
 
 
 
 

 
 
 

ผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
 
 
 
 
 



บทน า 
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ                

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ระบุ
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่ คณะรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา
และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  

 

ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) มีภารกิจหลักในการเป็นศูนย์กลางการบริหารของ
กระทรวงคมนาคม (คค.) ปฏิบัติงานเชื่อมโยงตอบสนองแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม นโยบายรัฐบาล             
แผนบริหารราชการแผ่นดิน รองรับนโยบายผู้บริหาร รวมทั้งให้บริการหน่วยงานในสังกัด  

 

เพ่ือให้เกิดการแปลงนโยบายและภารกิจดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  สปค. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 บนพ้ืนฐาน              
ของแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 พร้อมทั้งมีรายงานผลการด าเนินงาน
เป็นประจ าทุก 6 เดือน ซึ่งการรายงานในครั้งนี้จะเป็นผลการด าเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – 
มีนาคม 2563)  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



1 
 

ผลการด าเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบรหิารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเน่ือง 
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(1) การจัดท า/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ส านัก/ศูนย/์
กอง/กลุ่มของหน่วยงานภายใน สปค. 

ทุกหน่วยงาน 
/กยผ. 

- ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 5  
ร่วมกับหน่วยงานใน สปค./สรค. จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ สปค. 
แล้วเสร็จและน าเสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ 
 

5  
 
 
 

(2) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและขั้นตอน
การบริหารงบประมาณและการตดิตามประเมินผล 

กยผ. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 5  
- จัดท าปฏิทินงบประมาณของ สปค. และ
สื่อสารให้หน่วยงานในสังกัด สปค. รับทราบ 
โดยก าหนดเวลาและกิจกรรมที่ สปค. ต้อง
ด าเนินการในรายละเอียด เพื่อให้  สปค. 
สามารถน าส่งเอกสารและด าเนินการอื่น ๆ ได้
ทันต่อก าหนดเวลา รวมทั้ งมีการประชุม
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจ า 
 

5  
 
 
 
 
 
 

 

(3) การปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานงานติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน โครงการที่ส าคญั  
ตามนโยบายรัฐบาลและผูบ้ริหาร คค. และแผน
ยุทธศาสตร์ คค. 

กยผ. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 3  
ก าหนดกระบวนการติดตามนโยบายส าคัญ
ของ รวค. และร่วมกับ ศทท. ในการพัฒนา
กระบวนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการที่ส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาลและผู้บริหาร คค. และแผนยุทธศาสตร์ คค. 
ผ่านระบบ ICT Tracking System เพื่อให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย คค. ในการเป็น Transport 4.0 

3  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

- มีการติดตามและประเมินผลการด าเนิน
โครงการที่ส าคัญตามนโยบาย รวค. แต่ยังไม่มี
การรายงานผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ 
คค. เสนอผู้บริหาร 
 

(4) การพัฒนาระบบติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม (Strategic 
Planning Tracking System : SPTS) 

ศทส. -  ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 4 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
1.ได้พัฒนา/ปรับปรุงระบบ SPTS ให้รองรับ
การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.รวบรวม ปัญหา/อุปสรรค ความต้องการ 
พร้อมออกแบบระบบ 
๓. พัฒนา/ปรับปรุง ทดสอบ ติดตั้ง ระบบฯ  
ตามความต้องการ อาทิ การเพิ่มเติมหน้าจอ
หน่วยงาน ขร. และการแยกโครงการหลัก
ออกเป็นโครงการย่อยโดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ที่แตกต่างกัน เป็นต้น 
 

๔ - 

(5) บริหารและก าหนดนโยบายโดยใช้ Thailand 
Transport Map 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดเตรียม
ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมใน
รูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ส าหรับเป็นแผนที่
ฐานเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารและการ
ปฏิบัติงานด้านคมนาคม และมีการน าแผนที่
ฐานดังกล่าวไปใช้ในการน าเสนอแผนงาน
โค ร งก า ร ขอ ง  ทล .  แล ะ  ทช .  เ พื่ อ ใ ช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจาก 
สบน. ประจ าปี 2563 นอกจากนี้มีการใช้แผน

