานที่ประชุม
10. รายงานการประชุ ม คณะอนุ กรรมการจัด ระบบการจราจรทางบกจั งหวั ดสมุ ท รปราการ ครั้งที่ 8/2557
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความเห็นชอบ
จาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ (ร้อยละ 20)
(5) ด้านการขนส่ง (ร้อยละ 4)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักแผนงาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานักแผนงาน
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2032
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2032
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการขนส่ง ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
 ได้จัดทาข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านการขนส่ง จานวน 20 เรื่อง โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ รวม 20 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 100
เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานได้ ร้อยละ 90
ดาเนินงานได้ ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.3 ระดับความสาเร็จของข้อเสนอแนะด้าน
นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก คจร. หรือคณะอนุกรรมการที่อยู่
ภายใต้ คจร. หรือผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และ
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการ
(5) ด้านการขนส่ง

น้าหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)
- 20 เรื่อง ร้อยละ 100

- ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80.00

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก
5.0000

0.2000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ในการดาเนินการจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและแผนด้านการขนส่ง สผง. ดาเนินการโดยจัดทาข้อมูล เอกสาร
รายงาน ข้อวิเคราะห์ ข้อเสนอ มาตรการ แนวทาง การเผยแพร่ทางวิช าการ (ด้านการขนส่งและจราจร หรือ ด้านอื่นๆ) ตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร สนข. หรือ กระทรวงคมนาคม ตลอดจนข้อประสานที่ได้รับการร้องขอให้จัดทา
ส่วนการวิเคราะห์ พิจารณากลั่นกรอง ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนหรือการร่วมทุน
กับภาคเอกชนของหน่วยงานในสังกัด คค. เริ่มจากหน่วยงานในสังกัดได้เสนอขออนุมัติโครงการลงทุนต่อ คค. สผง. จะดาเนินการ
วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดทาข้อวิเคราะห์และความเห็นเสนอต่อ คค. โดยยึดนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางและหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์โครงการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหลักวิชาการเป็นหลัก จากนั้น
สผง. จะเสนอความเห็นให้ คค. พิ จารณาเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้น สผง. จะพิจารณา
สาระสาคัญและองค์ประกอบของโครงการว่ามีความครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ สผง. จะดาเนินการสอบถาม
และขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน หรือกาหนดให้มีการประชุมหารื อแนวทางการดาเนินงานเพื่อให้ได้รายละเอียดและสาระ
ของโครงการเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์โครงการและข้อเสนอแนะในการนาเสนอโครงการต่อไป
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด คค. และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการประสานการดาเนินงาน
เพื่อจัดทาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และมาตรการ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความสมบูรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถนาไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. การสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณและทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เพี ย งพอ เหมาะสมในการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์
3. การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้อง
4. หน่วยงานนาเสนอโครงการที่มีข้อมูลและแนวทางการวิเคราะห์โครงการอย่างครบถ้วน
5. การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดในการจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) และสานักงบประมาณ เป็นต้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. หน่วยงานในสังกัด คค. จัดส่งข้อมูลล่าช้า และไม่ครบถ้ วนสมบูรณ์ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่จะนามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์โครงการหรือข้อมูลล่าช้าเกินกว่าที่กาหนดตามแผนการดาเนินงานที่ได้คาดการณ์ไว้
2. แผนงาน/โครงการบางโครงการเป็นการดาเนินงานเพื่อสังคม แต่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของหน่วยงาน
หรือมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่
3. คค. ไม่สามารถกาหนดนโยบายในการดาเนินโครงการเพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งบางโครงการให้มีความชัดเจนได้
เนื่องจากโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ผนวกกับบางแผนงาน/โครงการที่รัฐบาลสนับสนุน
ให้ เอกชนร่วมด าเนิ นการยังไม่มี ความชั ดเจน ส่ งผลต่ อการวิเคราะห์ กลั่ นกรอง ประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของ
โครงการ
4. การเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง ส่งผลให้การดาเนินการล่าช้ากว่าแผน เช่น การปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีที่กากับดูแล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจใหม่ การชุมนุมประท้วงของกลุ่มมวลชนต่อผลกระทบของโครงการ
หลักฐานอ้างอิง :
ตารางสรุปข้อเสนอแนะด้านนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรฯ ด้านการขนส่ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชีว้ ัด : 1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ ด้านการขนส่งและจราจร (ร้อยละ 20)
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558
(2) แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักแผนงาน

ผู้จัดเก็บข้อมูล : สานักแผนงาน

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2013

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 2013

คาอธิบาย :

 พิจารณาจากความสาเร็จของแผนการติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด้านการขนส่ง

และจราจร
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 - 2558
น้าหนักร้อยละ 10
(2) แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
น้าหนักร้อยละ 10
 พิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้เกี่ยวข้องของส่วนราชการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
(1)

แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 - 2558
แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 - 2558 กาหนดแผนงาน/โครงการด้านการขนส่งและจราจร
ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 19 โครงการ ณ เดือนกันยายน 2557 มีผลการดาเนินงานโครงการด้านการ
ขนส่งและจราจรตามแผนดังกล่าว ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 ดังนี้
 โครงการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 15 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 562.4420 ล้านบาท
(โครงการผู กพั น 11 โครงการ และโครงการใหม่ 4 โครงการ) ณ วั น ที่ 22 กันยายน 2557 มี ผ ลการเบิ กจ่า ยงบประมาณ
ดาเนินการโครงการฯ แล้ว จานวน 322.4209 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.33 ของงบประมาณตามแผน หมวดงบรายจ่ายอื่น
ซึ่งยังคงเหลืออีก 239.9761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.67
 โครงการใช้ เงิ น นอกงบประมาณ จ านวน 4 โครงการ วงเงิ น รวมทั้ ง สิ้ น 281.5493 ล้ า นบาท
ณ วันที่ 22 กันยายน 2557 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณดาเนินการโครงการฯ แล้ว จานวน 55.5290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
19.72 ของเงินนอกงบประมาณตามแผน ซึ่งยังคงเหลืออีก 226.0203 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.28
จากการประเมิ น ผลโครงการด้ า นการขนส่ ง และจราจรตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ สนข. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า โครงการที่ ด าเนิ นการแล้ วเสร็จ จ านวน 6 โครงการ คิด เป็ นร้อยละ 31.58 ประกอบด้ว ย
โครงการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 5 โครงการ และโครงการใช้เงินนอกงบประมาณ จานวน 1 โครงการ และโครงการ
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.42 ประกอบด้วย โครงการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน
10 โครงการ และโครงการใช้เงินนอกงบประมาณ จานวน 3 โครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มีผลการดาเนินงานช้ากว่าแผน
ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 3 คะแนน (19 โครงการ = ร้อยละ 100)
สูตรการคานวณ

:

จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ X 100
จานวนโครงการที่กาหนดไว้ตามแผนการประเมิน
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
(2)

แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
แผนหลัก การพั ฒ นาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 กาหนดโครงการ/มาตรการสาคั ญ
(Flagship Project) ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนารายสาขาการขนส่ง (ทางถนน ทางน้า ทางอากาศ และทางราง) จานวน 101
โครงการ/86 มาตรการ ณ เดือนสิงหาคม 2557 มีการดาเนินการ ดังนี้
 นาไปแปลงเป็นโครงการ/มาตรการเพื่อดาเนินการแล้ว จานวน 97 โครงการ/61 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ
97.0 โดยนาไปพิจารณาจัดตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการต่อไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ ระหว่างการก่อสร้าง ประกวดราคา การนาเสนอ ครม.
เพื่อพิจารณาโครงการฯ และการจ้างศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ก่อนดาเนินการ
ก่อสร้าง
 ส่วนที่เหลือมีจานวน 4 โครงการ/25 มาตรการ คิดเป็นร้อ ยละ 3.0 โดยโครงการ/มาตรการส่วนใหญ่
ยังไม่ได้มีการนาไปพิจารณาดาเนินการ และบางส่วนได้มีการของบประมาณเพื่อดาเนินการ แต่ไมได้รับการจัดสรร ซึ่งจะได้เสนอขอ
ตั้งงบประมาณเพื่อดาเนินการต่อไป
จากการประเมินผลการพัฒนาของแผนหลักฯ ตามตัวชี้วัดความสาเร็จที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนหลักฯ
จานวน 32 ตัวชี้วัด พบว่า คค. สามารถบรรลุผลสาเร็จของการพัฒนาตามเป้าหมายจานวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 31.25
ค่าคะแนนที่ได้เท่ากับ 3 คะแนน (101 โครงการ และ 86 มาตรการ = ร้อยละ 100)
สูตรการคานวณ

:

จานวนโครงการที่ได้ดาเนินการ X 100
จานวนโครงการที่กาหนดไว้ตามแผนการประเมิน

เกณฑ์การให้คะแนน :
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 80

เท่ากับ 1 คะแนน

ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 90
ดาเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 100

เท่ากับ 2 คะแนน
เท่ากับ 3 คะแนน

ประเมินผลผูม้ ีสว่ นได้เสีย/ผูเ้ กีย่ วข้อง มีความพึงพอใจอยู่ในช่วงระหว่าง 70 – 79.99

เท่ากับ 4 คะแนน

ประเมินผลผู้มสี ่วนได้เสีย/ผู้เกีย่ วข้อง มีความพึงพอใจร้อยละ 80 ขึ้นไป

เท่ากับ 5 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผน การติดตาม
และประเมินผลด้านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ ด้านการขนส่ง
และจราจร
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข.
พ.ศ. 2555 – 2558
(2) แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่ง
และจราจร พ.ศ. 2554 – 2563

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน
(ร้อยละ)

ค่าคะแนน ค่าคะแนน
ที่ได้
ถ่วงน้าหนัก

20
(10)

- 19 โครงการ / ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

5.0000

0.5000

(10)

