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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจหลักในด้านการเป็นศูนย์กลาง การบริหารของ
กระทรวง มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้ตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งภาคคมนาคมขนส่ง ซึ่งท าให้การด าเนินงานของ สปค. มีความหลากหลาย
และซับซ้อนมากขึ้น ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 12 
ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้มี
แผนปฏิบัติราชการ ที่สอดรับกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 255๑ – ๒๕๕๕ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่มาตรฐานสากล 

เพ่ือให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมสามารถด าเนินงานได้ตามภารกิจที่ก าหนด 
สอดคล้องกับบริบทของสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เพ่ือให้มีกรอบ
ทิศทางและแผนงานที่ชัดเจนในการสนองตอบนโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม รวมทั้งรองรับนโยบายผู้บริหารและภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
สามารถให้บริการหน่วยงานในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้ง
รองรับการด าเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
2. วัตถุประสงค์ 

         ๒.๑ เ พ่ือเป็นเครื่ องมือในการสื่ อสารแผนยุทธศาสตร์ และกระบวนการจัดท า                   
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.    -                /ศูนย์/กลุ่ม/กองและ
บุคลากรทุกคนในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 2.2 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการของ      /ศูนย์/กลุ่ม/กองในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงานรัฐมนตรีให้เชื่อมโยงสอดคล้องในทิศทางเดียวกับแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555-2558 สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการให้
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ น าส่งตัวชี้วัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 2.3 เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดท ายุทธศาสตร์ของบุคลากรในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ในทุกระดับ ตามคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๒ การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผลักดันให้เกิดการน า
แผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผน  

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555-2558 จะเป็นกรอบ      
ในการชี้น าทิศทางการด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในระยะยาว เพ่ือให้สามารถบรรลุ
บทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายด้านคมนาคม โดยใช้แนวคิด 7S Framework               
ของ McKinsey และ PEST Analysis ในการวิเคราะห์ ประเมินปัจจัยและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจน     
ภาคคมนาคมขนส่ง เพ่ือระบุสถานการณ์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และน ามาก าหนด           
เป็นยุทธศาสตร์ในการลดจุดอ่อน จ ากัดอุปสรรค สามารถเสริมสร้างจุดแข็ง และใช้ประโยชน์จากโอกาส     
ที่มีอยู่ ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์จะมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุและผล สามารถน าไปสู่
ผลลัพธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม   

ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ใช้ตัวชี้วัดทั้ง ๔ มุมมองตามแนวทาง 
Balance Scorecard ประกอบด้วย มุมมองด้านประสิทธิผล มุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ มุมมองด้าน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมุมมองด้านการพัฒนาองค์กร  มาเป็นเครื่องมือในการประเมินผล
องค์กร และจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลระหว่าง
ผลลัพธ์ที่องค์กรปรารถนาในแต่ละมุมมอง และเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ         
ให้แก่บุคลากรทุกระดับของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ       
อย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม   

โดยทุกขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์ฯ ได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าการด าเนินการ                 
ตามยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2555-2558 จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
กระบวนการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการ 
บูรณาการงานบริหารจัดการ ทั้งระบบตั้งแต่การก าหนดกรอบนโยบายและแผนงาน การจัดท างบประมาณ 
การติดตามประเมินผล รวมทั้งจะเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2555 ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และกระทรวงคมนาคม 

ทั้งนี้ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้นผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จะต้องตระหนัก 
และให้ความส าคัญและสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ทุกข้ันตอน และมีความเข้าใจในทิศทาง 
การด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ   
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4. ระยะเวลาของแผน   

  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีกรอบระยะเวลาของแผน 4 ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
 
๕. ภาพรวมของการจัดท าแผน 

๕.1  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์       
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นหัวหน้า
คณะท างาน ผู้แทน      /ศูนย์/กลุ่ม/กอง ร่วมเป็นผู้ท างาน และเจ้าหน้าที่ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์        
เป็นผู้ท างานและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี            
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สปค. รวมทั้งเสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

๕.๒  ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 5 ครั้ง  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และได้มีการระดมสมองจากผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เพ่ือทบทวนและก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และการผลักดันแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

      ครั้งที่ ๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์”     
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดแผนยุทธศาสตร์องค์กร องค์ประกอบ       
ของแผนยุทธศาสตร์ กระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ การทบทวนการด าเนินงาน                  
ของโครงการต่างๆ ที่ได้ด าเนินการมาแล้ว และกรอบแนวคิดตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (หมวด ๑ และหมวด ๒) โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมคือ บุคลากรของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และคณะท างานจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การน าองค์กร และแผนยุทธศาสตร์    
ขององค์กร ส าหรับผู้บริหาร” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เพ่ือระดมสมองในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ 
(SWOT) และทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย      
ที่เข้าร่วมการประชุมคือ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม 

ครั้งที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การน าองค์กร และแผนยุทธศาสตร์
องค์กรสู่การน าไปปฏิบัติ” ระหว่างวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2554  เป็นเวทีในการระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    
สู่การด าเนินงานของหน่วยงาน การเชื่อมโยงแผนงาน แผนเงิน และแผนบุคลากร และจัดท ายุทธศาสตร์  
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งการน าเสนอโครงการ/แผนงานเพ่ือบรรจุภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประชุมคือ ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง หัวหน้าฝ่าย
และผู้แทน และคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

  ครั้งที่ 4 การจัดสัมมนา เรื่อง "การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับกรมสู่การจัดท าผลผลิต/ 
โครงการส าคัญ ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ" วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิบัติ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ และโครงการในมุมมองของ Balance Scorecard 
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การก าหนดตัวชี้วัดในระดับยุทธศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง 
หัวหน้าฝ่าย และผู้แทน และคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ 

ครั้งที่ 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองให้กับผู้ปฏิบัติงานในส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ หัวข้อ "การผลักดันแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" เพ่ือให้หน่วยงานสามารถจัดท าผลผลิต/
โครงการส าคัญ ค่าเป้าหมาย และงบประมาณได้ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2554 โดย
น าเสนอเกี่ยวกับบทบาทของแผนยุทธศาสตร์ และการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ กระบวนการถ่ายทอด   
แผนยุทธศาสตร์ และการวิเคราะห์ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ระดับกรม ระดับส านัก และระดับโครงการ 
และกระบวนการประชาพิจารณ์ เพ่ือการสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับของยุทธศาสตร์ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายคือ คณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และบุคลากรของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                                             
บทท่ี 2 

บริบทด้านการคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
2.1. หลักการและที่มา 
 ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างเผชิญกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะระบบทุนนิยมและการค้าเสรีทําให้ทุกองค์กรต่างต้องปรับตัวและมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาระบบราชการไทยจึงมีการนําหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพ่ือขับเคลื่อนระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรที่มี
สมรรถนะสูง สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
  
  การปฏิรูประบบราชการของไทยครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพ่ือมุ่งพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถ
ในการดําเนินงานของส่วนราชการให้สอดรับกับภาคเอกชนและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยกรอบ
แนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา3/1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 - 2555) ทั้งนี้ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมได้สรุปกรอบแนวคิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดังนี้ 
 

 2.1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐได้มีบทบัญญัติท่ีกําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมต้องปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการ ดังนี้ 
          มาตรา ๗๘ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ
อย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการดําเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคํานึงถึงผลประโยชน์        
ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นสําคัญ 
          (๔) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง           
ในการปฏิบัติราชการ 

(๕) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดทําและการให้บริการสาธารณะ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน        
 (๖) ดําเนินการให้หน่วยงานทางกฎหมายที่มีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐตาม
กฎหมายและตรวจสอบการตรากฎหมายของรัฐ ดําเนินการอย่างเป็นอิสระ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปตามหลักนิติธรรม 
          มาตรา ๘๔ รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังต่อไปนี้ 
       (๑๒) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจการพาณิชยนาวี การขนส่งทางราง รวมทั้ง การดําเนินการ       
ตามระบบบริหารจัดการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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มาตรา ๑๙๐  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญา
สงบศึก และสัญญาอ่ืน กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิ
อธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออก
พระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว 

ก่อนการด าเนินการเพ่ือท าหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรค
สอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภา
เกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบด้วย 

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนที่จะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในกรณีที่การปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาดังกล่าวก่อให้ เกิดผลกระทบต่อประชาชนหรือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการก าหนดประเภท กรอบการเจรจา ขั้นตอนและวิธีการจัดท าหนังสือสัญญาที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า 
การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยค านึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป 
 ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอ านาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาดโดยให้น า
บทบัญญัติตามมาตรา ๑๕๔ (๑) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยอนุโลม  
 2.1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ   
ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
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2.1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
หมวด 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีวัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ และแนวทาง

ปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการกระทําภารกิจว่า จะต้องมีเป้าหมายดังนี้ 
1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ซึ่งได้แก่ การกําหนดระยะเวลาใน        

การปฏิบัติงานและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพ่ือให้           
การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวกับประชาชน รวมทั้งการปฏิบัติงานในรูป One stop service 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งได้แก่ การทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการ และขั้นตอนทํางานใหม่อยู่เสมอ ทบทวนลําดับความสําคัญ และความจําเป็นทาง
แผนงานและโครงการทุกระยะ การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จําเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์อยู่เสมอ 

6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งได้แก่      
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นกับความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก โดยมี   
การสํารวจความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือนํามา 
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล    
การปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง   

หมวด 2 การบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต้องอยู่ในแนวทางที่ถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการได้รับบริการจากรัฐ 

หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ หมายถึง การบริหารงาน
มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับภารกิจและวัตถุประสงค์
ที่กําหนดขึ้นไว้สําหรับงานนั้น ๆ โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมีความคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลการทํางานได้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

 1) การปฏิบัติของส่วนราชการต้องสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่กระทําได้อย่างชัดเจน 
โดยต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 - ในการจัดทําภารกิจต่างๆ ส่วนราชการต้องมีแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าก่อนลงมือ
ดําเนินการ 

 -  แผนปฏิบัติงานต้องมีรายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนระยะเวลา และงบประมาณ
ที่จะต้องใช้ เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

 -  ต้องมีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานนั้น 
 -  ในกรณีที่มีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ หรือ

เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม 
2) การบริหารราชการแบบบูรณาการ คือ การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันหรือมีแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้ภารกิจ
ที่สําคัญของรัฐในแต่ละด้านเกิดผลสําเร็จเป็นประโยชน์แก่ประชาชนส่วนรวม และมีความประหยัดโดยใช้
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ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้เกิดความ รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพจากการร่วมมือปฏิบัติงานของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

3) การพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในการบริหารราชการแนวใหม่         
ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งใน
การบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ต้องมีการปรับ
แผนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของ
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตาม
ระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นการเน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการ
สมัยใหม่และนํามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

• ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
• ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
• ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ ปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 

• ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

4) การจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ ในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น จะมี
แผนงานในการปฏิบัติราชการกํากับการดําเนินการอยู่เสมอ เพ่ือแสดงนโยบายของรัฐบาลให้เห็นเป้าหมาย
การบริหารงานในระดับชาติเป็นภาพรวมของภารกิจของรัฐ ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และส่วนราชการทุกแห่งจะมีการกําหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือนํานโยบายที่รัฐบาลกําหนดแปลงไปสู่
ภาคปฏิบัติ ซึ่งจะกําหนดวิธีดําเนินการและผลสําเร็จของงานที่มีตัวชี้วัดได้ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตาม
เป้าหมาย ฉะนั้น เพ่ือให้มีการดําเนินการตามแผนต่าง ๆ บรรลุผลสําเร็จอย่างแท้จริงโดยมีผู้รับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานนั้น จึงกําหนดมาตรการให้มีการจัดทําคํารับรองในการปฏิบัติราชการ (Performance 
agreement) ขึ้นเพ่ือเป็นมาตรการสําคัญในการกํากับการปฏิบัติราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์  

5) การจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การบริหารราชการมีเป้าหมายที่ชัดเจน
และทุกส่วนราชการสามารถกําหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกําหนด        
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการซึ่งจะเป็นที่มาของการจัดทําข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เกิดขึ้น และ  
ทุกคนในองค์กรของภาครัฐรวมทั้งประชาชนจะสามารถทราบได้ว่าในแต่ละปีทิศทางของการบริหารประเทศ
จะดําเนินการในเรื่องใด การดําเนินการในส่วนนี้จึงกําหนดให้มีแผนต่างๆ ที่จะต้องจัดทําข้ึน ดังนี้ 

(1) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นแผนการบริหารของรัฐบาลมีระยะเวลา 4 ปี 
ซึ่งเป็นการนํานโยบายของรัฐบาลมาแปลงเป็นแผนโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐตามรัฐธรรมนูญ
และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ เพ่ือกําหนดหัวข้อที่สําคัญในแต่ละเรื่อง ที่จะใช้เป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน การกําหนดผู้ที่ จะต้องรับผิดชอบรายได้รายจ่ายและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล 

      ในการดําเนินการนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
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ร่วมกันในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะเริ่มจัดทําเมื่อรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา
แล้ว จะต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพ่ือประกาศใช้เป็นแผนชาติที่มีผลผูกพันทุกส่วนราชการ          
ต้องนําไปปฏิบัติ 

(2) แผนนิติบัญญัติ เป็นการจัดทําแผนด้านกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีหรือแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายเพ่ือเป็นกลไกรองรับการดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะมีการกําหนด
สาระสําคัญของกฎหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาการดําเนินการที่สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 

 ในการดําเนินการสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
จะรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือจัดทําแผนนิติบัญญัติขึ้น เมื่อมีแผนนิติบัญญัติแล้ว ทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องนําไปจัดทํากฎหมาย ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระยะเวลา เพ่ือให้มีกฎหมายเป็นกลไกสนับสนุน   
การดําเนินการตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินได้ต่อไป 

(3) แผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนของทุกส่วนราชการที่จะแปลงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินซึ่งเป็นการกําหนดในเชิงนโยบายให้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้น ซึ่งจะต้องมีการจัดทําเป็น 2 ระยะ คือ 

 - แผนปฏิบัติราชการสี่ปี เพ่ือเป็นการวางแผนระยะยาวในการปฏิบัติตามภารกิจ     
ในขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 - แผนปฏิบัติราชการประจําปี เพ่ือเป็นการกําหนดแผนการปฏิบัติ ราชการในแต่ละปี
โดยแปลงมาจากแผนสี่ปีนั้นว่า ในปีหนึ่งมีภารกิจใดจําเป็นต้องกระทํา โดยมีเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งานอย่างไร ซึ่งแผนปฏิบัติราชการประจําปีนี้จะเป็นสิ่งที่กําหนดงบประมาณของส่วนราชการในปีนั้นด้วย 
เพราะเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกันแผนปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการใดแล้ว สํานักงบประมาณ
จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จ และการโอนงบประมาณ
จะทําได้เมื่อ มีการปรับแผนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้ คือ ภารกิจใดไม่อาจ
ดําเนินการต่อไปได้หรือหมดความจําเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินความจําเป็นหรือมี
ความจําเป็นอย่างอ่ืน และในการปรับแผนนั้นจะต้องแก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกันด้วย              
ส่วนแผนปฏิบัติราชการใดคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติจะจัดสรรงบประมาณให้มิได้ และเมื่อสิ้นปีส่วนราชการต้อง
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  หลักการในข้อนี้มีขึ้นเพ่ือรองรับการปรับปรุงระบบ
งบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 (4) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วน
ราชการ มีหน้าที่สรุปผลและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลการกําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดิน   

หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า เป็นการกําหนดวิธีการ
ทํางานของส่วนราชการ ทั้งในกรณีที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานและสามารถวัดความคุ้มค่าในการ
ปฏิบัติแต่ละภารกิจ โดยกําหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลักการ ดังนี้ 

 1) หลักความโปร่งใส  
 2) หลักความคุ้มค่า  

(1) ส่วนราชการต้องจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท และ
รายจ่ายต่อหน่วยของบริการสาธารณะ เพ่ือการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างปัจจัยนําเข้ากับผลลัพธ์     
ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะของส่วนราชการใด สูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วย  
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ของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของส่วนราชการอ่ืน ส่วนราชการนั้นต้องจัดทําแผนการลด
รายจ่ายต่อหน่วย เพื่อดําเนินการปรับปรุงการทํางานต่อไป  

(2) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ตรวจสอบ       
ความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจแห่งรัฐ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีประเมินว่าภารกิจใดสมควรทําต่อไป
หรือยุบเลิก โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้รับจากภารกิจนั้น และในการประเมิน     
ความคุ้มค่าจะต้องคํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ที่รัฐและ
ประชาชนจะได้รับ โดยเทียบกับรายจ่ายของรัฐ ทั้งนี้  มิใช่คํานวณเป็นตัวเงินเท่านั้น แต่ต้องคํานึงถึง
ประโยชน์ได้เสียของสังคมด้วย 

(3) การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องกระทําโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยจะต้องชั่งน้ําหนักถึง
ประโยชน์และผลเสียต่อสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะ
ยาวของส่วนราชการ ซึ่งมิใช่ถือราคาต่ําสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    
ในระยะยาวที่จะทําให้ต้นทุนการบริการสาธารณะต่ําลงด้วย 

3) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติราชการ (หลักความรับผิดชอบ) 
 (1) ในการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ถ้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
หนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออนุญาตจากอีกส่วนราชการหนึ่ง ส่วนราชการผู้เห็นชอบหรืออนุญาตต้อง
ดําเนินการภายใน 15 วัน เว้นแต่จะได้ประกาศกําหนดเวลาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าต้องเกินกว่า 15 วัน เพราะต้อง
ปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมาย ถ้ามีการเห็นชอบหรืออนุมัติเกินเวลา ข้าราชการที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ 

(2) การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาใด ๆ ส่วนราชการต้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย โดยเร็ว และ
หลีกเลี่ยงการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดหลักที่ชัดเจนในการรับผิดชอบของส่วนราชการ 

(3) ในกรณีที่ เป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการให้มีผลผูกพันผู้แทน          
ส่วนราชการแม้จะมิได้เข้าร่วมประชุม และจะต้องมีการบันทึกฝ่ายข้างน้อยไว้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดหลักที่
ชัดเจนในความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนส่วนราชการในคณะกรรมการ อันจะก่อให้เกิดผลสรุปของ
งานที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงโดยส่วนราชการนั้นในภายหลัง 

(4) การสั่งราชการต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามีการสั่งการด้วยวาจาต้องบันทึกคําสั่ง
นั้นไว้ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการสั่งเพ่ือปฏิบัติราชการที่ต้องมีหลักฐานยืนยันคําสั่งที่แน่นอน               
มีความรับผิดชอบทั้งผู้สั่งและผู้ปฏิบัติงาน   

หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กําหนดหน้าที่ให้ส่วนราชการปฏิบัติเพ่ือเป็นการลด
ระยะเวลาในการพิจารณา การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน
ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

หมวด 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการมีหน้าที่
ตรวจสอบภายในของส่วนราชการตนเอง เพ่ือการปรับปรุงภารกิจให้เป็นไปโดยเหมาะสมกับสภาพการณ์    
ที่เปลี่ยนไปของสังคม หรือสอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือแผนการปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 

 1) การทบทวนภารกิจ 
 2) การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หมวด 7 การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นการ

กําหนดแนวทางที่ส่วนราชการต้องจัดให้มีขึ้นเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการ
โดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะสามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาได้ต่อไป โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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 1) การกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 2) การจัดระบบสารสนเทศ 
 3) การรับฟังข้อร้องเรียน 
 4) การเปิดเผยข้อมูล   
หมวด 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีข้ึนเพื่อการวัดผลการปฏิบัติราชการว่า มีผลสัมฤทธิ์

ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดขึ้นไว้หรือไม่ คุณภาพ และความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือไม่ รวมทั้ง
การตรวจสอบการปฏิบัติราชการภายในองค์กร โดยมีการดําเนินการดังนี้ 

 1) การประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินอิสระ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจความพึงพอใจ     
ของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ 

 2) การประเมินผลประสิทธิภาพในการบังคับบัญชา 
 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ซึ่งต้องกระทําทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะตัว 

และประโยชน์ของหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นทีมทํางานมากขึ้น 
 4) ในกรณีที่การปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดผ่านการประเมินที่แสดงว่าอยู่ใน

มาตรฐานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีผลดี ให้มีการจัดสรรเงิน เพ่ือเป็นบําเหน็จ
ความชอบของส่วนราชการหรือเป็นเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการจูงใจให้ส่วนราชการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการให้บังเกิดประสิทธิภาพตามความมุ่งหมาย 

 

2.1.4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)  
 วิสัยทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)  

กําหนดว่า “ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงยึดมั่นในหลักจริยธรรมและ  
ธรรมาภิบาล” โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหา          
ความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆรวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและ
ความสามารถ ในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ  และ
สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ประชาชนและต่อสังคมโดยรวม 

ทั้งนี ้มีเป้าประสงค์หลัก คือ 
(1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ 
(2) ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ สามารถปรับรูปแบบการทํางานและเปิดให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วม 
 (3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพร้อมใน
การดําเนินงาน 
 (4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบราชการ 
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ดังนั้น สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้นํากรอบแนวคิดจากรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2550 
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551 – 2555) มาดําเนินการ
จัดทํายุทธศาสตร์และการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยมีการกําหนดทิศทางองค์กร มีแนวทางใน       
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน  โดยมีขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ดังภาพ 

 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 ความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมและส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 
 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์และบริบทด้านการคมนาคมที่
เกี่ยวข้องกับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยพิจารณาถึงนโยบายรัฐบาล  (ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558  แผนหลักการ
พัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 และโครงสร้างภารกิจของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม ดังต่อไปนี้ 
 
 2.2.1 นโยบายรัฐบาล  
  นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 
23 สิงหาคม 2554  โดยนโยบายแบ่งการดําเนินการเป็น 2 วาระ คือ ระยะเร่งด่วน ที่จะเริ่มดําเนินการใน
ปีแรก  และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล (พ.ศ.2554-2557) ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงคมนาคมและสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการพัฒนาระบบราง
เพ่ือขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ  และนโยบายการต่างประเทศและ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะเป็นการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงนโยบายการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมจะนํานโยบายดังกล่าวมาแปลงเป็นแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม  เพ่ือ
ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยมีการพิจารณาถึงความเชื่อมโยง สอดคล้อง และ
บูรณาการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของชาติ   
 

 
การ
เตรียมการ 
(Set up 
Project) 
 

 

การวิเคราะห์
สถานการณ์
และศักยภาพ
ของ 
ส่วนราชการ 

การจัดทํา
วิสัยทัศน์/
ประเด็น   
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
และตัวช้ีวัด 

 
การกําหนด
กลยุทธ์ 
(Strategy) 

 
การกําหนด
แผนปฏิบัติ
การ 
(Action 
Plan) 

 

การจัดทําคํารับรอง
และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ/การ
ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน 
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นโยบายซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
 
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ  
 ๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่
ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่งเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งสร้างโอกาสการกระจายรายได้ กระจาย
เศรษฐกิจ และกระจายการลงทุนสู่ชนบท รวมทั้งกํากับดูแลอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ 
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และการคุ้มครองผู้บริโภค 
 2. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพ่ือเชื่อมโยงกับฐานการผลิต
และฐานการส่งออกของประเทศ รวมทั้งเร่งปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบรางของประเทศให้มี
ประสิทธิภาพในระยะยาว 
 ๓. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร 
และสินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพ้ืนที่ชนบท พ้ืนที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ 
  3.๑) พัฒนาระบบรถไฟทางคู่เชื่อมชานเมืองและหัวเมืองหลักในเส้นทางที่มีความสําคัญ 

3.๒) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสาย กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางอ่ืนเพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

๓.3) ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ตเรลลิงค์ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ไปยังชลบุรีและพัทยา 
 ๔. เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่มก่อสร้าง
ได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ รวมทั้งเร่งพัฒนาระบบตั๋วร่วมบัตรเดียว และ
พัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยให้มีโอกาสได้ที่อยู่อาศัยในราคาและค่าเช่าถูกตามบริเวณใกล้สถานี
รถไฟฟ้า 
 5. พัฒนาการขนส่งทางน้ําและกิจการพาณิชนาวีขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดามัน
และฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย โดยพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้ 
 6. พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย รวมทั้งเพ่ิม
ความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้รองรับผู้โดยสารจากปีละ ๔๕ ล้านคน เป็นปีละ ๖๕ ล้านคนขึ้นไป 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนําของเอเชียและโลก 
  
นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน โดยให้ความสําคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 
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 2.2.2 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 
  วิสัยทัศน์ 
         “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน  ต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
   พันธกิจ 
             1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ     
การคุ้มครอง  ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาพ ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่โปร่งใส 
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิต   
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่ากับ  
การเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด 
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค  
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ       
และสังคม 
  4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ         
ทางธรรมชาติ 
 ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการดําเนินงานของ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงคมนาคม มีดังนี ้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา :  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 1. ผลักดันการพัฒนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง 
ไปสู่การขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยต่ําและมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงการขนส่งทางถนน 
ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศในลักษณะบูรณาการทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการขนส่งสินค้าสู่สากล ทั้งด้านความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความตรงต่อเวลา 
รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการรวบรวมและกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวม 
 2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์  โดยผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีความ
เป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบและบริหารเครือข่ายธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และ
ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา        
โลจิสติกส์ ตลอดจนยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางด้านการค้าและการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนและข้ามแดน เช่น การพัฒนาระบบ National Single Window และด่านการค้าชายแดน 
เป็นต้น รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขนส่งและการกําหนดบทบาทของท่าอากาศยานและ
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ท่าเรือหลักของประเทศ เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศใน
ระยะยาว 
 3. พัฒนาระบบขนส่งรถไฟ โดยบูรณะปรับปรุงทางรถไฟ และจุดตัดระหว่างโครงข่ายรถไฟและ
โครงข่ายถนน เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยในการให้บริการ ก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายหลัก และจัดหารถ
จักรและล้อเลื่อน รวมทั้งการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณให้มีความทันสมัย เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถใน
การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยง
สู่เมืองต่างๆ ในภูมภิาค และกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนการปรับโครงสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 4. ปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายขนส่งมวลชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความทันสมัย ครอบคลุมพื้นที่
บริการเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการก่อสร้างโครงข่ายระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และเพ่ิมประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบการเดินทางจากรถยนต์
ส่วนบุคคลเป็นระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในภูมิภาค รวมทั้ง การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบ เพ่ือให้มีการ
บริการมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา :  เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควบคู่ไปกับ
การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เพ่ือพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดย 
 1. การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ     
ในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง      
ซึ่งประกอบด้วย 
  1.1 พัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะ
รูปแบบบริการขนส่งทั้งทางถนน รถไฟ รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการขนส่งทางน้ํา/การเดินเรือชายฝั่ง 
ตลอดจนการพัฒนาด่านศุลกากรชายแดน ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน และการอํานวยความสะดวกการ      
ผ่านแดนที่รวดเร็ว ที่จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายและการบริหาร
เครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์  ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันและเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งจะนําไปสู่การลดต้นทุนการทําธุรกิจ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ระบบอํานวยความสะดวกการเดินทาง การค้า และการขนส่ง
สินค้าผ่านแดนและข้ามแดน โดยใช้ศักยภาพการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในทุกแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่มี
อย่างสูงสุด โดยมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถนําไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน รวมทั้ง
แผนความเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ของอนุภูมิภาคข้างเคียง พร้อมทั้งคํานึงถึงยุทธศาสตร์
และแผนพัฒนาของประเทศมหาอํานาจของโลกและขั้วอํานาจใหม่ในเอเซียในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 
และแผนงานของประเทศเพ่ือนบ้านแต่ละประเทศทั้งที่ได้นําเสนอในกรอบความร่วมมือกับไทยและที่ยังมิได้
นําเสนอและอาจเสนอในอนาคต โดยรัฐลงทุนแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public 
Private Partnership: PPP) 
  1.2 พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของภาคเอกชนไทย 
ทั้งด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการไทย
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สามารถเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ได้ตลอดทั้งห่วงโซอุปทาน ทั้งในระดับภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับ SMEs ให้มีความรู้ด้านศักยภาพการ
พัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านและความรู้ในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงตาม
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจและช่องทางส่งออกในอนุภูมิภาค และพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการของไทย
ในระดับสากลเพ่ือให้สามารถเริ่มธุรกิจระหว่างประเทศได้ โดยไทยให้ความสนับสนุนทางวิชาการกับประเทศ
เพ่ือนบ้านในการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 
  1.3 เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจน
เชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศโดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงปัจจัยการผลิต 
ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับพื้นท่ีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มีการพัฒนาในประเทศเพ่ือนบ้าน
กับเขตเศรษฐกิจชายแดนไทยและพ้ืนที่เศรษฐกิจตอนใน ทั้งนี้ โดยมีศูนย์ประสานงานระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านบริเวณชายแดนที่สําคัญ 
 2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค มุ่งเน้นความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่    
ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
เมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน
ที่พัฒนาต่อเนื่องและพ้ืนที่ใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์ มาตรฐาน    
การให้บริการและอํานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการ
ท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ทั้งนี้ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดนจะต้องคํานึงถึงศักยภาพ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ มีแผน
บูรณาการด้านการบริหารจัดการและพัฒนาด้านแรงงานเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้านตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่างๆ และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนและยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมอ่ืนๆ 
 