๓ - 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ที่ฐานแสดงสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบน
โครงข่ายคมนาคม ส าหรับให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประกอบการ
วิเคราะห์สถานการณ์และการก าหนดนโยบาย
เพื่อบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการ
เดินทางได้  

(6) ปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพระบบศูนย์ปฏิบัติการ
คมนาคม 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุ ง ช่องทางการเข้ าถึ งระบบศูนย์
ปฏิบัติการคมนาคมให้สามารถเข้าถึงได้สะดวก 
ทุกท่ี ทุกเวลา ผ่าน www.motoc.mot.go.th 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลในศูนย์
ปฏิบัติการฯ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการในแต่ละระดับ ครอบคลุมทั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง ศูนย์ปฏิบัติการ
ภูมิภาค และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
 

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาขั้นตอนการบริหาร
โครงการและงบประมาณของหน่วยงาน และ
การรายงานผลเข้าสู่ระบบงานกลางของ
ประเทศ เพื่อจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนา
ระบบบริหารโครงการและงบประมาณของ
กระทรวงคมนาคม 

๓  

(7) การด าเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กร กพบ. - 2562 -
2564 

ระดับ ๒ 
ด าเนินการได้ร้อยละ 60 ของแผนปฏิรูป
องค์กรปี 2563 

2  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาระบบบริหารแผนบูรณาการตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
(8) การแก้ไขปญัหาของการด าเนนิการตามแผนงาน/
โครงการในความรับผดิชอบอย่างบูรณาการ 

กยผ. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 5  
หน่วยงานเจ้าของโครงการน าข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ ไขปัญหาจากการประชุมไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและเกิดผลในทางปฏิบัติ 
- มีการประชุมแนวทางการด าเนินโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนท์-มีนบุรี ของ 
รฟม. โดยมี กค. สงป. สศช.  และ รฟม. เข้า
ร่วมประชุม ซึ่ ง รฟม. ได้ด าเนินการตาม
ข้อสรุปจากที่ประชุม และ คค. ได้น าเสนอ 
ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  

5  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
กลยุทธ์ 2.1 ผลักดันบทบาทน าของไทยในการส่งเสริมความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่ง ทั้งภายในภมูิภาคและระหว่างภูมภิาค 
(1) เสรมิสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อสร้างพันธมิตรและพัฒนาความเช่ือมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งทั้งระดับทวิภาค/ีพหุภาค ี
- การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างไทยและต่างประเทศ 
(สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสาธารณรฐัเกาหลี) 
 

กตท. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ ๕  
กตท. น าเสนอเรื่องการลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการคมนาคม
ขนส่งระหว่างกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส และไทย
กับสาธารณรัฐเกาหลี และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบเมื่อวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๓ และ
วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามล าดับ 
 

5  

(2) ด าเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของประเทศ 
- การเตรยีมการเป็นเจ้าภาพ/เจ้าภาพร่วมการ
ประชุม/การสมัมนาระหว่างประเทศ (ด้านการ
คมนาคมขนส่ง) 

กตท. งบเจรจาฯ 
ปี63 

ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ ๕  
กตท. ได้ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการสัมมนา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อการวาง
แผนการคมนาคม การสัมมนาว่าด้วยการ

5  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

 พัฒนาระบบรางและพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟ
ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓ ณ กรุงเทพฯ และจัดท าสรุปผลการ
สัมมนาฯ พร้อมน า เสนอข้อคิดเห็นและ
ข้อ เสนอแนะ ต่ อผู้บริหารระดับสู งของ
กระทร วงคมนาคม  เพื่ อ รั บทราบแ ละ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
เพื่อให้การด าเนินการมีความคืบหน้าต่อไป 
โดยเฉพาะประเด็นการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Big 
Data: MBD) เพื่อการวางแผนด้านคมนาคม
ขนส่ง ซึ่ง รปค.(ขส.) ได้มอบหมายให้ ศทส. 
และ สนข. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
โครงการในระยะถัดไปร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น 
 