- 101 โครงการ และ 86
มาตรการ / ร้อยละ 100
- ความพึงพอใจ ร้อยละ 85.98

5.0000

0.5000
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 - 2558
 กาหนดกรอบและขั้น ตอนการด าเนิน งานติด ตามและประเมินผลด้ านนโยบาย/แผนงาน/โครงการ
ด้านการขนส่ง ตามแผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 จัดทาแบบฟอร์มรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ด้านการขนส่งและจราจรของ สนข. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ส านั ก /กอง/ศู น ย์ กรอกข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานในส่ ว นที่ เป็ น แผนงาน/โครงการ
ด้านการขนส่งและจราจร ตามตัวชี้ วัด คารับ รองการปฏิบัติ ราชการ สนข.ฯ ที่ อยู่ในความรับผิ ดชอบในแบบฟอร์มรายงาน
การติด ตามความก้าวหน้ าการด าเนิน งานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้ านการขนส่งและจราจรของ สนข. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
(2)

แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
สนข. ได้ดาเนิ นการจัดทารายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของกระทรวงคมนาคม (คค.)
ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 ประจาปีงบประมาณ 2556 (ณ สิงหาคม 2557) โดยอาศัยตัวชี้วัด
ความสาเร็จที่สาคัญที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์ของแผนหลักฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินโครงการ และมาตรการ
สาคัญ (Flagship Project) ของ คค. ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของแผนหลักฯ ซึ่งครอบคลุมเป้าประสงค์หลัก 6 เป้าประสงค์ ดังนี้
เป้ า ประสงค์ ที่ 1 เพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางเชื่ อ มต่ อ การเดิ น ทางและการขนส่ ง (Hubs for
Connectivity)
เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดี เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ
และชุมชน (Accessibility)
เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัย (Safety) ในการเดินทางและการขนส่ง
เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Environmental Friendly)
เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport)
เป้าประสงค์ที่ 6 เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558
สานัก/กอง/ศูนย์ ให้ความร่วมมือในการดาเนินการจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดและจัดส่งข้อมูล
ที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อสามารถนาไปประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
(2)

แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
ความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัด คค. ในการดาเนินการจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กาหนดและจัดส่ง
ข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อสามารถนาไปประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
(1) แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558
- ไม่มี (2)

แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
1. การขอข้อมูล : บางหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือผู้ประสานงานใหม่ ซึ่งผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ประสานงานใหม่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและจัดทาข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ สนข. กาหนด ทาให้จัดส่งข้อมูลล่าช้า
2. การประมวลผลข้อมูล : ข้อมูลที่ได้จากการติ ดตามหน่วยงาน คค. บางโครงการไม่มีการดาเนินงาน
ตั้งแต่แรก บางโครงการได้ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้มาดาเนินการ จึงทาให้ผลการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหลักฯ ที่ได้กาหนดไว้
หลักฐานอ้างอิง : (อยู่ที่หน่วยงาน)
(1)

แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558
- หนังสือ ที่ คค 0804.6/163 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2557 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- หนังสือ ที่ คค 0804.6/213 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2557 เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- หนังสือ ที่ คค 0804.6/710 ลงวันที่ 24 กันยายน 2557 เรื่อง รายงานสรุปประเมินผลความสาเร็จ
การด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับ ความสาเร็จของการดาเนิ นงานตามแผนการติดตามและประเมิ นผลด้านนโยบาย/
แผนงาน/โครงการ ด้านการขนส่งและจราจร (แผนปฏิบัติราชการ สนข. พ.ศ. 2555 – 2558)
(2)

แผนหลักการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
- หนั งสื อ ที่ คค 0804.6/ว359 ลงวัน ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 หนั งสื อแจ้ งหน่ ว ยงานในสั งกัด คค.
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งรายสาขา พ.ศ. 2554 – 2563
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 2 ตัวชี้วัดคุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (ร้อยละ -)

-- สนข. ไม่มีตัวชี้วัดนี้ --
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (ร้อยละ 5)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1027
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1027

 กรณีที่ 1 ส่วนราชการได้รับเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน วัดผล 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
3.1
3.2

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2.5
2.5

 ตารางแสดงสัดส่วนน้าหนัก (ร้อยละ 5)
กรณีที่
กรณีที่ 1 (สนข.)
กรณีที่ 2

งบประมาณประจาปี
รายจ่ายลงทุน
ภาพรวม
2.5
2.5
5

รวม
5
5

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ร้อยละ 2.5)
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจา
ไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการ
คานวณ
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มี
ตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับ
นาไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตาแหน่งที่ 5
แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สานักงบประมาณกาหนดให้
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ตารางและสูตรการคานวณ :
=

เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รบั

=

7,693,714.80 x 100
12,738,912

=

60.40%

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ

70

73

76

79

82

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2.5

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 60.40

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0250

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 2.5)
คาอธิบาย :
 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการ
เบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ
เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 หากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ตารางและสูตรการคานวณ :
=

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมทีส่ ่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557 x 100
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