 2.2.3 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ 
  วิสัยทัศน์  
  “ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (SMART THAILAND) ด้วย ICT” 
“สังคมอุดมปัญญา” ในที่นี้หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง  
ชาญฉลาด โดยใช้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด (Smart) 
และรอบรู้สารสนเทศ (Information literacy) สามารถเข้าถึง และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล (Smart Governance) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสู่เศรษฐกิจและสังคม
ฐานความรู้และนวัตกรรมอย่างยั่งยืนและมั่นคง 
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 เป้าหมาย 
 (1) ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากรทั้งประเทศ มีความรอบรู้ สามารถ
เข้าถึง สร้างสรรค์ และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ รู้เท่าทัน มีคุณธรรมและจริยธรรม (Information 
Literacy) ก่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การทํางาน และการดํารงชีวิตประจําวัน  
 (2) ยกระดับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ      
ขึ้นอย่างน้อย 15 อันดับ ใน Networked Readiness Index  
 (3) เพ่ิมบทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรม ICT ต่อ GDP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนากําลังคนไอซีทีให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 
 2. เพ่ือสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3. เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตสู่การเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ 
 4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและปัจเจกบุคคล 
 5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิต 
และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน 
 เร่งพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศสู่สังคม
ฐานความรู้และนวัตกรรมทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Professionals) และ
บุคลากรในสาขาอาชีพต่างๆ รวมถึงเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและประชาชนทุกระดับ ให้มีความรู้
ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน (Information Literacy) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT อย่างมีธรรมาภิบาล 
 ปรับปรุงการบริหารและการกํากับดูแล กลไก และกระบวนการในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาล โดยเน้นความเป็นเอกภาพ การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 พัฒนาและบริหารการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสารให้กระจายอย่างทั่วถึง
ไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และมีระบบสารสนเทศและโครงข่าย   
ที่มีความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีโครงการพ้ืนฐานที่มีศักยภาพทันกับวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยี เพ่ือรองรับการขยายตัวตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถให้บริการมัลติมีเดีย ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และบริการใดๆที่เป็นประโยชนต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งมุ่งเน้นการลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้สังคมมีความสงบสุขและประชาชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารและการบริการของภาครัฐ 
 ให้หน่วยงานของภาครัฐใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการสร้าง เพ่ือสนับสนุน 
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร สามารถตอบสนองต่อการให้บริการที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง     
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใสเป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน          
ที่เก่ียวข้อง 
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 2.2.4 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558 
 วิสัยทัศน์ 
  “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” 
  พันธกิจ 
  พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบายการพัฒนา กํากับ ดูแลและ
บูรณาการการขนส่งและการจราจรให้มีอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 1 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่าย ระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง 
 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บริการระบบขนส่งเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 5 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการระบบขนส่งและจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้นําแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554-2558      
มาเป็นกรอบในการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางในการประสานอํานวยการและ
กํากับติดตามผลการดําเนินการเพ่ือผลักดัน ขับเคลื่อน สนับสนุน นโยบายและบริหารนโยบายด้านคมนาคม
การขนส่งและจราจร ให้บรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง 
 
 2.2.5  แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 
สาระส าคัญของเรื่อง 
 สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจรพ.ศ. 2554-2563 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการชี้นําการพัฒนาและเป็นกรอบการดําเนินงาน
ให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตลอดจนภาคีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมีบูรณาการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
 วิสัยทัศน์  
 “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน (Towards Sustainable Transport)” 
 พันธกิจ  
 “พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมทั้งวางแนวนโยบาย ขับเคลื่อนการพัฒนากํากับดูแลและ
บูรณาการการขนส่งทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ ให้มีบริการที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง 
คุ้มค่า และเป็นธรรม” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

1. พัฒนาระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานสาขาขนส่ง 
2. พัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
3. พัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค 
4. พัฒนารูปแบบและกลไกสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนสําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการขนส่ง 
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6. ส่งเสริมให้มีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และการให้บริการขนส่ง 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) และแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 

 1. เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง (Hub for 
Connectivity) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของประตูการขนส่ง (Hub) ที่มีศักยภาพ และการ 
ปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยง (Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่ง ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้ คาดว่าปริมาณการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้า
ผ่านประเทศไทยจะเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลทําให้การค้าระหว่างประเทศของไทยขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ (GDP)เพ่ิมขึ้น และในท้ายที่สุดประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคตระหนักรู้ถึงบทบาททาง
เศรษฐกิจและการเป็นศนูย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย 
 2. เพื่อให้มีระบบขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดีเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจและ
ชุมชน (Accessibility) โดยการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ การกําหนดรูปแบบและแนวเส้นทางขนส่งหลักระหว่างพ้ืนที่เศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือให้
สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพ้ืนที่และชุมชน ซึ่งผลลัพธ์การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ    
จะได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความน่าเชื่อถือ และต้นทุนการขนส่งลดลง ส่งผลทําให้มีโอกาสทางธุรกิจ
เพ่ิมข้ึนและเศรษฐกจิในระดับพ้ืนที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 
 3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเดินทางและการขนส่งให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  โดย
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยใน
การเดินทางและการขนส่งโดยเฉพาะที่สําคัญ คือ ต้องให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คาดว่า 
จํานวนอุบัติเหตุจากการขนส่งจะลดลง จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่งจะลดลง
เช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้ความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมลดลง ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เนื่องจากการเดินทางและการขนส่งมีความปลอดภัย 
 4. เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Friendly) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่ง
ทางรางและทางน้ํา ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะที่สะอาด ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คาดว่าจะช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและมลภาวะ  
ที่เกิดจากภาคการขนส่งลดลง โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่งผลทําให้ลดผลกระทบที่มีต่อภาวะ
โลกร้อน ลดการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิง และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากการประหยัด
ต้นทุนด้านพลังงานและค่าชดเชยจากการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน 
 5. เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อถือได้ เข้าถึง สะดวก และมี     
ค่าโดยสารที่เหมาะสม การปรับปรุงระบบการขนส่งเชื่อมโยงกับการขนส่งสาธารณะ และการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือทดแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คาดว่าจํานวนผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยระบบ 
ขนส่งสาธารณะต่อรายได้จะลดลง ส่งผลทําให้การเดินทางสะดวกและง่ายข้ึน ชุมชนก็มีความน่าอยู่มากขึ้น 
 



20 
 

 

 6. เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือลดปัญหาคอขวด เชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทาง และการบริหารจัดการจราจร 
รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาในการเดินทาง          
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คาดว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งจะลดลง ความแน่นอนและความตรงต่อเวลา  
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าจะเพ่ิมขึ้น ส่งผลทําให้สภาพการจราจรคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและลดความ
สูญเสียจากการจราจรติดขัด 
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สรุปความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
โครงข่าย ระบบขนส่ง
ภายในประเทศและพัฒนา     
จุดเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์การขนส่ง 
 
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบขนส่งให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัย 
 
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ให้บริการระบบขนส่ง       
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
5 ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการระบบขนส่งและ
จราจรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

1. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้เชื่อมโยงกัน
อย่างทั่วถึงเพียงพอและมี
คุณภาพ 
 

2.พัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
อย่างบูรณาการ 
 

3. พัฒนาระบบรางเพื่อ
การขนส่งมวลชน 
 

4. พัฒนากิจการพาณิชย
นาวีและโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่งทางนํ้า 
ชายฝั่งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 

5.พัฒนาและขยาย
ความสามารถท่าอากาศ
ยานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบินและ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ือง 
 

6. ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
การผลิตท่ีเกี่ยวข้องด้าน
ขนส่งและปรับปรุงทาง
หลวงรวมถึงการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ 
 

7. พัฒนาระบบขนส่ง
และโลจิสติกส์ในภูมิภาค
และเชื่อมโยงกับ
โครงข่ายคมนาคมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
รวมท้ังปรับปรุงระบบ
อํานวยความสะดวก
ทางการค้าและการ
ขนส่งสินค้าข้ามแดน 

นโยบายรัฐบาล แผน ฯ 11 แผนการบริหารราชการฯ ยุทธศาสตร์ คค. 

1. พัฒนาทางหลวงทาง
หลวงชนบทให้โครงข่าย
การขนส่งเชื่อมโยง
สมบูรณ์ 
 

2. ดําเนินการก่อสร้าง
บูรณะและบํารุงรักษา
ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองให้มีคุณภาพ 
มาตรฐานและปลอดภัย 
 

3.พัฒนาโครงข่ายและ
ระบบบริการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน 
 

4.ศึกษาโครงข่ายรถไฟ
ขนาดรางมาตรฐานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ปริมาณการขนส่ง 
 

5.พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน อุปกรณ์ สิ่ง
อํานวยความสะดวกใน
การบริการท่าเรือ 
 

6.ดําเนินการเพิ่ม
ความสามารถและระบบ
บริการของท่าอากาศ
ยานหลักในประเทศให้มี
คุณภาพมาตรฐานสากล 
 

7. ศึกษาพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ี
เกี่ยวเน่ืองกับการต่อตู้
รถไฟ รถไฟฟ้า ต่อเรือ 
โดยให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตและ
การบริหารจัดการ 
 

8. ศึกษาผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมของการ
ก่อสร้างทางวิ่งเส้นทาง
ท่ี 3 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 

 
 

1. พัฒนาปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่ง 
ไปสู่การขนสง่ใน
รูปแบบ ท่ีมีต้นทุน
การขนส่งต่อหน่วยต่ํา
และมีการใช้พลังงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังเชื่อมโยงการ
ขนส่งทางถนน ทาง
ราง ทางนํ้า และทาง
อากาศในลักษณะ
บูรณาการทั้ง
ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 
 

๒. ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
 โลจิสติกส์   
 

๓.พัฒนาระบบขนส่ง
รถไฟ 
 

๔. ปรับปรุงพัฒนา
โครงข่ายขนส่งมวลชน
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้มี
ความทันสมัย 
ครอบคลุมพื้นท่ีบริการ
เพิ่มขึ้นและสอดคล้อง
กับการขยายตัวของ
เมืองและการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 
 

5. การพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านการ
ขนส่งและระบบโลจิ
สติกส์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ 
   

6. การพัฒนาฐาน
ลงทุนโดยเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในอนุภูมิภาค 
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ปลัดกระทรวงคมนาคม 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค าปรึกษากฎหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

นักวิชาการขนส่ง ช านาญการ 
หรือช านาญการพิเศษ (ศอ. บต.) 

กลุ่มที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง 
 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ราชการ 

กองกลาง กองการเจ้าหน้าที ่ กองคลัง กองสารนิเทศ 

ส านักกฎหมาย ส านักความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

ส านักตรวจราชการ ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร ์

: ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านนโยบายและแผน 

ส านักอุทธรณเ์งินค่าทดแทน ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

2.3 ภารกิจและโครงสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 
 

โครงสร้างของสาํนักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
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 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  ปี พ.ศ. 2552 
กําหนดให้ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป  รวมทั้งงานกํากับและเร่งรัด
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําข้อมูลเพ่ือเสนอแนะรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง 
 (2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนปฏิบัติราชการ 
 (3) จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทวง 
 (4) กํากับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  
ในสังกัดกระทรวง 
 (5) กําหนดบทบาท และแนวทางความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศและองค์การ
ระหว่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
 (6) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงและเรื่องราวร้องทุกข์ 
 (7) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ข้อมูลข่าวสารการขนส่งและจราจร 
 (8) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอ่ืน   
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 (9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการบริหารงานและการบริการ
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (10) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
 
 ส่วนราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัดกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (3) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง
ต่างๆ และหน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 2. กลุ่มตรวจสอบภายใน  
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
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  (2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 3. กองกลาง  
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป และปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงและกระทรวง รวมทั้งปฏิบัติงานห้องสมุด 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  (3) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 4. กองการเจ้าหน้าที่  
  (1) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  (2) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 5. กองคลัง    
  (1) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคาร
สถานทีแ่ละยานพาหนะของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน บัญชี การบริหารงบประมาณ และการพัสดุที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ีนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 6. กองสารนิเทศ  
  (1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานของ
กระทรวง รวมทั้ง ปฏิบัติงานสนับสนุน และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานของกระทรวงในภาพรวม 
  (2) วางแผนและดําเนินการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของ
กระทรวง 
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 
 7. ส านักกฎหมาย  
 (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่
ของกระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา 
งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง เว้นแต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน  
 (๓) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและคําสั่ง ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
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 (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
 8. ส านักความร่วมมือระหว่างประเทศ  
 (๑) จัดทํายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับความร่วมมือและความช่วยเหลือกับต่างประเทศ     
ด้านการขนส่งและจราจร 
 (๒) กําหนดบทบาทในการประชุม เจรจา และจัดทําความตกลงระหว่างประเทศ     
ด้านการขนส่งและจราจร รวมทั้งวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๓) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง 
 (๔) ติดต่อและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศด้านการขนส่งและจราจร 
 (๕) เป็นศูนย์กลางประสานงานและจัดทําฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ    
ด้านการขนส่งและจราจร 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
 9. ส านักตรวจราชการ  
 (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของกระทรวง 
 (๓) ติดตาม ประเมินผล และพัฒนาระบบตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
 10. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  
 (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (๒) ประสานแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวงไปสู่        
การปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน กํากับ เร่งรัด ติดตาม  และประเมินผล         
การปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้สอดคล้อง        
กับนโยบายและแผนของกระทรวง 
 (๔) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานผลงานและผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ    
ที่ได้รับมอบหมาย 
 11. ส านักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
  (๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทน  รวมทั้ง        
การดําเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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  (๒) วางหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเวนคืน รวมทั้งให้คําปรึกษา
แนะนําแก่หน่วยงานที่เวนคืน 
  (๓) ให้คําปรึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 (๔) เสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  (๕) ประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หรือ       
ที่ได้รับมอบหมาย 
 12. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 (๑) จัดทําแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
 (๓) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนํา หรือ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
 (๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือ     
ที่ได้รับมอบหมาย 
 
2.4  ผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้มีการพิจารณาศักยภาพของตนเองโดยดูจากผลการดําเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 
 2.4.1 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานตามเอกสารงบประมาณ 
  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าหมายการให้บริการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2553 สรุปได้ดังนี้   
 1) เป้าหมายการให้บริการที่ 1: หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนํานโยบายและแผน
ไปใช้ในการดําเนินงาน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงาน  คือหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงคมนาคมมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ร้อยละ 80 
(เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้) และมีผลผลิต คือ การบริหารจัดการนโยบาย แผน และมาตรการด้านการ
คมนาคมขนส่ง ซึ่งมีผลการดําเนินงาน คือ วิเคราะห์ และจัดทําแผนการปฏิบัติงาน จํานวน 3 เรื่อง (เป็นไป
ตามแผนที่กําหนดไว้) 
  2) เป้าหมายการให้บริการที่ 2: ผู้รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาครัฐได้ประโยชน์ จาก
บริการอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง มีผลการดําเนินงาน คือ จํานวน
ผู้ใช้บริการเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 5 และผู้รับบริการทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในคุณภาพ
และการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศ ร้อยละ ๘๐ (เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้) และมี
ผลผลิต คือ จํานวนครั้งในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีผล
การดําเนินงาน คือ มีผู้เข้าใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่งจํานวน 
1,630,195 ครั้ง (แผน 1,303,000 ครั้ง) 
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คะแนน 4 มิ ติ 
สปค. 