(3) ด าเนินบทบาทเชิงรุกเพื่อด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ของประเทศ 
- การสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรขีององค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime 
Organization: IMO) ในปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
 

กตท. 3.00 ต.ค. – ธ.ค. 
2562 

ระดับ ๕  
คค. ภายใต้การด าเนินการของคณะอนุกรรมการ 
เพื่อเตรียมการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
คณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวง
คมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ 
รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 
ได้รณรงค์หาเสียงสาหรับการสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกคณะมนตรีของ IMO สาหรับวาระ
ปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๑ ซึ่งมีการเลือกตั้งในช่วง
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้ งที่  ๓๑            

5  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ส านักงานใหญ่ 
IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดย
กิจกรรมหาเสียง ประกอบด้วย การจัดเลี้ยง
รับรองประเทศสมาชิก การมอบของที่ระลึก 
การติดตามเสียงสนับสนุนจากผู้แทนประเทศ
สมาชิก และการเข้าร่วมการประชุมรายการ
ต่าง ๆ ของ IMO จากการรณรงค์หาเสียง
อย่างเข้มข้นของประเทศไทย ทาให้ประเทศ
ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีเป็น
สมัยที่ ๘ ติดต่อกัน โดยได้รับเสียงสนับสนุน
จานวน ๑๒๗ คะแนน (ล าดับที่ ๑๖ จาก ๒๐ 
ประเทศ) ท าให้ประเทศไทยยังสามารถแสดง
บทบาทในฐานะสมาชิกคณะมนตรี IMO ต่อไป  
 

(4) แผนงานการพัฒนาระบบข้อมลูที่ส าคญัเพื่อการ
เจรจาระหว่างประเทศ 
- จัดท า/ปรับปรุงข้อมูลที่ส าคัญของประเทศคู่เจรจา
และสรุปท่าทีการเจรจา 
 

กตท. - - ระดับ ๔  
กตท. ได้ด าเนินการปรับปรงุสถานะการด าเนินงาน 
โครงการความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่าง
ไทยกับต่างประเทศ โดยมีระดับความก้าวหน้า
ร้อยละ  ๙๐ เพื่ อ เผยแพร่ ให้ประชาชน
รับทราบผ่านทางเว็บท่ากระทรวงคมนาคม 

4 สถานะการด าเนินการยังไม่ 
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน 
ของ กตท. ในภาพรวม 
โดย กตท. จะเร่งรัดให้
เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ    
ในเรื่องดังกล่าวด าเนินการ 
ปรับปรุงสถานะของงาน
ให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

(5) โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ของ
ส านักงานบริหารการพัฒนาโครงการฯ 

สบร. 3.202 พ.ค. – ธ.ค. 
2563 

ระดับ 2 
1. ผช.ปกค.1 ได้ลงนามในค าสั่ง สปค. ที่ 85/
๒๕๖3 สั่ง ณ วันที่ 10 มี.ค. ๒๕๖3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้าง              
ที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน
โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน 
ของ สบร.  
2. ผช.ปกค. ได้เห็นชอบการด าเนินงานจ้าง 
ที่ ปรึ กษาฯ  และลงนามในค าสั่ ง  สปค .  
ที่ 189/2563 ลว. 13 เม.ย. 2563 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด า เนิ นงานจ้ างที่ ปรึ กษา 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานจ้างฯ 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2563 ได้มี
ม ติ เ ห็ น ช อบ ให้ อ อ ก ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ช ว น 
ที่ปรึกษารายเดิม [บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 
เทคโนโลยี จ ากัด (COT)] ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
โครงการและเจรจาต่อรองอีกครั้ง และเห็นควร
ก าหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างฯ อีก 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ/
พิจารณา ข้อเสนอของที่ปรึกษา และเจรจาต่อรอง
ราคา โดยคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญากับที่
ปรึกษาได้ ภายในวันท่ี 30 เม.ย. 2563  
 
 

2 - 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

กลยุทธ์ 2.2 การพัฒนาการจัดการการอุทธรณ์  
(6 )  โ คร งการจั ดท ากฎหมายล าดั บรองตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