=

503,226,893.78 x 100
703,180,100.00

=

71.56%

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ

87

89

91

93

95

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2.5

ผลการดาเนินงาน
เบิกจ่ายได้
ร้อยละ 71.56

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0250

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ สนข. ส่วนใหญ่ เป็นค่าจ้างศึกษาร้อยละ 80 ของงบประมาณทั้งหมด การจั ดทาแผน
การเบิกจ่ายเงินของ สนข. ส่วนใหญ่ตามงวดงานและงวดเงินในสัญญา และมีการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ให้สอดคล้อง
กับการเบิกจ่ายในช่วงไตรมาส 1 – 3 ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การประสานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละสานัก/กอง/ศูนย์ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงิน รวมทั้ง
ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับแผนหากมีความล่าช้าจากแผนเดิม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : เนื่องจากงานจ้างศึกษาเป็นงานวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการกากับการศึกษาต้องใช้เวลาตรวจสอบผลการดาเนินงาน
ของที่ปรึกษาพอสมควร เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประกอบกับปัญหาอุปสรรคมาจากปัจจัยภายนอก
ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม รายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มตามความเห็ น ของส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงจะเบิกเงินได้ ทาให้การเบิกจ่ายเงิน
ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
หลักฐานอ้างอิง : รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMIS ของ สนข. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ฐานข้อมูลระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS))
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 4 การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ (ร้อยละ 5)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักบริหารกลาง

ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มบริหารพัสดุ

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1200

โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1200

คาอธิบาย :
 ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่ส่วนราชการ
สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง
ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10
สูตรการคานวณ :
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ
1. ด้านไฟฟ้า
น้าหนักร้อยละ 2.5
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง

น้าหนักร้อยละ 2.5

 สูตรการคานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :
1. ด้านไฟฟ้า

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า
(Energy Utilization Index, EUI)

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ามัน = (90% ของปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ามันจริง
(Energy Utilization Index, EUI)
ปริมาณการใช้น้ามันจริง
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการคิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทัง้ หมดที่เป็น
ราชการบริหารส่วนกลางในสั งกัดกรมที่ จัดตั้ งขึ้น ตามกฎกระทรวง และส่ วนราชการที่ตั้ งขึ้น เป็ น หน่ วยงานภายในกรมนั้ น
ที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone)
แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1
2

3

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานด้านไฟฟ้า
ของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปีงบประมาณ 2557 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ สนพ. กาหนดได้ แล้ วเสร็จ และครบถ้ว น 12 เดื อน นั บ ตั้งแต่เดื อนตุ ลาคม
2556 ถึงเดือนกันยายน 2557
2.2 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า ที่ ใช้ จ ริ ง (kWh; กิ โลวั ต ต์ -ชั่ ว โมง)
ประจาปีงบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556
ถึงเดือนกันยายน 2557
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333

0.5000

4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2557
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.2500

0.2500
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

23

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
คะแนน
1

2

3

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2557 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557) และ
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2557 - กันยายน 2557) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด

0.5000

2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่าดัช นีการใช้ น้ามันเชื้อเพลิง ประจาปี งบประมาณ 2557 ตาม
หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การที่ สนพ. กาหนดได้ แล้ ว เสร็จ และครบถ้ว น 12 เดื อ น
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

0.2500

2.2 มี ก ารรายงานข้อ มู ล ปริม าณการใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ ใช้ จ ริง (ลิ ต ร) ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
กันยายน 2557

0.2500

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333
4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090
ในกรณีที่ผลการคานวณค่าดัชนีการใช้น้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4. การประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2500
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. สนข. ได้มีคาสั่ง ที่ 145/2557 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานลดการใช้พลังงานของ สนข.
2. สนข. ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ สนข. ประจาปี 2557
3. สนข. ได้มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานในรอบ 12 เดือนครบถ้วน
4.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ สนข. เป็นอย่างดี
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : - ไม่มี หลักฐานอ้างอิง
1.
2.
3.

:
ข้อมูลผลการดาเนินงานจากเว็บไซต์ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
คาสั่ง สนข. ที่ 44/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานลดการใช้พลังงานของ สนข.
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ สนข. ประจาปี 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ (ร้อยละ 10)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง
และจราจร
และจราจร
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4515
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4515
คาอธิบาย :
 เป็ นการบูรณาการเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้ครอบคลุมทุ กส่วนราชการเพื่ อเป็นการลดต้นทุน และลด
ความซ้าซ้อนในการใช้งบประมาณ ด้านเครือข่ายในภาครัฐ รวมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในการพัฒนา
หรือนาระบบบริการอิเล็ กทรอนิ กส์ของหน่ วยงานให้ บ ริการผ่านเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ ในการเชื่อมโยงรับ -ส่งข้อมู ล
ระหว่างหน่วยงาน
 เป็นการวัดประสิทธิภาพของส่วนราชการในการพัฒ นาระบบสารสนเทศภาครัฐ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน และนาไปสู่
“Single Government”
 เป็น การรายงานสถานะระบบสนเทศของหน่วยงาน ในการด าเนิ น การและพั ฒ นาหน่ วยงานไปสู่ การเป็ น
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยแนวทางการประเมินประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ มีทั้งหมด 5 ประเด็น ดังต่อไปนี้
1
2
3
4
5

บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของส่วนราชการ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure)
ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e- service)
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ
(MailGoThai)
รายงานสถานการณ์จัดทาข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม
(Department Operation Center : DOC)

มีน้าหนักร้อยละ 1
มีน้าหนักร้อยละ 4
มีน้าหนักร้อยละ 2
มีน้าหนักร้อยละ 1
มีน้าหนักร้อยละ 2

สูตรการคานวณ :
ประเด็นการวัด

น้าหนัก
(W)

ประเด็นที่ 1
ประเด็นที่ 2
ประเด็นที่ 3
ประเด็นที่ 4
ประเด็นที่ 5

1
4
2
1
2
 W1-5= 10

เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

คะแนนที่ได้
(SM)

คะแนนถ่วงน้าหนัก
(W x SM)

SM1
SM2
SM3
SM4
SM5

(W1 x SM1)
(W2 x SM2)
(W3 x SM3)
(W4 x SM4)
(W5 x SM5)
 (W1-5 x SM1-5)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
การคานวณ :
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ คะแนน
น้าหนัก
ความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ที่ได้
(W)
(SM)
1
2
3
4
5

ประเด็นการวัด
1 บทบาทของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)
ของส่วนราชการ
2 โครงสร้างพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Infrastructure)
2.1 รายงานสถานการณ์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ภาครัฐ (Government Information Network :
GIN)
2.2 การใช้งานเครื่องแม่ข่ายบริการคลาวด์ภาครัฐ
(Government cloud Service : G-Cloud)
3 ระบบเว็บไซด์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e- service)
3.1 ข้อมูลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานและการพัฒนา
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.2 การพิสูจน์ตวั บุคคลในการเข้าใช้งานระบบบริการ
e-Service ของหน่วยงาน (e-Authentication)
4 ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสาร
ในภาครัฐ (MailGoThai)
5 รายงานสถานการณ์จดั ทาข้อมูลของศูนย์ปฏิบตั ิการ
ระดับกรม (Department Operation Center : DOC)

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก
(W x SM)

1

1

2

3

4

5

5

0.5000

4

1

2

3

4

5

5

2.0000

(2)

1

2

3

4

5

(5)

(1.0000)

(2)

1

2

3

4

5

(5)

(1.0000)

2

1

2

3

4

5

5

1.0000

(1)

1

2

3

4

5

(5)

(0.5000)

(1)

1

2

3

4

5

(5)

(0.5000)

1

1

2

3

4

5

5

0.5000

2

1

2

3

4

5

5

1.0000

 W1-5= 10

ค่าคะแนนของตัวชี้วดั นี้เท่ากับ

5.0000

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน



 (W1-5 x SM1-5)
 W1-5
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
5 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
10

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.5000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร ได้ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลและระบบศูนย์ปฏิบัติการ
ระดับ กรม (Department Operation Center : DOC) เพื่ อเชื่อมต่ อข้อมู ลกับศูน ย์ป ฏิบั ติ การกระทรวงคมนาคม (Ministry
Operation Center : MOC) เรียบร้อยแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
1. ผู้บ ริหารของ สนข. สนั บ สนุ น การพั ฒ นางาน ICT ทุ กด้ าน (งบประมาณ บุ คลากร ระบบคอมพิ วเตอร์
และเครือข่ายสารสนเทศ) อย่างต่อเนื่อง
2. มีการจัดสรรทรัพยากรด้าน ICT ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อบุคลากรของ สนข. (เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่จาเป็นทั่วไปและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)
3. สนข. มียุทธศาสตร์ในการให้ความสาคัญในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร
เพื่อจัดทานโยบายและแผนด้านการขนส่งและจราจร
4. มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่สะดวกและรวดเร็ว
เช่น Website Intranet Facebook และ Twitter เป็นต้น
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
1. บุคลากรด้าน ICT ขาดการพัฒนาและต่อยอดความรู้ ICT ในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. ปัจจุบันยังไม่มีการสารวจและรวบรวมข้อถามที่พบบ่อยและดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อนามา จัดทาเมนู
“คาถามที่พบบ่อย (FAQ)”
3. ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งการท าเนื้ อ หาที่ จ ะบรรจุ ในเมนู “ผั ง เว็ บ ไซต์ (Sitemap)” เนื่ องจากยั งมี ข้ อ ขั ด ข้ อ ง
ด้านเทคนิคบางประการ เช่น การทดสอบโปรแกรมย่อยสาหรับพัฒนา Sitemap ยังไม่บรรลุผล เป็นต้น
หลักฐานอ้างอิง : (อยู่ที่หน่วยงาน)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 6. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนะธรรมองค์การ)
(ร้อยละ 5)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมกับ
สานักบริหารกลาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง สานักบริหารกลาง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่ง
และจราจร
และจราจร
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4006 / 1023 / 4080
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 4006 / 1023 / 4080
คาอธิบาย :
 สมรรถนะองค์ ก าร (Organization Competency) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะที่ ส ร้ า งให้ อ งค์ ก ารเกิ ด ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน หรือสามารถแสดงบทบาทและผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าองค์การอื่นๆ
 การพั ฒ นาสมรรถนะองค์การ เป็น การด าเนินการปรับ ปรุงระบบบริหารจั ดการภายในองค์การที่ เป็น กลไก
สร้างให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ
(Information Capital) และด้านทุนองค์การ (Organization Capital) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการด้าเนินงานขององค์การ
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ
 ความสาเร็จของการพัฒนาสมรรถนะองค์การ แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัด
6.1
6.2

ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ
รวม

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1
4
5

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ (ร้อยละ 1)
คาอธิบาย :
 การจัดทาลักษณะสาคัญขององค์การ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ เห็นความสาคัญของการทบทวน
ตนเอง ซึ่งจะทาให้หน่วยงานสามารถสร้างความพร้อมและปรับเปลี่ยนบริบทของหน่วยงานได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 การจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ เป็นการดาเนินการทบทวน วิเคราะห์สถานภาพในปัจจุบันของ
ส่วนราชการ ทั้งโครงสร้างการบริหารงานของส่วนราชการ จานวนบุคลากร สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่น และประชาชน ความท้าทายที่สาคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่
รวมถึงแนวทางการปรับปรุงผลการดาเนินการของส่วนราชการ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้
ส่วนราชการเข้าใจและนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาองค์การ รวมทั้งประกอบการดาเนินการต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม ทุก
ประเด็นที่สาคัญ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนน แบ่งออกเป็นดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน
จัดส่งรายงานลักษณะสาคัญขององค์การผ่านระบบ e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
รอบ 6 เดือน และรายงานมีความครบถ้วนและทันสมัย

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทารายงาน
ลักษณะสาคัญขององค์การ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0500

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ได้จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ (สนข.) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อคาถามและมีการประชุม
หารือระหว่างสานัก/กอง/ศูนย์/กลุ่มงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดของข้อมูล จนสามารถจัดทารายงานฯ
ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางานพั ฒนาคุณ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อกาหนดนโยบาย
ทิศทางการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์การ โดยมีคณะทางานฯ เป็นทีมงานขับเคลื่อนตามนโยบายและทิศทางที่กาหนด
2. ผู้บริหารสูงสุดให้ความสาคัญในเรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการภายในองค์การ ทั้งด้านกระบวนงานและบุคลากร
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อคาถามให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่จะนามาตอบคาถาม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : - ไม่มี หลักฐานอ้างอิง :
สาเนาหนังสือ สนข. ที่ คค 0808/37 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง รายงานลักษณะสาคัญขององค์การและ
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 4)
คาอธิบาย :
ความส าเร็จ ของการพั ฒ นาองค์การ พิ จารณาจากผลส่ ว นต่ างระหว่างความเห็ น และความส าคั ญ (Gap)
ของบุ ค ลากรต่ อ ความพึ ง พอใจในการพั ฒ นาองค์ ก าร ซึ่ ง ประเมิ น โดยใช้ แ บบส ารวจการพั ฒ นาองค์ ก าร (Organization
Deveopment Survey) ผ่านระบบออนไลน์ (http://www.opdc.go.th/ges) ที่มีการประเมิน 2 ครั้ง


ครั้งที่ 1 (pre-test) ใช้ ผ ลส ารวจระหว่ างวัน ที่ 16 – 30 กัน ยายน 2556 เป็ น ฐานการประเมิ น เพื่ อค้ น หา
ประเด็นที่ต้องจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ซึ่งพิจารณาจากข้อคาถามที่มีค่าส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญ
สูงที่สุด จานวน 5 ข้อคาถาม


ครั้งที่ 2 (post-test) สารวจระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2557 เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาองค์การ ซึ่งจะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญขององค์การ (Gap) ในข้อคาถาม
ตามแผนพัฒ นาสมรรถนะองค์การ ที่ ส่วนราชการสามารถลดลงได้สานักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งผลการสารวจของส่วนราชการ
ผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังกาหนดปิดการสารวจ 15 วัน (http://www.opdc.go.th/ges/admin.php)


แบบสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Deveopment Survey) ประกอบด้วยคาถามจานวน 30 ข้อ
ที่แบ่งกลุ่มของคาถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ด้านทุนสารสนเทศ (Information Capital) และด้าน
ทุนองค์การ (Organization Capital)


คาถามด้านทุนมนุษย์ (10 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นในเรื่องการกาหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การสื่อสาร และการมอบหมายงาน ความก้าวหน้าในสายงาน และการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ ส่วนราชการควร
ให้ความสาคัญต่อการพัฒ นาบุคลากรซึ่งถือเป็ นทุนขององค์การ (Human Capital) เพื่ อให้ได้มาซึ่งการใช้ประโยชน์ พั ฒนา
ศักยภาพ และการสร้างมูลค่าอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
รวมถึงแรงจูงใจและความจงรักภักดีต่อองค์การ อันนาไปสู่การเพิ่มคุณค่าผลผลิตและการบริการที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้
องค์การมีความสามารถ สร้างความได้เปรียบในการดาเนินงาน และความสาเร็จขององค์การ