 2.4.2 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน 
                   สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดกรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
เป็น 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และ มิติด้านการพัฒนาองค์การ ซึ่ งการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการซึ่งตามกรอบ        
การประเมินผล 4 มิตินี้จะมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลสําเร็จ ทั้งต่อความคาดหวังของประชาชน
ผู้รับบริการต่อรัฐบาล ผู้กําหนดนโยบาย รวมทั้งความมีประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารจัดการ
ภายในส่วนราชการ ทั้งนี ้ตัวชี้วัดในมิติด้านประสิทธิผล ของส่วนราชการจะมีความเฉพาะเจาะจงสอดคล้อง
กับแผนและภารกิจของแต่ละส่วนราชการและจังหวัด โดยเป็นแผนปฏิบัติราชการที่เชื่อมโยงระดับกระทรวง
และระดับกรม ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และตามภารกิจหลักของส่วนราชการ 
  2.4.2.1 ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 ถึงปัจจุบัน ปรากฏ ดังนี้ 

               
 

ตัวชี้วัด 
ผลลัพธ์การด าเนินการ ค่าเฉลี่ย 

7 ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 5.0000 4.7613 4.4018 4.2835 4.4622 3.9026 4.4550 4.666 

มิติที่ 2  ด้านคณุภาพการให้บริการ 3.8590 4.6175 4.7942 4.3020 3.4450 4.0740 4.3796 4.2101 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 4.6400 4.6175 3.8000 4.8850 4.7584 4.2748 4.7864 4.5374 

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ 4.4880 4.9188 4.9500 4.9500 4.8295 4.7667 4.7082 4.8016 

ภาพรวม 4.4967 4.7191 4.5004 4.4900 4.3607 4.1756 4.5281 4.4672 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

แผนภูมิแสดงผลคะแนนรวม 4 มิติตามผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
                        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2553) 

 

แผนภูมิแสดงผลคะแนนแต่ละมิติใน 4 มิติตามผลการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
                        (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2553) 
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ผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีดี โดยพบว่าคะแนนของทุกปีมีผลการดําเนินงานเกิน 4 คะแนนหรือร้อยละ 80 ขึ้นไป  โดยคะแนน
สูงที่สุด คือปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 และต่ําที่สุดคือปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เมื่อพิจารณารายมิติ     
จะพบว่า  มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร มีคะแนนในภาพรวมสูงสุด หรือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.8016 
รองลงมาได้แก่มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.5374  และมิติที่ 1 ด้าน
ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ มีคะแนนเฉลี่ยที่ 4.4666 มิติที่ 2 คุณภาพการให้บริการจะมีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ 4.2101  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของกรอบการประเมินผลจะพบว่า กรอบการ
ประเมินผลจะให้น้ําหนักคะแนนในมิติที่ 1 สูงที่สุดคือร้อยละ 50 และ 3 มิติที่เหลือรวมกันร้อยละ 50 
คะแนนในมิติที่ 1 จึงมีผลต่อคะแนนภาพรวมสูงสุดเนื่องจากวัดความสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ หากปีใด
มีคะแนนในมิติที่ 1 ต่ําจะส่งผลต่อคะแนนภาพรวมต่ําด้วย เช่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 มีคะแนนในมิติ  
ที่ 1 เท่ากับ 3.9026  ทําให้ปีงบประมาณนี้มีผลคะแนนรวมต่ําสุดคือ 4.1756   

เมื่อพิจารณาในมุมมองของมิติภายในและมิติภายนอก จะพบว่า มิติภายนอกได้แก่        
มิติที่ 1  มิติด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีตัวชี้วัดระดับกระทรวงที่สํานักงานปลัดไม่ได้ดําเนินการ
โดยตรง เพียงมีหน้าที่ติดตามประเมินผล ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีคะแนนในตัวชี้วัดระดับกระทรวงเท่ากัน  
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.4666) และมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ จะเป็นเรื่องของการวัดความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการโดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกมาตรการการป้องกันความทุจริต และการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.2101) แสดงถึงสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีค่าคะแนนในมิติภายนอก
ต่ํากว่ามิติภายใน 

เมื่อพิจารณามิติภายใน ได้แก่ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการให้บริการ เป็นเรื่องของ
การลดขั้นตอน หรือรักษามาตรฐานรอบการทํางาน  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ต้นทุนต่อหน่ วย ระบบการ
ควบคุมภายใน การพัฒนากฎหมาย (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.5374) และมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ 
เป็นเรื่องของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ การนําองค์กร การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด วิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล   การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ของการดําเนินการ (ค่าคะแนน
เฉลี่ย 4.8016) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงมีคะแนนมิติภายในสูงกว่ามิติภายนอก 

ดังนั้น ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมพบว่า มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางาน และพัฒนาองค์กรในระดับดีมาก แต่ยังอาจไม่สามารถตอบสนองต่อมิติภายนอกได้
ทันต่อสถานการณ์ อย่างเช่นคุณภาพการให้บริการและการกํากับดูแลผลการดําเนินงานของกระทรวง      
ซึ่งอาจต้องมีการวิเคราะห์ด้านการกํากับ ดูแลผลการดําเนินการของกระทรวงและการพัฒนาองค์กรพัฒนา
องค์กรโดยมุ่งเน้นภารกิจหลักเพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ได้ดียิ่ง 

 

 

   



30 
 

 

2.4.2.2 ผลการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกับส่วนราชการใน
สังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ปรากฏดังนี้ 

ผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2547 - 2553 

 

ส่วนราชการ  2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 ค่าเฉลี่ย 

ทช. 4.7265 4.7599 4.7739 4.6587 4.6551 4.4899 4.6845 4.6784 

ขบ. 4.4362 4.6660 4.7519 4.3686 4.4734 4.3007 4.6129 4.5157 

สปค. 4.4967 4.7191 4.5004 4.4900 4.3607 4.1756 4.5281 4.4672 

ทล. 4.5020 4.5847 4.2912 4.4055 4.2816 3.9268 4.5441 4.3623 

จท. 4.3662 4.6817 4.5544 4.0946 3.7219 3.9666 4.4512 4.2624 

สนข. 4.5854 4.6015 4.3883 4.1285 4.2108 3.4602 4.2453 4.2314 

บพ. 4.4869 4.4890 4.4313 3.9368 3.7863 3.4465 4.0361 4.0876 

 
แผนภูมิเส้นแสดงผลคะแนนตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม   

ปีงบประมาณพ.ศ. 2547 – 2553 
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จากผลคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
คมนาคมที่ผ่านมา 7 ปี จะพบว่า กรมทางหลวงชนบทมีคะแนนเป็นลําดับที่ 1 ทั้ง 7 ปีโดยมีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 4.6745  กรมการขนส่งทางบกมีคะแนนเฉลี่ยเป็นลําดับที่ 2 เท่ากับ 4.5117 และ
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมอยู่ในลําดับที่ 3 เท่ากับ 4.4671 ทั้งนี้ ผลการดําเนินการของส่วนราชการ
ในสังกัดจะมีผลคะแนนเป็นแนวโน้มในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อมีคะแนนสูงจะสูงตามกันและมีคะแนนต่ํา    
จะต่ําตามกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากคะแนนของการประเมินในมิติ 1 ด้านประสิทธิผลร่วมกันอันเป็นตัวชี้วัด
ระดับกระทรวง และการปรับเกณฑ์การให้คะแนนของสํานักงาน ก.พ.ร.  อย่างไรก็ตามตัวเลขข้อมูลดังกล่าว
เป็นเพียงข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าตัวชี้วัดในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน  หน่วยงานใดสามารถ
ดําเนินการได้ตามตัวชี้วัดในความรับผิดชอบได้คะแนนเท่าไร  (คะแนนเต็ม 5) ซึ่งตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงาน
มีความแตกต่างกันออกไปตามภารกิจ  ดังนั้น ตัวเลขที่ปรากฎจะไม่ได้บอกอะไรมากนัก  เป็นแต่เพียงบอกผล
คะแนนที่แต่ละหน่วยทําได้เท่านั้น  สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานระดับนโยบายจึงควรจัดให้มีการวิเคราะห์ถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในมิติที่ 1 และ มิติที่ 2 เพ่ือให้ได้คะแนนสูงขึ้น สําหรับมิติที่ 3 และ 4 ซึ่งมีผล
การดําเนินงานในเกณฑ์ท่ีสูงนั้น จะสามารถยกระดับให้สูงกว่านี้ได้หรือไม่ และจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งใน
มิติที่ 3 และ 4 เพ่ือมาสนับสนุนการดําเนินงานในมิติที่ 1 และ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ทุก
หน่วยงานใน สปค. ควรให้ความสําคัญและเร่งรัดให้เกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ            
การจัดลําดับความสําคัญ และการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือรองรับการทํางานดังกล่าวต่อไป 

 
*ข้อมูลจาก http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=4&content_id=1691  
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บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จดุแข็งและจุดอ่อน) 

และปัจจัยสภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
 (SWOT Analysis) 

   

3.1  หลักการ 
 

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)  
เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนดจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ๆ ในเชิงกว้าง (Scenario Analysis) เพ่ือตรวจสอบดูว่าสถานการณ์ใดบ้าง
ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และสถานการณ์ใดบ้างที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ที่มีอิทธิพลกับการด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

 
3.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กรที่จะช่วยบ่งชี้ถึงจุดแข็งที่
จะใช้ให้เป็นประโยชน์ กับจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ถึงแม้ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอาจมีโอกาส แต่ถ้าหากภายใน
องค์กรขาดความพร้อม การด าเนินงานก็ยากที่จะประสบความส าเร็จ  โดยทั่วไปขอบเขตของการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะพิจารณาจากตัวแบบ 7 ปัจจัยตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7S 
Framework) ดังนี้ 
 

(1) โครงสร้าง (Structure) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีโครงสร้างการท างานหรือโครงสร้างของ
องค์กรในระดับต่างๆ สนับสนุนหรือเป็นแรงต้านในการด าเนินงานหรือไม่ อย่างไร   

(2) กลยุทธ์ (Strategy) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมีการก าหนดกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์อย่างไร 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในหรือไม่ อย่างไร 

(3) ระบบ (System) ระบบการท างาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และวัสดุ  อุปกรณ์ รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นอย่างไร มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้าง  

(4) รูปแบบ (Style) รูปแบบการบริหารเป็นอย่างไร มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะองค์กร และมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร เช่น การสั่งการ การควบคุม การจูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กร 

(5) จัดการบุคคลเข้าท างาน (Staff) บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีความพร้อมมากน้อย
เพียงใด และมีจ านวนเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

(6) ทักษะ (Skill) บุคลากรมีความเชี่ยวชาญหรือช านาญมากน้อยเพียงใด มีทักษะในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือไม่ อย่างไร 

(7) ค่านิยมร่วม ( Shared value) บุคลากรและองค์กรมีค่านิยมอะไร และค่านิยมดังกล่าวสร้าง       
ความเข้มแข็งหรืออ่อนแอให้กับองค์กร 

 
 



๓๓ 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis) 
ภาพ กรอบแนวคิดของแมคคินซีย์  (McKinsey 7S Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 3.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
และภัยคุกคาม (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม หลักการพ้ืนฐานและ
กรอบความคิดในการวิเคราะห์ ใช้หลัก PEST ดังนี้ 

(1) ด้านการเมือง (Political Component = P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
ภาครัฐมีผลเชิงบวกและเชิงลบต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

(2) ด้านเศรษฐกิจ (Economic Component = E) เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค/ระดับ
จุลภาค หมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม  

(3) ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Component = S) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคม
และวัฒนธรรม หรือ โครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

(4) ด้านเทคโนโลยี (Technological Component = T) เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เช่น การผลิตคิดค้น
เทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างองค์กร รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการโดยใช้
อุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ 

 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis) 



๓๔ 
 

ภาพ PEST Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 การวิเคราะห์ SWOT เป็นแนวคิดของ Albert S Humphrey ในทศวรรษ 1960 การวิเคราะห์ 
SWOT ให้มีประโยชน์ต้องขึ้นกับผู้น าไปใช้ว่าจะใช้ในลักษณะใด เช่น (1) เป็นงานง่ายๆ ส าหรับให้ทีมงานของ
โครงการวางแผนรูปแบบของกลยุทธ์ในงานโครงการที่รับผิดชอบเพ่ือใช้ส าหรับ  "kick off" โครงการที่รับผิดชอบ 
(2) เป็นการวางกลยุทธ์ของธุรกิจในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรที่มีความซับซ้อนสูงและใช้ผลที่ได้อย่างจริงจัง
เพ่ือน าไปแก้ไขกลยุทธ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยและเฉียบคม 

  ดังนั้น  SWOT Analysis จึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการน ามาก าหนดกลยุทธ์เพ่ือจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ดังภาพต่อไปนี้ 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกที่มีผลต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
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3.2  ผลการวิเคราะห์ 

ที่มา : ความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Strategic Performance Based Budgeting: SPBB)  
 

การวิเคราะห ์
สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

โอกาส 
Opportunitie

s 

อุปสรรค 
Threats 

พันธกิจ (Mission) 

 

เป้าประสงค์ (Goal) 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
ภายในองค์กร 

 

จุดแข็ง 
Strengths 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

กลยุทธ์ Strategy 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ข้อมูล
ย้อนกลับ 

Feedback 

2. การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

 การจัดท ารายงานผลงานตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าป ี
 รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
 การควบคุมภายใน / การตรวจสอบภายใน 
 การประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์ทุก 3-5 ปี 
 ฯลฯ 
 

แผนงาน/งาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม/งบประมาณ 
 

 การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปี                        

 การพัฒนาองค์กร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 การสั่งการ/ประสานงาน 
 การรายงานผลงาน/ 

งบประมาณ 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วัฒนธรรมองค์กร 
  องค์การแห่งการเรยีนรู ้
  การจัดการคุณภาพท่ัว     

ทั้งองค์กร 
 ฯลฯ 

3. การควบคุมและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ 
 
 

1. การวางแผนกลยุทธ์ 
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    จากหลักการวิเคราะห์ SWOT โดยใช้วิธีการระดมสมองตามกรอบแนวคิดของแมคคินซีย์ 
(McKinsey-7S Framework) และยังได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 50 ชุด ประมวลจากผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย ผู้ปฏิบัติระดับช านาญการพิเศษ/
ช านาญการ/ปฏิบัติการ โดยสรุปประเด็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมได้ ดังนี้ 
  

 3.2.1 จุดแข็ง จุดอ่อนของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
  

 จุดแข็ง (Strength :S) จุดอ่อน (Weakness :W) 
โครงสร้าง ๑. กฎกระทรวงก าหนดบทบาทหน้าที่ ภารกิจ

กระทรวงคมนาคมและส านักงานปลัดกระทรวง
ไว้ชัดเจน 
๒.เป็นศูนย์กลางในการก ากับ ดูแล และ  การ
บริหารงานด้านนโยบายของกระทรวงคมนาคม 

๑. อัตราก าลังไม่เป็นไปตามโครงสร้างและภารกิจ 
๒. ระบบชั้นการบังคับบัญชามีมากเกินไป ส่งผลให้
งานล่าช้า การปฏิบัติงานเป็นแบบรอรับค าสั่ง 
๓. โครงสร้างไม่ยืดหยุ่น ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลง 
๔. ขาดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หนว่ยงานภายใน สปค. และ สรค.  
 