กอ. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 5 
1. มีการประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
กฎหมายล าดับรองตามกฎหมายว่ าด้ วย         
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์           
เพื่ อก าหนดกรอบระยะเวลาการจั ดท า
กฎหมายล าดับรอง ก าหนดแนวทางด าเนินการ
และแต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่ก าหนด
ขอบเขตเนื้อหาและรายละเอียดของกฎหมาย
ล าดับรอง 
2. ประธานคณะกรรมการจัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองฯ แต่งตั้งคณะท างานเพื่อท าหน้าที่
ก าหนดขอบเขตเนื้อหาและรายละเอียดของ
กฎหมายล าดับรองในเบื้องต้น ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณา 
3. คณะท างานจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองฯ 
ทั้ง 5 คณะ ประชุมเพื่อก าหนดขอบเขต
เนื้อหาและรายละเอียดของกฎหมายล าดับรอง 
4. คณะท างานจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
พิจารณาด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายล าดับ
รองแล้วเสร็จ  
5. กระทรวงคมนาคมเสนอร่างกฎหมายล าดับรอง 
ไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2563 
อนุมัติหลักการร่างกฎหมายล าดับรอง 

5 - 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

(7) โครงการพัฒนากระบวนงานพิจารณาอุทธรณ์ให้
รวดเร็ว เป็นธรรม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพได้
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

กอ. - ต.ค. 2562 –  
ก.ย. 2563 

ระดับ 5 
มีการจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณา 
อุทธรณ์ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิต
หรือผลการพิจารณาให้สูงขึ้นจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา โดยปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา
การด าเนินงานให้รวดเร็วขึ้น สร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่ผู้อุทธรณ์ 

5 - 

กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์แบบบรูณาการ  
(8) โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวง
คมนาคม ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๓ 
(โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์               
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้           
ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๕) 
1) การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (๔.๓๕ ล้านบาท) 
2) การด าเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์ (0.69 ล้านบาท) 

กป. 5.04 เม.ย.-ก.ย. 
๒๕๖๓ 

ระดับ 2 
จัดท าร่ า งโครงการฯ เพื่ อขอรับจัดสรร
งบประมาณแล้วเสร็ จ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการ
ด าเนินงาน 

2 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2563 

(9) โครงการผลิตและออกอากาศสารคดีและสปอต
วิทยุ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้      
ด้านการคมนาคมขนส่งและรณรงค์การเดินทาง      
อย่างปลอดภัย 
 

กป. 1.27 เม.ย. – ก.ย. 
2563 

ระดับ 2 
จัดท าร่ า งโครงการฯ เพื่ อขอรับจัดสรร
งบประมาณแล้วเสร็ จ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการ
ด าเนินงาน 

2 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2563 

(10) โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการ กป. 6.95 เม.ย. – ก.ย. ระดับ 1 1 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

รับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริม
พัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความ
ปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “One Transport for the 
Future” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

2563 จัดท าร่ า งโครงการฯ เพื่ อขอรับจัดสรร
งบประมาณแล้วเสร็ จ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการ
ด าเนินงาน 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2563 

(11) โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว            
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ 
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓“เถลิงฉัตรกษัตรา 
ทศมราชัน” ด้านการคมนาคมขนส่ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กป. 4.76 ก.ค. 2563 ระดับ 1 
จัดท าร่ า งโครงการฯ เพื่ อขอรับจัดสรร
งบประมาณแล้วเสร็ จ โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 2563 แล้ว ปัจจุบันอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการ
ด าเนินงาน 

1 เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
24 ก.พ. 2563 

(12) การเพิ่มศักยภาพงานข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และส านักงาน
รัฐมนตรี 
 

กป. - ต.ค. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๓ 

ระดับ ๕ 
- ด าเนินการงานข่าวหนังสือพิมพ์จากการตรวจข่าว 
หนังสือพิมพ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ จากระบบ 
บริการข่าวออนไลน์ และคัดแยกประเด็นข่าว  
- น าข่าวหนังสือพิมพ์เข้าสู่ระบบการจัดการข่าว 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์กระทรวงฯ  
- สรุป และวิเคราะห์ประเด็นข่าวหนังสือพิมพ์
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เสนอผู้บริหาร  
- น าสรุป วิเคราะห์ประเด็นข่าวเผยแพร่บน
เว็บไซต์กระทรวงฯ  
- น าสรุป วิเคราะห์ประเด็นข่าวเผยแพร่เสนอ
ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดผ่านไลน์ 
“ผู้บริหารระดับสูง” และไลน์โฆษกกระทรวง  