คาถามด้านทุนสารสนเทศ (6 ข้อ) เป็นการวัดในเรื่องการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดยด้ านประสิ ทธิผ ลจะมุ่ งเน้ นที่ ป ระโยชน์ ของการใช้งานสารสนเทศที่ สะท้อนในรูปแบบความพึ งพอใจของผู้ ใช้งานระบบ
สารสนเทศต่อระบบสารสนเทศ (Systems) ระบบฐานข้อมูล (Database) และระบบเครือข่าย (Network) และการทางานอย่าง
มีประสิทธิภาพ จะมุ่งเน้นที่คุณลักษณะจาเป็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศผ่านเว็บไซต์และระบบ Intranet ของหน่วยงาน


คาถามด้านทุนองค์การ (14 ข้อ) เป็นการวัดที่มุ่งเน้นใน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ความสอดคล้ อ งเชื่ อมโยงกั น ในองค์ การ ได้ แ ก่ ทิ ศ ทางขององค์ก าร (Direction) ผู้ น า (Leadership)
วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทางาน (Culture and Climate)
2. ความส าเร็จขององค์การ ได้แก่ ความรับ ผิ ดชอบในหน้ าที่ (Accountability) การจูงใจ (Motivation)
ความสั มพั นธ์ ระหว่ างผู้ บั งคั บบั ญ ชา / หั วหน้ างานและการก ากั บติ ดตาม (Coordination and Control) และการท างานเป็ นที ม
(Teamwork)
3. การสร้างสิ่งใหม่ ได้แก่ การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ภายนอก (External Orientation) และการสร้าง
นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Innovation and Learning)
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
 วัดความสาเร็จของการพัฒนาองค์การจาก
1. ความสาเร็จของการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ โดยพิจารณาจากผลการจัดส่งแผนฯ
ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ได้
ทันตามเวลาที่กาหนด (ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 6 เดือน)
2. ผลสารวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยส่วน
ต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ (Gap) ครั้งที่ 2 ทีล่ ดลง
สูตรการคานวณค่าคะแนนตัวชี้วัด :
คะแนนตัวชี้วัด 6.2 = X + (0.2 x Y)
โดยที่ X = ค่าคะแนนตามระดับการดาเนินการในการจัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ และค่าเฉลี่ยส่วนต่าง
ระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครั้งที่ 2
Y = จานวนข้อคาถามในแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ที่มีส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญ
ต่อความพึงพอใจในการพัฒนาองค์การ ครัง้ ที่ 2 น้อยกว่าหรือเท่ากับครั้งที่ 1 โดยมีน้าหนัก ข้อละ 0.2
ระดับการดาเนินการ (X) มีค่าเป็นดังนี้
X
1
2
3
4

ระดับการดาเนินการ
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2
e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน
และ มากกว่า ครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2
e-SAR ภายหลังระยะเวลาการรายงาน
และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2
e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
และ มากกว่า ครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน
จัดส่งแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ผ่านระบบ
ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม ครั้งที่ 2
e-SAR ภายในระยะเวลาการรายงาน
และ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ครั้งที่ 1
รอบ 6 เดือน

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ย Gap โดยรวม หมายถึง ค่าเฉลี่ยส่วนต่างระหว่างความเห็นและความสาคัญต่อความพึงพอใจในการพัฒนา
องค์การ จากคาถามทั้ง 30 ข้อ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.2 ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร

น้าหนัก
(ร้อยละ)
4

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 4

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.2000

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
1. ประชุมแจ้งผลการสารวจความพึงพอใจฯ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 (16 – 30 กันยายน 2556) ให้บุคลากร
ทั่วทั้งองค์กรได้รับทราบ
2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาแผนพัฒนาองค์การ ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
1.
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : 1. ผู้บริหารให้ ความสาคัญ ในเรื่องการพัฒ นาบุ คลากรและบริหารจัด การองค์การ ทั้ งด้ านกระบวนงานและ
บุคลากร
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อคาถามให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่จะนามาตอบคาถาม
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
คาถามบางข้อเข้าใจยาก ไม่มีคาอธิบายที่ละเอียดชัดเจนพอ จึงอาจจะมีผลต่อการตีความและนาไปสู่การตอบที่ไม่ตรง
กับคาถาม
หลักฐานอ้างอิง :
สาเนาหนังสือ สนข. ที่ คค 0808/37 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2557 เรื่อง รายงานลักษณะสาคัญขององค์การและ
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ชื่อตัวชี้วัด : 7 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริ าชการ (ร้อยละ 5)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักบริหารกลาง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ฝ่ายนิติการ
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1016
โทรศัพท์ : 0-2215-1515 ต่อ 1016
คาอธิบาย :
 เป็นการดาเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางดาเนินการ
ตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
 เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายใน
หน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
 กระบวนงานที่ กาหนดให้ ส่ วนราชการด าเนิ น การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบั ติ ราชการ พิ จารณาจาก
1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง 2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ
3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)
 ส่วนราชการที่ไม่ต้องทาข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA ) จานวน 103 กรม
จะดาเนินการสร้างความโปร่งใสและประเมินผลความสาเร็จตามตัวชี้วัดนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัด
7.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
7.3 ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
1.5
1.5
2