ยุทธศาสตร์ ๑. ยุทธศาสตร์ตรงกับพันธกิจของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และมีความชัดเจน 
น าไปสู่การก าหนด ทิศทางการด าเนินงานได้เป็น
อย่างดี 
๒. แผนยุทธศาสตร์มีความท้าทาย 

๑. ค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ก าหนดสูงเกินไป 
ตัวชี้วัดมีจ านวนมากเกินไป  
๒. การขับเคลื่อนแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติยาก มี
ล าดับขั้นตอนไม่ชัดเจน แผนไม่มีการถ่ายทอดหรือมี          
การถ่ายทอดแต่ไม่ได้รับการยอมรับ/ความร่วมมือ 
3. ไมม่ีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
 

 ระบบ ๑. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน ท าให้ลด
งบประมาณและระยะเวลาในการท างาน และ
เป็นการเพ่ิมความถูกต้องของงาน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  

๑. ระบบสารสนเทศบางระบบยังไม่สามารถใช้งาน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
2. ระบบ ITและระบบการปฏิบัติงานโดยทั่วไปยังไม่
สอดคล้องกัน  
3. การน าเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับระบบงานมา
ใช้ ท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 

บุคลากร ๑. ผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความสามารถและ
การส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  

๑. โครงสร้างอายุของบุคลากรไม่เหมาะสม   
๒. อัตราก าลังกับภารกิจงานไม่สอดคล้องกันและยัง
ไม่มีการวิเคราะห์งาน  
3. ขาดระบบพี่เลี้ยงในการสอนงานที่ชัดเจน 
4. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) มีน้อย 
๕. ระบบผลตอบแทนยังไม่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการ
ท างานเชิงรุก  
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 จุดแข็ง (Strength :S) จุดอ่อน (Weakness :W) 
รูปแบบ
การท างาน 

๑. ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ และมุมมองใน
การพัฒนาองค์กรที่เป็นเลิศ 
๒. ผู้บริหารส่งเสริมการท างานของบุคลากร 
๓. ผู้บริหารระดับสูงท างานเชิงรุก 
๔. ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่สูง 
๕. มีการเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากการท างานเพ่ือ
น ามาปรับปรุงแก้ไข  
 

1. ขาดการท างานเป็นทีม 
2. การประสานงาน การปฏิสัมพันธ์ การพบปะ
สังสรรค์กันระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีน้อย  
3. ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วิธีการท างานเชิงรุกได้ 

ทักษะ ๑. มีการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
๒. เจ้าหน้าที่มีความช านาญงาน มีประสบการณ์
ในสายงานที่รับผิดชอบ และมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสูง  

๑. บุคลากรบางส่วนยังมีสมรรถนะหลักไม่ได้ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด   
๒. บุคลากรบางส่วนยังมีประสบการณ์ในการท างาน
น้อย   
 

ค่านิยม ๑. มีการเคารพผู้อาวุโส มีระบบอาวุโสในองค์กร  
 

๑. มีช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา  
๒. ไม่ตรงต่อเวลา 
3. ไม่คุ้นเคยกับการท างานเป็นทีม  
4. ขาดการให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  
5. ขาดการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
6. ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 

การน า
องค์กร 

1.ผู้บริหารมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและ    
ผลการด าเนินงานชัดเจน 
2.ผู้บริหารก าหนดให้มีการติดตามประเมินผล   
การปฏิบัติการราชการ 
3.ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสร้างความรักและ
ผูกพันในองค์กร 
4.ผู้บริหารถ่ายทอดสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์
และค่านิยมองค์กรเพ่ือให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและ
น าไปปฏิบัติ 
5.ผู้บริหารทบทวนผลการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
 

- 

การ
วางแผน
เชิง
ยุทธศาสตร์ 

1. ส่วนราชการมีการจัดท าแผนการปฏิบัติ
ราชการ (4 ปี และ 1 ปี) โดยมีการน าปัจจัย
ภายใน ภายนอก ความต้องการของผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเสี่ยง กฎหมาย ระเบียบ 
โครงสร้างส่วนราชการมาประกอบการวิเคราะห์ 
2. มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับหน่วยงาน
และบุคคล 

1. ผู้บริหารในระดับส านัก/กองยังไม่ให้ความส าคัญ
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เท่าท่ีควร 
2. ผู้บริหารทุกระดับยังมีการสื่อสารและท า        
ความเข้าใจในเรื่องยุทธศาสตร์น้อย 
3. การวางกลยุทธ์ด้านการบริหารบุคคลให้สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการ 4 ปี และ 1 ปี ยังมีน้อย 
4. ตัวชีว้ัดมีจ านวนมากเกินไป 
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 จุดแข็ง (Strength :s) จุดอ่อน (Weakness : W) 
การให้
ความส าคัญ
กับ
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

1. มีช่องทางรับฟังและเรียนรู้ความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน 
 

1.ยังไม่มีการปรับปรุงการท างานที่เป็นรูปธรรมและยังไม่
มีการติดตามผลการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2.ยังไม่มีระบบชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อ
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ค าชมเชยและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับการเข้า
มาเก่ียวข้องยังมีน้อย 
 

การวัดการ
วิเคราะห์
และการ
จัดการ
ความรู้ 

1.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการ
ผ่านระบบอย่างเหมาะสม 

1. มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม ถูกต้อง 
ทันสมัย แต่ยังไม่ได้น ามาใช้และขาดการมีส่วนร่วมของ
คนในองค์กร 
2. ระบบติดตาม เฝ้าระวังและบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลง
ในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจยังไม่เกิดประสิทธิภาพ 
3. การจัดการความรู้ยังไม่มีประสิทธิภาพ และบุคลากร
ยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ 
 

การมุ่งเน้น
ทรัพยากร
บุคคล 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ทักษะสมรรถนะที่ส าคัญ รวมถึงด้าน
ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ 

1. การก าหนดปัจจัยความผาสุก ความพึงพอใจและการ
สร้างแรงจูงใจของบุคลากรได้มีการส ารวจแล้วแต่ยังอยู่
ระหว่างการด าเนินการต่อไป 
2. ระบบประเมินผลของบุคลากรยังไม่เป็นที่ยอมรับ
เท่าท่ีควร 
3. การด าเนินการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนกลยุทธ์
การบริหารทรัพยากรบุคคลยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
4. ระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมและการสร้าง
ความก้าวหน้าแก่บุคลากรยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

การจัดการ
กระบวนการ 

1. มีการก าหนดกระบวนการสร้างคุณค่า
จากยุทธศาสตร์ พันธกิจและความต้องการ
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. มีการจัดท าข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการโดยวิเคราะห์ถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อก าหนดด้านกฎหมาย ประสิทธิภาพ
กระบวนการและการจัดท าคู่มือ/มาตรฐาน
การด าเนินงาน 
 

1. ยังไม่ได้ให้ความส าคัญกับระบบรองรองภาวะฉุกเฉิน
ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลกระทบต่อการท างานเพ่ือให้
สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องและยังไม่มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. ยังไม่มีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้การ
ด าเนินการดีขึ้นและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ลดการ
ท างานซ้ าซ้อนและการสูญเสียจากผลการด าเนินงานที่มี
เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลชัดเจน 

 
 



๓๙ 
 

3.2.2 โอกาส  อุปสรรคของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

 โอกาส (Opportunities : O)             อุปสรรค (Threats  : T) 
นโยบาย 
กฎ  
ระเบียบ 

๑. นโยบายรัฐให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบการคมนาคมขนส่ง และการลดต้นทุน
การขนส่ง โดยการพัฒนาระบบการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการลดการใช้
พลังงานภาคการขนส่ง  
๒. มีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป็นกรอบและทิศทาง
ในการด าเนินงาน  
๓. มีแผนยุทธศาสตร์ไอซีทีของประเทศ 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗) เป็นกรอบ
ชี้น าในการพัฒนา 
๔. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ท าให้เห็นทิศทางการ
พัฒนาระบบราชการชัดเจน 
๕. กรณีมีสถานการณ์ไม่ปกติทางการเมือง 
ท าให้ต้องมีการทบทวนมาตรการและ
นโยบายด้านกฎหมายให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
 

๑. นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้เกิด
โครงการก่อสร้างทั้งถนน ทางราง และทางน้ า อัน
อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ท าให้มีการร้องเรียน
หรือการชุมนุมประท้วงเพ่ิมมากข้ึน  
๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๙๐ เป็นอุปสรรคต่อการจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศ  
๓. การไม่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกลาง 
เช่น ก.พ.ร.  ก.พ.  สศช.  กรมบัญชีกลาง และ
กระทรวงการคลัง ท าให้เกิดภาระงานเพ่ิมมากข้ึน 
และมีบางงานที่ซ้ าซ้อนกัน   
๔. ปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ส่งผลต่อการเพ่ิมภาระงานให้กับ สปค.  
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร 
และสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  
๒. เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยสนับสนุนการ
ท างานให้มีความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
๓. เทคโนโลยีมีความทันสมัย ก้าวหน้า    
เอ้ือต่อการพัฒนาระบบงานและการเข้าถึง
บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชน  

๑. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว มีต้นทุนในการ
น ามาใช้งานสูง สิ้นเปลืองงบประมาณ  
2. การโจรกรรมข้อมูลมีมาก ท าให้เกิดต้นทุนในการ
ป้องกันสูงขึ้น ข้อมูลลับมีโอกาสรั่วไหลสูง  
3. การเปลี่ยนแปลง/วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี 
เปลี่ยนแปลงเร็ว ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถ
ปรับตัวให้ทันตาม อาจส่งผลให้เกิดช่องว่างในการ
เข้าถึงหากบุคลากรขาดทักษะในการใช้งาน 
 
  

 

 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 โอกาส (Opportunities : O)             อุปสรรค (Threats  : T) 
สังคม 
วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ 

๑. การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
ท าให้ต้องมีการพัฒนาองค์กร คน และ
กระบวนงานในการท างานเพ่ือรองรับความ
คาดหวังของประชาชนต่อระบบราชการ
สูงขึ้น ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการท างาน  
2. ส่วนราชการมีการแข่งขันการให้บริการ 
ท าให้ประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานราชการมีสูงข้ึน 

๑. สถานะทางการเงิน/การคลัง ของประเทศ ส่งผล
กระทบต่อการจัดท างบประมาณในภาพรวมของ
กระทรวงคมนาคม  
๒. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจมากข้ึน 
ส่งผลให้การท างานต้องมีความรอบคอบมากข้ึน   
และอาจมีระเบียบขั้นตอนเพิ่มข้ึนด้วย   
3. วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็วมาก 
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปรับตัวให้ทันตาม 
หากบุคลากรขาดการพัฒนาทักษะในการใช้งาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

3.3  การวเิคราะห์เพ่ือก าหนดกลยุทธ์การด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

   การวิเคราะห์เพ่ือก าหนดกรอบกลยุทธ์การด าเนินงานสามารถใช้หลักการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ใน              
การบริหารงานองค์กร ด้วยการน าประเด็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคที่ได้จัดท าขึ้นมาประเมินความสามารถ
ขององค์กรในการตอบสนองต่อปัจจัยภายใน ภายนอก ทั้งในปัจจุบันและที่คาดการณ์ในอนาคต โดยใช้หลักแนวคิด 
Internal Factor Analysis Summary (IFAS) และ External Factor Analysis Summary (EFAS)   

 ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจึงได้น าเอา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เฉพาะที่ส าคัญและส่ง  
ผลกระทบต่อองค์กรมากที่สุดมาจัดท าตาราง IFAS และ ตาราง EFAS โดยก าหนดค่าประเมิน (Rating) 5 ระดับ 
คือจาก 1 ถึง 5 โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 

ค่าคะแนนประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
1 น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด มากที่สุด 
2 น้อย มาก น้อย มาก 
3 ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
4 มาก น้อย มาก น้อย 
5 มากที่สุด น้อยที่สุด มากที่สุด น้อยที่สุด 

 
  ในการประเมินปัจจัยภายในก าหนดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted) รวมเท่ากับ 1 (จุดแข็ง0.5 และ
จุดอ่อน 0.5) และก าหนดค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกเท่ากับ 1 เช่นกัน (โอกาส 0.5 และอุปสรรค 0.5) 
 
           ผลการประเมิน (Rating) และการก าหนดคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weighted) จะถูกน ามาค านวณ          
ค่าประเมินที่ผ่านการถ่วงน้ าหนักแล้ว (Weighted Score) ในแต่ละปัจจัยที่ท าการประเมินซึ่งสามารถน ามารวม
เป็นคะแนนประเมินในแต่ละด้าน และแปลความหมายได้ ดังนี้ 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
ความหมายของการประเมิน 

0.5 -1.0 1.1 – 1.5 1.51 - 2.00 2.00 - 2.50 
จุดแข็ง น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก 
จุดอ่อน มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
โอกาส น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก 

อุปสรรค มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 

การน าผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมมากที่สุด มาจัดท าตาราง IFAS และตาราง EFAS ปรากฏดังนี้ 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ตาราง IFAS 
 

ปัจจัยภายใน น้ าหนัก ค่า
คะแนน 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

จุดแข็ง (Strengths)    
S1  เป็นศูนย์กลางในการก ากับ ดแูล และการบริหารงานด้านนโยบายของกระทรวงคมนาคม 0.15 5 0.75 
S2  มีระบบการน าองค์กรที่ด ี 0.10 3 0.30 
S3  ผู้บรหิารระดับสูงมีวิสยัทัศน ์ความรู้ ความสามารถ และสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร 

0.10 3 0.30 

S4  มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล 0.05 2 0.10 
S5  มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้งาน ท าให้ลดงบประมาณและระยะเวลาในการท างาน
รวมทั้งการให้บริการข้อมูล สารสนเทศแก่ประชาชน 

0.05 3 0.15 

S6 ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรบัผิดชอบต่อหน้าท่ีสูง 0.05 2 0.10 
                                                   รวมจุดแข็ง 0.50  1.70 
จุดอ่อน (Weakness)    
W1 อัตราก าลังไม่เป็นไปตามโครงสร้างและภารกิจ 0.06 2 0.12 
W2 การขับเคลื่อนแปลงแผนฯไปสู่การปฏิบัติยาก มลี าดับขั้นตอนไม่ชัดเจน แผนไม่มีการ
ถ่ายทอดหรือมีการถ่ายทอดแตไ่มไ่ด้รับการยอมรับ/ความร่วมมือ/ผู้บริหารระดับผู้อ านวยการ
ให้ความส าคญักับยุทธศาสตร์และการมีส่วนร่วมน้อย 

0.05 2 0.10 

W3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลยังอยู่ระหว่างการด าเนินการจึงยังไม่เกิดผล 0.05 2 0.10 
W4  โครงสร้างองค์กรไม่ยืดหยุ่น ไม่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง/ต่องานใหม่ๆ 0.04 3 0.12 
W5 โครงสร้างอายุของบุคลากรไมเ่หมาะสม   0.04 2 0.08 
W6 บุคลากรบางส่วนยังมีสมรรถนะหลักไม่ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด   0.04 2 0.08 
W7 ยังไม่มีการปรับปรุงการท างานท่ีเป็นรูปธรรม และยังไมม่ีการตดิตามผลการปรับปรุง   
การด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินการดีขึ้น/ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ลดการท างานซ้ าซ้อน
และการสูญเสยีจากผลการด าเนินงานท่ีมีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลชัดเจน 

0.04 3 0.12 

W8 การน าเทคโนโลยีทีไ่ม่เหมาะสมกับระบบงานมาใช้ ท าให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 0.04 2 0.08 
W9 ยังไม่มรีะบบชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ/ข้อคดิเห็น/    
ค าชมเชยและก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

0.04 3 0.12 
 

W10 มีการจัดท าฐานข้อมูลที่สนับสนุนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย แต่ยังไม่ได้น ามาใช้และขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร 

0.04 2 0.08 

W11  ขาดการท างานเป็นทีม 0.03 2 0.06 
W12  การไม่ตรงต่อเวลา 0.03 3 0.09 
                                                      รวมจุดอ่อน 0.50  1.15 

                                                                  รวม  1.00  2.85 
 

 
 



๔๓ 
 

ตาราง EFAS 
 

ปัจจัยภายนอก น้ าหนัก ค่า
คะแนน 

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ าหนัก 

โอกาส (Opportunities)    

O1  มีแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘ เป็นกรอบและทิศทางในการ
ด าเนินงาน 

0.18 4 0.72 

O2  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ ท าให้เห็น          
ทิศทางการพัฒนาระบบราชการชัดเจน 

0.18 4 0.72 

O3  การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  ท าให้ต้องมีการพัฒนาองค์กร คน และกระบวนงานในการ
ท างานเพื่อรองรับ 

0.14 4 0.56 

                                                 รวมโอกาส 0.50  2.00 
อุปสรรค (Threat)    
T1 วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่งผลใหผู้้ปฏิบตัิงานไมส่ามารถปรับตัวให้
ทันตาม หากบุคลากรขาดการพัฒนาทักษะในการใช้งาน  

0.25 2 0.50 

T2 การไม่ประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกลาง เช่น ก.พ.ร. ก.พ. สศช.  กรมบัญชีกลาง 
และกระทรวงการคลัง ท าให้เกิดภาระงานเพิ่มมากขึ้นและมีบางงานที่ซ้ าซ้อนกัน   

0.20 3 0.60 

T3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท าให้เกิดโครงการก่อสร้างทั้งถนน  ทางราง และ
ทางน้ า อันอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ท าให้มีการร้องเรียนหรือการชุมนุมประท้วง      
เพิ่มมากข้ึน  

0.05 2 0.10 

                                                   รวมอุปสรรค 0.50  1.20 
                                                                                รวม 1.00  3.20 
 
 
 
 

          สรุปผลการประเมินจากตาราง ตาราง IFAS และ EFAS 
 

 

ประเด็นการประเมิน ค่าคะแนนที่ได้ การแปลผล 
จุดแข็ง 1.70 จุดแข็งอยู่ระดับแข็งปานกลาง 
จุดอ่อน 1.15 จุดอ่อนอยู่ในระดับอ่อนปานกลางค่อนไปทางอ่อนมาก 
โอกาส 2.00 โอกาสอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก 

อุปสรรค 1.20 อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง 
 
จากตาราง EFAS และ IFAS สามารถน ามาประเมินสถานการณ์ที่องค์กรเผชิญอยู่โดยการจัดท า ตาราง 

TOWS Matrix ด้วยการสร้างมิติการประเมินระหว่างจุดอ่อน – จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค (Combination) 
เพ่ือให้ทราบถึงสถานะของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ เทคนิค TOWS Matrix ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์มีขั้นตอนการด าเนินการที่ส าคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้ 



๔๔ 
 

         1. การระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยที่การประเมินสภาพแวดล้อมที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง
และจดุอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์กร ส่วนการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการ
ประเมินภายนอกองค์กร 
         2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับอุปสรรค จุดอ่อนกับโอกาส และจุดอ่อน
กับอุปสรรค ซึ่งผลของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว ท าให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก  
 (2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก
องค์กรมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองค์กรก็เจอกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอุปสรรคจากภายนอกที่องค์กรควบคุมไม่ได้ แต่
องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่เอาชนะอุปสรรคที่มาจากภายนอกได้             
 (3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้เนื่องจากองค์กร
มีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้ ตัวอย่าง การก าหนดให้ต้องมีการ
พัฒนาระบบราชการ การมีนโยบายน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
 (4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์กร
เผชิญกับทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตัวอย่าง ประเทศไทยมีจุดอ่อน คือ ต้องน าเข้า
น้ ามันดิบจากต่างประเทศ ประกอบกับพบอุปสรรค คือ ราคาน้ ามันในตลาดโลกเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ทั้งหมดสามารถ
น ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในเชิงรับได้คือ ยุทธศาสตร์การรณรงค์ประหยัดพลังงานทั่วประเทศอย่างจริงจัง และ
ยุทธศาสตร์การหาพลังงานทดแทนที่น าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยู่มาใช้มากข้ึน 
               

              ตาราง TOWS Matrix นี้มีวิธีการวิเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับวิธีการของ The Boston Consulting 
Group หรือ BCG Approach (BCG Matrix) ที่เป็นการแสดงฐานะของหน่วยธุรกิจในเชิงเปรียบเทียบกับตลาด
สินค้าที่หน่วยธุรกิจนั้นมีผลิตภัณฑ์อยู่ โดยการเปรียบเทียบจะใช้เกณฑ์หลักๆ 2 ด้าน คือ ส่วนแบ่งตลาด           
เชิงเปรียบเทียบ (Relative Market Share) และอัตราการเติบโตของตลาดสินค้านั้นๆ (Market Growth Rate) 
โดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารได้จัดสรรทรัพยากรของบริษัทไปสู่หน่วยธุรกิจที่มีฐานะแข็งแกร่งและสร้างรายได้
ให้กับบริษัทแทนที่จะใช้ไปกับหน่วยธุรกิจที่มีฐานะอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบในตลาดสินค้านั้น ตาราง BCG นี้พัฒนา
โดยบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชื่อ The Boston Consulting Group (BCG) จึงน าชื่อย่อมาใช้ในการตั้งชื่อ 
ซึ่งมแีนวคิดในการวิเคราะห์ของ ตาราง BCG ดังภาพนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๕ 
 

BCG Matrix และทางเลือกกลยุทธ ์
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการประเมินระดับคะแนน จุดแข็ง จุดอ่อน ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมตามตาราง IFAS มี

ค่าคะแนนอยู่ที่ 2.85 และการประเมินโอกาสและอุปสรรคตามตาราง EFAS มีค่าคะแนนอยู่ที่ 3.20 เมื่อน ามา
ประมวลใน TOWS Matrix/BCG Matrix ได้จุดตัดอยู่ในช่อง WO Situation (ตั้งรับ ปรับตัว) หมายความถึง 
สถานการณ์ในองค์กรเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง ขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรค 
แสดงถึง การที่ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมต้องพยายามเอาชนะจุดอ่อนในเรื่องของอัตราก าลัง การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบงาน และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้ตอบสนองต่อบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้โอกาสที่มีอยู่เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน เช่น การผลักดัน/ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงคมนาคมให้บรรลุผลด้วยบทบาทของการเป็นศูนย์กลางของกระทรวง การพัฒนาระบบราชการตาม               
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพ่ือให้มี
ขีดสมรรถนะสูงในการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังภาพ 
             
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปขั้นตอนการจัดท า TOWS Matrix 
 

 

Stars Situation (SO)                                   

 

 เร่งรุก บุกเร็ว                                ตั้งรับ ปรับตัว 
 

 

 

รั้งรอ ขอจังหวะ                          เลิกรา หาแผนใหม ่

 

ST                                                         WT 

Strength Weakness 

Threat 

Opportunities                     

SO                                                               WO 
 
 เร่งรุก บุกเร็ว                                ตั้งรับ ปรับตัว 
 
 
 
รั้งรอ ขอจังหวะ                          เลิกรา หาแผนใหม่ 
 

ST                                                                  WT 
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ภาพตาราง TOWS Matrix/BCG Matrix แสดงผลการประเมินสภาพแวดล้อมของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

Stars Situation 
(SO) 

Cash Cows  
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(ST) 

Question Marks 
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Dogs Situation 
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Strength Weakness 

Threat 
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๔๖ 
 

สรุปขั้นตอนการจัดท า TOWS Matrix 
 

TOWS MATRIX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

จาการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์สรุปได้ว่า ในการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT EFAS IFAS 

เลือก O, T ที่มีผลต่อองค์กร เลือก S, W ที่มีผลต่อองค์กร 

การกรองสถานการณต์่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 

พิจารณาทางเลือก 

Identify 

Distinctive Competency 
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นขององค์กร 

Opportunities 
(โอกาสต่างๆ ที่เกดิขึ้น) 

Strategic Alternative and Recommended Strategy 
การระบุทางเลือกเพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์ 

TOWS MATRIX 
 

     เป็นวิธีการที่จะช้ีให้เห็นว่า เมือ่องค์กรเผชิญกับโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกแล้วสามารถเตรยีมการ หรือจับคู่ (Matching) 
กับความแข็งแกร่งและจดุอ่อนภายในองค์กรที่มีอยู่เพื่อที่จะลดความเสี่ยง หรือ เอาชนะในเชิงกลยุทธ์ได้อย่างไรใน 4 หนทาง 

(1) 
SO Strategies 

    ก าหนดกลยุทธ์ที่จะ
ใช้จุดแข็งเพื่อท าให้เกิด
ข้อได้เปรยีบเมื่อมีโอกาส
เกิดขึ้น 

(2) 
WO Strategies 

    ก าหนดกลยุทธ์ที่จะ
ใช้เพื่อพิชิต หรือเอาชนะ
จุดอ่อนหรือความ
อ่อนแอขององค์กร 

(3) 
ST Strategies 

    ก าหนดกลยุทธ์โดยใช้
จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงภัย
หรือเอาชนะอุปสรรค 

(4) 
WT Strategies 

    ก าหนดกลยุทธ์ที่โดย
พยายามลดจุดอ่อนให้เหลือ
น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้และ
หลีกเลี่ยงภัยคุกคาม 

คือ การรวบรวม S, W, O, T ท่ีได้จากตาราง 
EFAS/IFAS เลือกเอาเฉพาะท่ีก่อให้เกิดผลดีกับองค์กร 
 
 

สรุป S, W, O, T ท่ีส าคัญเข้าไว้ด้วยกัน 

BCG MATRIX 



๔๗ 
 

จาการวิเคราะห์เพื่อก าหนดกลยุทธ์สรุปได้ว่า ในการจัดท ายุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมี
ประเด็นส าคัญที่ต้องน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ๑. การเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ โดยน าแนวทางการบริหารงานแบบบูรณาการ 
(Integration) มาใช้อย่างเหมาะสม  
 ๒. การก าหนดยุทธศาสตร์การท างานที่มีผลเชื่อมโยงกันในทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
รวมถึงการสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรร่วมกัน (Corporate Core) เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า ประหยัด และมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 

๓. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการแปลงยุทธศาสตร์ของกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดไปสู่
การปฏิบัติ และมีกลไกหรือระบบในการตรวจสอบ ก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์สุดท้าย คือ 
ประโยชน์สุขของประชาชนและการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

๔. การจัดโครงสร้างและระบบงาน ภายใต้เงื่อนไขตามนโยบายของรัฐบาลที่ไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลัง 
แต่ใช้วิธีการเกลี่ยอัตราก าลังภายในกระทรวง หรือ มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม รวมถึงการ
น าเทคโนโลยี และการจัดการความรู้มาใช้ให้เกิดประสิทธิผล 

๕. การพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงโดยจัดให้มีระบบกลไกสนับสนุนการบริหารจัดการอย่างจริงจัง 
เช่น ระบบงบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการวางแผน ระบบการติดตามและประเมินผล ระบบการ
พัฒนาบุคลากร การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ระบบการจัดการข้อร้องเรียน และระบบการจูงใจหรือการให้
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 
 รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ ได้กล่าวถึง ปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) นั้น ต้องประกอบด้วย 
 (1) การมียุทธศาสตร์ (Strategy) ที่ดแีละสามารถสื่อสารให้คนเข้าใจได้ 
 (2) ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 (3) ขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 (4) โครงสร้างและกระบวนการท างานที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ 
 (5) ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
 (6) ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 (7) Performance Management ทั้งเรื่องของตัวชี้วัด เชื่อมโยงไปถึงผลตอบแทน แรงจูงใจ 
 (8) Leadership กล่าวคือ ผู้น าจะต้องช่วยในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ไม่ ใช่เพียง
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างเดียว 
                
                ทั้งนี้ ปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้อง
อาศัยเครื่องมือ หรือเทคนิคทางการบริหารจัดการต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น SWOT Analysis, Strategy Map, 
Balanced Scorecard, PMQA, Change Management, Knowledge Management (KM), การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การประเมินความคุ้มค่า เป็นต้น 
 



 

บทท่ี 4 
แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555 – 2558

 
4.1 วิสัยทัศน์ 

 เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายคมนาคมอย่างมีคุณภาพ 

4.2  พันธกิจ 

 1. เสนอแนะและก ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือน ากระทรวงคมนาคมมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าประสงค์สูงสุดที่ก าหนดไว้ 

 2. จัดระบบการท างาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

4.3  ภารกิจหลัก 

 การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร  และ
บริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในสังกัดให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจกระทรวง 



๔๙ 
 

๔๙ 

ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555 -2558

วิสัยทัศน์: 
                                ป นศูนย์กลางการบริหารน ยบายการคมนาคม ย างมีคุ ภาพ

พนัธกิจ :   1   สน แนะและก ากับดแูลน ยบายและยุทธศาสตร์ พื ่น ากระทรวงคมนาคมสู ผลสัมฤทธิ ตาม ป าประสงคส์ูงสดุทีก่ าหนด ว 
              2  จัดระบบการท างาน ระบบ   มูลสารสน ทศ  สร าง งค์ความรู  ความสามารถบคุลากร ห สามารถต บสน งต  การ ปลี่ยนแ   

ประ ด นยุทธศาสตร์ท่ี 1
พั นาบทบาทการ ป นผู น า นการบริหาร
จัดการน ยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม

ประ ด นยุทธศาสตร์ท่ี 2
 ับ คลื่ น ติดตาม ประ มินผล และ ห 

    สน แนะการด า นินงาน  ิงรุก

ประ ด นยุทธศาสตร์ท่ี 3
พัฒนาองค์ความรู้  ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

และบุคลากรเพื่อมุง่สู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูง 

1.1  ป นศูนย์กลาง นการบูร าการ     
การด า นินงานตามน ยบายและ
ยุทธศาสตร์การคมนาคม  งกระทรวง 

2.1   พ่ิมศักยภาพ นการตรวจ ติดตาม 
ประ มินผลการป ิบัติรา การตามภารกิจ      
และยุทธศาสตร์  งหน วยงาน นสังกัด  ิงรุก 

3.1  มีระบบการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถ ป นต นแบบ ห กับ
หน วยงาน ่ืน

1.2  ผู ก าหนดน ยบาย นระดับ คค. 
และ สปค. มีความพึงพ  จ              
การป ิบัติงาน  ง สปค.

2.2  สปค. มีรูปแบบการ ห บริการด าน
   มูล  าวสารและการด า นินงาน  ง
กระทรวง ย างมีคุ ภาพ

มิติ 1
ประสิทธิผล

ตามยุทธศาสตร์      

มิติ 2
คุ ภาพการ
 ห บริการ

มิติ 3
ประสิทธิภาพ
การป ิบัติ
รา การ

มิติ 4
การพั นา
 งค์กร

3.2 ผู รับบริการมีความพึงพ  จ                  
การป ิบัติงาน  ง สปค.

1.3 สปค. มีระบบการสื่ สาร 
ถ ายท ดน ยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั งการรับ  งหน วยงาน น คค. 
 ย างมีประสิทธิภาพ

1.4 พั นาคุ ภาพการบริหารจัดการ 
และการสร างวั นธรรม งค์กร

2.4 พั นา ครงสร างพื น าน ทค น ลยี
และระบบสารสน ทศ สปค.