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ (ร้อยละ 1.5)
คาอธิบาย :
ส่วนราชการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์กระบวนงานที่คัดเลือกแบบ
Top Down เพื่อหาความเสี่ยงที่อาจเกิดความไม่โปร่งใส ทุจริต ซึ่งมีผลต่อการบริการประชาชน และภาคธุรกิจ พร้อมกาหนด
แนวทางการสร้างความโปร่งใสเพื่อลดช่องว่าง และป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว
 เกณฑ์ความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่
(1) เกณฑ์พื้นฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐาน
ครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
7.1 ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1.5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0750

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศการขนส่ ง และจราจร (ศทท.) ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการสร้า งความโปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติราชการ กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข. แล้วเสร็จ และ ผอ.สนข.
ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการวิเคราะห์ปัญ หา ในการดาเนินการเพื่อให้แผนสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงานได้จริง
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง :
แผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ สนข. กระบวนงานการเผยแพร่ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ (ร้อยละ 1.5)
คาอธิบาย :
พิจารณาจากความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับ
ความสาเร็จถ่วงน้าหนักของการดาเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนด
 ตัว ชี้วัด หมายถึง ตัว ชี้วัด ความส าเร็จ ตามแผนสร้า งความโปร่ง ใสในการปฏิบั ติราชการ ซึ่ง จานวนตั วชี้วั ด
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนด
 การประเมิ น ความส าเร็จ ในระดั บ ผลลั พ ธ์จ ะประเมิน ตามแบบส ารวจความโปร่ง ใสในการปฏิ บั ติ ราชการ
รอบ 12 เดือน


เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 70
มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 80
มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 90
มีการดาเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100
และมีความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 100

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
7.2 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตาม
แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
1.5

ผลการดาเนินงาน
ระดับ 5

ค่าคะแนน
ที่ได้
5.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0750

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ศทท. ได้ดาเนินการครบถ้วนตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข. แล้วเสร็จ ร้อยละ 100 และดาเนินการสาเร็จตามความสาเร็จเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนดร้อยละ 100
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : การปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจรให้มีสถานะเป็นปัจจุบันตามแหล่งข้อมูล การเพิ่มจานวนช่องทาง
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน
และวางนโยบายด้านการขนส่งและจราจร การจัดเก็บจานวนผู้เข้า ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร จานวน
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศการขนส่งและจราจร
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง : (อยู่ที่หน่วยงาน)
เอกสารแสดงการด าเนิน การในแต่ล ะตัวชี้ วัดของแผนสร้างแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิ บั ติราชการ
กระบวนงานการเผยแพร่ข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร ของ สนข.
ตัวชี้วัดที่ 7.3 ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบตั ิราชการ (ร้อยละ 2)
คาอธิบาย :
เพื่อเป็นการประเมินความสาเร็จของการดาเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวัดผลลัพธ์
จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่ส่วนราชการดาเนินการสร้างความโปร่งใส
 ผู้ รับ บริการ หมายถึ ง ประชาชนผู้ มารับ บริการโดยตรง หรือเจ้ า หน้า ที่ ของรัฐ (ที่ ไม่ ใช่เจ้ า หน้ า ที่ ของส่ ว น
ราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากส่วนราชการ
 พิจารณาจากผลสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
 ประเด็นการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้าน
ความเชื่อถือ ไว้วางใจ และ (3) ด้านการคอร์รัปชั่น


เกณฑ์การให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จในการดาเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสาเร็จ
ถ่วงน้าหนักของการดาเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดในระดับคะแนนที่ 2 – 5
ระดับคะแนน
ร้อยละ

ระดับ 1
65

ระดับ 2
70

ระดับ 3
75

ระดับ 4
80

ระดับ 5
85

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
7.3 ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

น้าหนัก
(ร้อยละ)
2

ผลการดาเนินงาน
สานักงาน ก.พ.ร.
จะเป็นผูด้ าเนินการ
สารวจ

ค่าคะแนน
ที่ได้
1.0000

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
0.0200
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ รอบ 12 เดือน
คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ศทท. สนข. ได้ดาเนินการตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการครบถ้วน ร้อยละ 100 และได้จัดส่ง
รายชื่อผู้ รับบริการในส่ วนของกระบวนการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการขนส่ งและจราจรของ สนข. ให้ส านั กงาน ก.พ.ร.
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน : ความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูล ผลการสารวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสานักงาน ก.พ.ร.
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน : หลักฐานอ้างอิง : -

38