3.4 การบริหารและพั นาทรัพยากร
บุคคล   ง สปค.

2.3  สปค. มีระบบตรวจ ติดตาม 
ประ มินผล พร  มทั ง ห    สัง กตและ
    สน แนะ  ย างมีประสิทธิภาพ 

3.3 สปค. มีระบบ    มูลสารสน ทศด าน
การคมนาคม นส ง พ่ื     นการตัดสิน จ
  งผู บริหาร

 



๕๐ 
 

๕๐ 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 1: พั นาบทบาทการ ป นผู น า นการบริหารจัดการน ยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

1.1 เป็น
ศูนย์กลาง       
ในการบูรณาการ 
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์          
การคมนาคม         
ของกระทรวง  

1.1.1 จ านวน
แผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจแบบ
บูรณาการของ สปค.  

3 4 5 6 - การจัดท าแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจ
แบบบูรณาการและน าไป
ปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
บทบาทการเป็น
ศูนย์กลาง  

 1. โครงการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการตาม
ภารกิจของ สปค.         

สนย.  

1.2. ผู้ก าหนด
นโยบายใน
ระดับ คค. และ 
สปค. มีความพึง
พอใจการ
ปฏิบัติงานของ 
สปค.  

1.2.1 ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้
ก าหนดนโยบายใน
ระดับ คค. และ 
สปค.  

70 75 80 85 - การติดตามและ
น าเสนอผลงาน            
ให้ผู้ก าหนดนโยบาย
ทราบ รวมถึงการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้
ก าหนดนโยบาย 

2. โครงการส ารวจ
ความพึงพอใจ ของผู้
ก าหนดนโยบายใน
ระดับ คค. และ สปค.  

กจ./กพบ.  



๕๑ 
 

๕๑ 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 1: พั นาบทบาทการ ป นผู น า นการบริหารจัดการน ยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

1.3 สปค. มี
ระบบการ
สื่อสาร ถ่ายทอด
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งการรับ
ฟังหน่วยงานใน 
คค. อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.3.1 ระดับ
ความส าเร็จ            
ในการสื่อสาร 
ถ่ายทอดนโยบาย
และยุทธศาสตร์ และ
การรับฟังหน่วยงาน 
ใน คค.  
 

3 3 4 5 - การก าหนดแนว
ทางการสื่อสารและ
ถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

3. โครงการสื่อสาร 
ถ่ายทอดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และรับฟัง
หน่วยงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

กพบ.  
 

         



๕๒ 
 

๕๒ 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 1: พั นาบทบาทการ ป นผู น า นการบริหารจัดการน ยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

1.4 พัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ 
และการสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กรที่ดี 
 

1.4.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

3 4 5 ๕ - การจัดท าแผนการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการและน าไปสู่
การปฏิบัติ 

4. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการองค์กร 

กพบ. 

1.4.2 ระดับ
ความส าเร็จ         
ของการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี  

- การจัดท าแผนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร   
ที่ด ี

5. โครงการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร สปค.  

กจ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

๕๓ 

 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ับ คลื่ น ติดตามประ มินผล และ ห     สน แนะการด า นินงาน  ิงรุก 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 ๕๘ 

2.1 เพ่ิม
ศักยภาพ           
ในการตรวจ 
ติดตาม 
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจ   
และยุทธศาสตร์
ของหน่วยงานใน
สังกัดเชิงรุก 

2.1.1 ระดับ
ความส าเร็จ             
ในการตรวจ        
การติดตาม 
ประเมินผล การ
ด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ         
ของกระทรวง
คมนาคม 

3 3 4 ๕ - ก าหนดกรอบ/
แนวทางในการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการของ
กระทรวงคมนาคมเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาผลการ
ด าเนินงาน            
อย่างต่อเนื่อง  

6. โครงการจัดท า
รายงานการตรวจการ
ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการของ
กระทรวงคมนาคม  

สนย./สต./กพบ.  



54 
 

54 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ับ คลื่ น ติดตามประ มินผล และ ห     สน แนะการด า นินงาน  ิงรุก 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 ๕๘ 

2.2 สปค. มี
รูปแบบการ
ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
และการ
ด าเนินงานของ
กระทรวงอย่างมี
คุณภาพ  

2.2.1 ระดับ
ความส าเร็จ          
ของการปรับปรุง
บริการแบบบูรณาการ
บนศูนย์บริการ
คมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ 

5 5 5 ๕ - ปรับปรุงการ
ให้บริการแบบบูรณา
การของกระทรวงและ
การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมาใช้บริการ 

7. โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการให้บริการ
ของศูนย์บริการร่วม
คมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์  

ศทท.  

  
 
 
 
 
 
 

       



55 
 

55 

ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 2:  ับ คลื่ น ติดตามประ มินผล และ ห     สน แนะการด า นินงาน  ิงรุก 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 ๕๘ 

2.3  สปค. มี
ระบบตรวจ 
ติดตาม 
ประเมินผล 
พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ        
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.3.1 จ านวนครั้ง
ของการประชุมระดม
สมอง  ในการ
วิเคราะห์และพัฒนา
ระบบการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ        
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 3 3 4 - พัฒนากลไกในการ
สร้างระบบตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ        
อย่างมีประสิทธิภาพ  

8. โครงการประชุม
ระดมสมองในการ
วิเคราะห์และพัฒนา
ระบบการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผล 
พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

สนย.  

2.4  พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน
เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ 
สปค.  

2.4.1 ระดับ
ความส าเร็จ          
ของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ 

5 5 5 5 -  เพ่ิมศักยภาพการ
ปฏิบัติราชการของ 
สปค. ด้วยเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ 

9. โครงการพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
รองรับ EA  

ศทท.  
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ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นา งค์ความรู  ระบบงาน ระบบ   มูลสารสน ทศ และบุคลากร พื่ มุ งสู  งค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

3.1 มีระบบการ
บริหารจัดการ          
ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเป็น
ต้นแบบให้กับ
หน่วยงานอื่น 

3.1.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
พัฒนากระบวนงาน      
ด้วยแนวคิด EA  

5 5 5 5 - การน าแนวคิด
สถาปัตยกรรมองค์กร
มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนงานของ 
สปค. 

10. แผนพัฒนา
กระบวนงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตาม
แนวทางสถาปัตยกรรม
องค์กร (Enterprise 
Architecture and 
Business Process 
Improvement)  

ศทท.  

3.2 ผู้รับบริการ            
มีความพึงพอใจ
การปฏิบัติงาน
ของ สปค.  

3.2.1 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

75 80 85 85 - การให้ความส าคัญ
กับผู้รับบริการต่อการ
ด าเนินงานของ สปค.  

11. โครงการ
พัฒนาการบริการ 
สปค. และส ารวจ
ความคาดหวัง/ความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ สปค. 

กพบ.  
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ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นา งค์ความรู  ระบบงาน ระบบ   มูลสารสน ทศ และบุคลากร พื่ มุ งสู  งค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

3.3  สปค. มี
ระบบ ข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การคมนาคม
ขนส่งเพื่อใช้ใน
การตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

3.3.1 ระดับ
ความส าเร็จ           
ของการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

5 5 5 5 - การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้าน
คมนาคมขนส่งเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและน าไป
ด าเนินงานรวมถึงมี
การรายงานผลการ
ด าเนินการ  

12. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพศูนย์
ปฏิบัติการกระทรวง
คมนาคม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบูร
ณาการงานบริหาร
นโยบายคมนาคม
และโลจิสติกส์เชิงรุก 
มุ่งสู่การเปน็ศูนย์กลาง
เชื่อมโยงคมนาคมของ
ภูมิภาค  
 
 
 

ศทท.  
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ประ ด นยุทธศาสตร์ที่ 3: พั นา งค์ความรู  ระบบงาน ระบบ   มูลสารสน ทศ และบุคลากร พื่ มุ งสู  งค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

 ป าประสงค์ ตัว ี วัด 
ค า ป าหมาย 

กลยุทธ์ แผนงาน  ครงการ หน วยประสานงาน 
55 56 57 58 

3.4 การบริหาร
และการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ของ สปค.  

3.4.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามแผน
บริหารทรัพยากรบุคคล 
สปค.  

3 3 4 4 - การทบทวน/จัดท า
แผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ถ่ายทอด/น า
แผนไปปฏิบัติ รวมทั้ง
จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการ 

13. โครงการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
สปค.  

กจ.  

3.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านเกณฑ์
สมรรถนะ 

40 50 60 70 - การพัฒนาบุคลากร
ตามขีดสมรรถนะ  

14. โครงการการ
พัฒนาบุคลากร ตาม
ขีดสมรรถนะ  

กจ.  

3.4.3 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดการความรู้ 

5 5 5 5 - การพัฒนาองค์
ความรู้การปฏิบัติงาน
และการเพ่ิมคุณภาพ
การปฏิบัติงานด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

15. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการจัดการ
ความรู้และคลังปัญญา
ด้านคมนาคมขนส่ง 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม        
การปฏิบัติงาน  

ศทท.  



59 
 

59 

 



บทท่ี 5 
การน าแผนยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม                               

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

๕.1 การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

การที่องค์กรจะขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรได้
นั้น จะต้องให้ความส าคัญกับทั้งการสร้างแผนยุทธศาสตร์และการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ภายหลัง
จากที่ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเสร็จแล้ว จะต้องมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการน าเอาแผน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ไปประยุกต์ปฏิบัติ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร เนื่องจากถึงแม้
จะมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือความสามารถภายในองค์กรได้ดีเพียงใด 
หรือท าการวางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมและถูกต้องเพียงใดแต่ถ้าไม่สามารถน าเอาแผนที่ได้วางไว้ไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้องก็ย่อมจะไม่ก่อให้เกิดความส าเร็จได้ 

การน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นงานของบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร โดยมีผู้บริหาร
ของแต่ละฝ่ายหรือแต่ละหน่วยงานเป็นผู้น าในการประยุกต์ใช้และบุคลากรทุกคนเป็นผู้ร่วมมือ ดังนั้นปัจจัย
ส าคัญประการหนึ่งต่อความส าเร็จของการน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์กร ถ้าจะ
มี การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารจะต้องสื่อสารให้บุคลากรทราบ         
อย่างชัดเจน รวมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้บุคลากรเห็นพ้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้น เมื่อองค์กรสามารถ
บรรลุถึงเป้าหมายในทุกๆด้าน จึงจะถือว่าการประยุกต์ใช้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรประสบความส าเร็จ 

การจะขับเคลื่อนให้ยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
ด าเนินการได้ อย่างเป็นรูปธรรมและประสบผลส าเร็จ จึงควรมีแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของ สปค. 

การสื่อสาร สร้างความเข้าใจ 

แผนปฏิบัติการ 

น าไปปฏิบัต ิ

ทรัพยากร 



๖๐ 
 

๕.๑.1 การสื่อสารและสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ของ สปค. ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ใน สปค. มีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้  

(๑) จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของ สปค. ให้แก่บุคลากรระดับต่างๆ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นภาพยุทธศาสตร์
ขององค์กร เกิดความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ตรงกัน เพ่ือให้บุคลากรเกิดการยอมรับและการมีส่วนร่วมในการ
ผลักดันยุทธศาสตร์ 

(๒) จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือสร้างความเข้าใจในยุทธศาสตร์ฯ โดยคณะท างาน         
จะเวียนไปยัง ส านัก/กลุ่ม/กอง/ศูนย์ เพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์ฯ ชี้แจง ตอบประเด็นข้อซักถามเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์ให้บุคลากรในระดับต่างๆ รับทราบ เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ของ สปค. โดยจัดท าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์             
ที่เข้าใจง่าย และการสัมภาษณ์/ให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ฯ ผ่านเสียงตามสาย เป็นต้น 
 

5.1.๒ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
       การจัดท าแผนปฏิบัติราชการถือเป็นขั้นตอนส าคัญในแปลงยุทธศาสตร์ของ สปค.ไปสู่

การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์      
และกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยมีแผนปฏิบัติการ (แผนงาน/โครงการ) รองรับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้น   
และระยะยาว รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่ต้องใช้ในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติตามแผน      
ได้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์จากแผนยุทธศาสตร์ฯ ถ่ายทอดลงสู่
แผนปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

(1) จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ความส าคัญ และความจ าเป็นในการจัดท า           
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป  

 (๒) น าโครงการ/กิจกรรม จากแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2555 – 2558 มา
บรรจุลงในแผนปฏิบัติราชการแต่ละปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด โดยควรค านึงถึงผลการด าเนินงาน ที่ผ่านมา วัตถุประสงค์
ของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรมความเชื่อมโยงของกิจกรรม ระยะเวลา
ที่ด าเนินการ และความจ าเป็นเร่งด่วน และขีดความสามารถด้านทรัพยากรการบริหาร เป็นต้น  

(๓) การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องมีการทบทวนและประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัจจัยเกื้อหนุน
ในแต่ละปี การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของปีก่อนหน้าเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ ปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงาน และน ามาประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะต้องค านึงถึงช่วงระยะเวลาในการด าเนินการที่จะต้องสอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมาณ จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดล าดับความส าคัญโครงการ/กิจกรรม 
และบูรณาการโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด 



๖๑ 
 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ควรจะมีกระบวนการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ทุกปี หรือเป็นรายครึ่งปีแผน ซึ่งวิธีการทบทวนนั้น อาจจะทบทวนได้ตั้งแต่โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่อาจจะยุบ เลิก หรือเพ่ิม เป็นต้น หรือมีการทบทวนชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายอันเป็นผลเนื่องมาจาก
ผลการประเมินไม่ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ในแผน หรือสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป เป็ นต้น สิ่ง
เหล่านี้   ล้วนเป็นตัวแปรส าคัญของการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติผ่านการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปใีนปีต่อๆไป  

 
5.1.3 การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ ควรพิจารณา

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย และตัวชี้วัด ที่ ได้จัดล าดับความส าคัญไว้ในระดับต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าภาระงานที่จ าเป็น              
ต้องด าเนินการมีทรัพยากรมาสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  

 
๕.๑.๔ การมอบหมายงาน ควรมีการมอบหมายงานภาระความรับผิดชอบงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดการด าเนินงาน ให้แต่ละ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง อย่างชัดเจน       
ลงสู่ยุทธศาสตรระดับ ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง และก าหนดกลไกในการประเมินผลงาน และก าหนดสิ่งจูงใจ
ให้แก่บุคลากร เพื่อผลักดันโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบให้ประสบความส าเร็จสนองต่อเป้าหมายขององค์กร      
ที่สูงขึ้นไป 

                 
๕.๒ การติดตามและประเมินผล 
 

การติดตามและการประเมินผลจะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน
ขององค์กร และสนับสนุนให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม            
พ.ศ. 2555 - 255๘ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ทราบว่า
องค์กรอยู่ ในสถานะใด มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่ างไรบ้าง มีความส าเร็จหรือล้มเหลว                   
ในการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน     
เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เหมาะสมเท่าทันต่อสถานการณ์แวดล้อม และสามารถบรรลุผลส าเร็จ            
ตามเป้าหมายได้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 255๔ – 255๘ บรรลุตามเปาประสงคที่ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีแนวทางในการ
ด าเนินงานดังนี้ 

5.2.1 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 255๔ – 255๘ โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะกรรมการ ผูแทน
จากทุกหนวยงานส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/กอง ร่วมเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็น
กรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที ่ดังนี้ 

 (๑) ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPIs) เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ใหเป็นไปตามเปาหมายรวม เปาหมายรายยุทธศาสตร          
ระดับแผนงานโครงการ และกิจกรรม ทุก ๖ เดือน และเป็นประจ าทุกปี เพ่ือติดตามความกาวหนา              
ผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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 (๒) พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลและระบบรายงานความกาวหนาของการ
ด าเนินงานเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรฯ  

(๓) ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม        
และปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

(๔) ทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ทุกปี เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สอดคลองกับสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้
ประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส าหรับปีถัดไป 

(๕) การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ 
สปค. พ.ศ. ๒๕๕๔ -๒๕๕๘ ซึ่งจะใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ สปค. ในระยะต่อไป 

5.2.2 เมื่อแผนยุทธศาสตร์ ได้ถ่ายทอดมาเป็นแผนปฏิบัติราชการรายปี และราย 4 ปี และ
ได้รับการอนุมัติแล้วนั้น ให้หน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการ                           ผลลัพธ์ 
            และ                                  ตามแต่ละตัวชี้วัดที่ร่วมรับผิดชอบ ต่อคณะท างาน 
ทุกไตรมาส เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผน และเป็นแนวทางในการปรับทบทวน
แผนประจ าปีทุกปี ระยะครึ่งปีแผน และระยะสิ้นสุดแผน 

5.2.3 ควรมีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงของแต่ละแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ฯ  ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถบริหารจัดการและด าเนินการแผนงาน/โครงการ    
(ทั้งที่ใช้งบประมาณและได้รับจัดสรร กับ ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ) ให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ค าอธิบายตัวชี้วัด 
 
เป้าประสงค์ 1.1:  เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ การด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การคมนาคม         

ของกระทรวง 
ตัวชี้วัด 1.1.1:  จ านวนแผนงาน/โครงการตามภารกิจแบบบูรณาการของ สปค. 
ค่าเป้าหมาย:   
  

2555 2556 2557 2558 
3 4 5 6 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 จ านวนแผนบูรณาการแล้วเสร็จ 1 แผน 
ระดับ 2 จ านวนแผนบูรณาการแล้วเสร็จ 2 แผน 
ระดับ 3 จ านวนแผนบูรณาการแล้วเสร็จ 3 แผน 
ระดับ 4 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดที่มีต่อแผนบูรณาการทั้ง 3 แผน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดที่มีต่อแผนบูรณาการทั้ง 3 แผน ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ 75 
 
เป้าประสงค์ 1.2:  ผู้ก าหนดนโยบายในระดับ คค. และ สปค. มีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ สปค. 
ตัวชี้วัด 1.2.1:  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ก าหนดนโยบายในระดับ คค. และ สปค. 
ค่าเป้าหมาย:   
  

2555 2556 2557 2558 
70 75 80 85 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ประชุมจัดท าหัวข้อการวัดความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ สปค. ส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย
ระดับ คค. และ สปค. 

ระดับ 2 จัดให้มีการสื่อสารหัวข้อการวัดความพึงพอใจให้ผู้เกี่ยวข้องทราบไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
ระดับ 3 ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สปค. ของผู้ก าหนดนโยบายระดับ คค. และ 

สปค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ระดับ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สปค. ของผู้ก าหนดนโยบายระดับ คค. และ 

สปค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ สปค. ของผู้ก าหนดนโยบายระดับ คค. และ 

สปค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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เป้าประสงค์  1.3:  สปค. มีระบบการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ คค. และสปค. รวมทั้งรับฟัง
หน่วยงานในสังกัด คค. อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.3.1:  ระดับความส าเร็จของการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ คค. และ สปค. รวมทั้งรับ
ฟังหน่วยงานในสังกัด คค. 

ค่าเป้าหมาย :  
2555 2556 2557 2558 

3 44 55 5 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 ประชุมจัดท าแผนการสื่อสาร ถ่ายทอด และรับฟังหน่วยงานใน คค. และ สปค. และ
น าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบประชุมจัดท าแผนการสื่อสาร ถ่ายทอด และรับฟัง
หน่วยงานใน คค. และ สปค. 

ระดับ 2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 90น าแผน
สื่อสาร ถ่ายทอด และรับฟังหน่วยงาน เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 

ระดับ 3 ด าเนินกระบวนการการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการและประเมินผลส าเร็จ
ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานใน คค. และ สปค. โดยก าหนดรอบเวลา
ที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 รอบเวลาสรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลด าเนินการ
ตามแผนได้ร้อยละ 100 

ระดับ 4 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่น้อยกว่าน้อยละ ๗๐จัดท า
ผลการประเมินความส าเร็จและข้อเสนอแนะตามรอบเวลาที่ก าหนด  เสนอผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงานใน คค. และ สปค. ด าเนินการส่งเสริมและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์ คค. และ สปค. 

ระดับ 5 มีการวัดร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กรไม่น้อยกว่าน้อยละ 
๘๐ระดับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง และจัดท าเป็นรายงานเสนอผู้บริหาร และน า
ข้อเสนอแนะมาด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร และถ่ายทอดตัวชี้วัด 

 
 
 
เป้าประสงค์ 1.4:  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวชี้วัด 1.4.1: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
3 4 5 5 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ
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ระดับ 1 - แต่งตั้งคณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  จัดท านโยบายและกรอบการด าเนินการและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแต่งตั้ง
คณะท างานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และจัดท าแผนพัฒนาองค์กรตาม
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ระดับ 2 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ ๘๐
ด าเนินการตามแผนฯ ได้ส าเร็จ และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานร้อยละ 70 

ระดับ 3 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ ๙๐
ด าเนินการตามแผนฯ ได้ส าเร็จ  และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานร้อยละ 80 

ระดับ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ ๑๐๐
ด าเนินการตามแผนฯ ได้ส าเร็จ  และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานร้อยละ 90 

ระดับ 5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน บทเรียน และมีผลการด าเนินงานน าเสนอผู้บริหารและ
เผยแพร่แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไปมีการประเมินองค์กรด้วย
ตนเอง  และจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และ
น าเสนอผู้บริหาร 

 
 
 
เป้าประสงค์ 1.4: พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวชี้วัด 1.4.2: ระดับความส าเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
3 4 4 5 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 แตง่ตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการสร้างวัฒนธรรมองค์กร  และด าเนินการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ และจัดท าแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ระดับ 2 มีแผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และมีการสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  โดยสามารถ
ด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 70 

ระดับ 3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายของแผนฯ ร้อยละ 80 
ระดับ 4 มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขทุกปี และจัดท า

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะการด าเนินงานของปีต่อไป 
ระดับ 5 มีบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนการสร้างวัฒนธรรมทุกกิจกรรมไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 
 
 
 

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: ด ำ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ



๖๗ 

 

เป้าประสงค์ 2.1:  เพิ่มศักยภาพในการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดเชิงรุก 

ตัวชี้วัด 2.1.๑: ระดับความส าเร็จในการตรวจการติดตาม ประเมินผล การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ         
ของกระทรวงคมนาคม 
 
 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
3 4 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดเชิงรุก 

ระดับ 2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และจัดท าแผนการการตรวจ ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดเชิงรุก 

ระดับ 3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนฯไดไ้ม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

ระดับ 4 ผู้ตรวจ ติดตาม สามารถรายงานผลการตรวจราชการตามแผนฯ ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ และส่งรายงานให้ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้
ครบถ้วน และน าเสนอผลการตรวจ ติดตาม และผลการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

ระดับ 5 มีการน าข้อเสนอแนะจาก ผลการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม ให้ผู้รับผิดชอบได้ไปด าเนินการพัฒนา/
ปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
เป้าประสงค์ ๒.๒: สปค. มีรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด ๒.๒.๑: ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงบริการแบบบูรณาการบนศูนย์บริการคมนาคม
อิเล็กทรอนิกส์ 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ



๖๘ 

 

๕ ๕ ๕ 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ศึกษา ทบทวน สถานภาพงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง 
ระดับ 2 รับฟังความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
ระดับ 3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง 
ระดับ 4 จัดท าแผนพัฒนาการบูรณาการงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ของกระทรวง 
ระดับ 5 ด าเนินการตามแผนฯ ได้ส าเร็จ และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานร้อยละ ๙๐ 

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
  
 
เป้าประสงค์ ๒.3: สปค. มีรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการด าเนินงานของกระทรวงอย่างมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัด ๒.3.๑: จ านวนคร้ังของการประชุมระดมสมอง  ในการวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจ ติดตาม 

ประเมินผล พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
2 3 3 4 

เป้าประสงค์ 2.4:  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ สปค.  
ตัวชี้วัด 2.4.๑:  ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ สปค. 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
๕ ๕ ๕ 5 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ศึกษา ทบทวน สถานภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ ของ สปค./สรค.   

ระดับ 2 รับฟังความต้องการของหน่วยงานใน สปค./สรค. รวมถึงหน่วยงานในสังกัดหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

ระดับ 3 ศึกษา วิเคราะห์ วจิัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ในปัจจุบันและอนาคต 

ระดับ 4 เสนอแนะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ที่เหมาะสม ส าหรับการน ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและระบบสารสนเทศ ของ สปค./สรค.   

ระดับ 5 จัดท าแผนพัฒนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
ระบบสารสนเทศ ของ สปค./สรค.    

 
  

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ



๖๙ 

 

 
 
เป้าประสงค์ 3.1: มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน 
ตัวชี้วัด 3.1.1: ระดับความส าเร็จในการพัฒนากระบวนงานด้วยแนวคิด EA  
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
5 5 5 5 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 จัดท าแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของ สปค./สรค.   
ระดับ 2 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 60 
ระดับ 3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 70 
ระดับ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 

 
 
เป้าประสงค์ 3.2: ผู้รับบริการมีความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ สปค. 
ตัวชี้วัด 3.2.1: ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
๗๐ ๘๐ ๘๕ ๘5 

 
 
เป้าประสงค์ 3.3:  สปค. มีระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
ตัวชี้วัด 3.3.1: ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่งเพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร  
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
๕ ๕ ๕ 5 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการการบริหารข้อมูลสารสนเทศของ สปค.  
ระดับ 2 จัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการใช้ข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร และประกาศ

หลักเกณฑ์/แนวทางการปฏิบัติ    
ระดับ 3 ชี้แจง จัดประชุมและสร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติ หรือใช้งาน

ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน สปค.  
ระดับ 4 บันทึก ตรวจสอบ การใช้งาน ปัญหา/อุปสรรค สรุปรายงานผลการใช้งานเสนอผู้บริหาร  

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ



๗๐ 

 

ระดับ 5 น าขอ้เสนอแนะการใช้งานมาปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมขนส่ง 
 
 
   
 
เป้าประสงค์ 3.4: การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ สปค.  
ตัวชี้วัด ๓.๔.1: ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคล สปค. 
 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
3 4 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 แต่งตั้งคณะท างานฯ 
ระดับ 2 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้และจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 3 มีแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร 
ระดับ 4 ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ 70 

 
 
 
ตัวชี้วัด ๓.๔.2: ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะ 
 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 
40 50 60 70 

 
ตัวชี้วัด ๓.๔.3: ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ 
 
ค่าเป้าหมาย :  

2555 2556 2557 2558 

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ
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5 5 5 5 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 1 ศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และคลังปัญญา
ด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับ 2 จัดท าแผนการเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และคลังปัญญาด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อ
สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน 

ระดับ 3 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 60 
ระดับ 4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 70 
ระดับ 5 สรุปรายงานผลการด าเนินงานและมีผลการด าเนินงานตามแผนได้ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

โครงสร้างของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (ระบุรายละเอียด) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองปลดักระทรวงคมนาคม 

(ดา้นอ านวยการ) 

รองปลดักระทรวงคมนาคม 

(ดา้นการขนส่ง) 

ปลดักระทรวงคมนาคม 

รองปลดักระทรวงคมนาคม 

(ดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน) 

ที่ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการขนสง่ทางบก 

ท่ีปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการขนสง่ทางน ้า 

ที่ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจการขนสง่ทางอากาศอากาศ

อากาศ 

ผูต้รวจราชการกระทรวง 

กลุ่มงานท่ีรายงานตรงตอ่ปลดักระทรวง  

1. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

2. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 

กองกลาง กองการเจา้หนา้ที ่ กองคลงั กองสารนิเทศ 

ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นการบริหาร

ทรพัยากรบุคคล 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
2. ฝ่ายช่วยอ านวยการ

และประสานราชการ 

1. งานธุรการ 
2. กลุม่พฒันาระบบ 
3. ฝ่ายวางแผนก าลงัคน 
4. ฝ่ายสรรหา บรรจุ แต่งตัง้ และข้อมลู

บุคคล 
5. ฝ่ายพฒันาบุคคลและสวสัดิการ 
6. กลุม่งานวินยั 
7. กลุม่สง่เสริมจริยธรรม 

1. งานธุรการ 
2. ฝ่ายบญัชีและงบประมาณ 
3. ฝ่ายการเงิน 
4. ฝ่ายการพสัด ุอาคารสถานท่ี 

และยานพาหนะ 

1. งานธุรการ 
2. กลุม่งานโฆษกและวิเคราะห์ขา่ว 
3. กลุม่เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ 
4. ฝ่ายเทคโนโลยีโสตทศันปูกรณ์ 

ผูท้รงคณุวุฒิดา้นใหค้ าปรึกษากฎหมาย 

ทีจ่ดัรปูแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ
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ส านกักฎหมาย ส านกัความรว่มมือระหว่างประเทศ ส านกัตรวจราชการ ส านกันโยบายและยุทธศาสตร ์

ส านกัอทุธรณเ์งินค่าทดแทน ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
2. กลุม่งานกฎหมายท่ี 1 
3. กลุม่งานกฎหมายท่ี 2 
4. กลุม่งานกฎหมายท่ี 3 
5. กลุม่งานกฎหมายท่ี 4 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
2. กลุม่งานตรวจราชการ 
3. กลุม่งานข้อมูล ประสานงาน 

ติดตาม และประเมินผล 
การตรวจราชการ 

4. กลุม่งานเร่ืองราวร้องทกุข์ 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
2. กลุม่งานการขนสง่ 
3. กลุม่งานการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
4. กลุม่แผนงานและงบประมาณ สปค. 
5. กลุม่วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 2. กลุม่งานวิชาการ 
3. สว่นพิจารณาอุทธรณ์ 1 4. สว่นพิจารณาอุทธรณ์ 2 
6. สว่นพิจารณาอุทธรณ์ 3 6. สว่นค านวณสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน 

1. งานธุรการ 
2. กลุม่นโยบายและบริหารสารสนเทศ 
3. กลุม่พฒันาระบบภมิูสารสนเทศ 
4. กลุม่พฒันาระบบบริหารและระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส์ 
5. กลุม่บริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 

1. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
2. กลุม่ความร่วมมือระดบันานาชาติ 
3. กลุม่องค์การระหวา่งประเทศและ

สหประชาชาติ 
4. กลุม่ความร่วมมือในภมิูภาคและประเทศ

เพ่ือนบ้าน 
5. กลุม่ความตกลงและกฎข้อบงัคบัระหว่าง

ประเทศ 
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