๕ (ไม่ได้รับงบประมาณ) 

กลยุทธ์ 2.4 พัฒนาการจัดการความปลอดภัยคมนาคม  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

(13) พัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
คมนาคมขนส่ง 

ศทส./ศปภ. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 5 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ศปภ.คค.          
ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
๑. ศึกษา วิ เคราะห์  และจัดทานโยบาย/
มาตรการ ด้านความปลอดภัยคมนาคม 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยการเข้า
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
ความปลอดภัยทางถนนและคมนาคม ประชุม
คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาความปลอดภัย
ทางถนน และ ประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ
ทิศทางแผนงานความปลอดภัยทางถนน โครงการ
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กร
อนามัยโลก ครั้งที่ 1/2563 เป็นต้น 
๓. ศปภ.คค. ได้มีการติดต่อสื่อสารผ่าน Group 
Line ในการประสานการท างานกับหน่วยงาน
ภายนอก และส าหรับการติดตามข้อร้องเรียน 
หรือผลการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการ
ท างานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น 
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการเข้าร่วม
ประชุมหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ/
พิจารณาการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ คค.  
 
 
 

๕ - 

(14) โครงการปรับปรุงสถานภีาคพื้นระบบ สคอ. ๒๐.๐๐ พ.ค.-ก.ย. ระดับ ๑ ๑  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

COSPAS-SARSAT แบบ LGM MCC 
 

๒๕๖๓ คณะกรรมการจัดท าขอบเขตการด าเนินงาน 
(TOR) จัดท า TOR ของโครงการฯ แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเสนอ ผช.ปกค.๑ พิจารณาให้ความ
ความเห็นชอบ 
 

(15) โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ International 
Civil Aviation Organization (ICAO)] 
 

สคอ. ๐.๘๗ มิ.ย.-ก.ค. 
๒๕๖๓ 

สคอ. ไดด้ าเนินการแจ้ง สงป. เพ่ือส่งคืน
งบประมาณรายจ่ายโครงการฯ เนือ่งจากเป็น
รายการที่อยู่ในเกณฑร์ายการที่น างบประมาณ
ไปจัดท า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... ตามมติ ครม.  
 

N/A 
 

 

(16) โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Search and 
Rescue ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สคอ. ๐.๕๓ ก.ย. ๒๕๖๓ สคอ. ได้ด าเนินการแจ้ง สงป. เพื่อส่งคืน
งบประมาณรายจ่ายโครงการฯ เนื่องจากเป็น
รายการที่อยู่ในเกณฑ์รายการที่น างบประมาณ
ไปจัดท า พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย 
พ.ศ. .... ตามมติ ครม.  
 

N/A 
 

 

(17) การฝึกซ้อมการค้นหาและชว่ยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภยั 
 

สคอ. ๕.๐๐ ก.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๓ 

ระดับ ๐.๕ 
สคอ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ 
ค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
แห่งชาติ (กชย.) ได้เสนอให้ รวค. ในฐานะ
ประธานกรรมการ กชย. พิจารณาก าหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการ กชย. ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเสนอให้ กชย. พิจารณา
มอบหมายหน่วยงานที่เป็นแกนกลางในการ
ฝึ ก ซ้ อ ม ฯ  พ ร้ อ ม ทั้ ง พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการจัดการฝึกซ้อมการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจ าปี 

๐.๕ เนื่องด้วยสถานการณ์การ
ระบาดของโรค COVID-๑๙ 
เป็นเหตุ ให้ ไม่สามารถ          
จัดประชุม กชย.  เพื่ อ
ด าเนินการในเรื่องการ
ฝึกซ้อมฯ ได้ สคอ. จึงอยู่
ระหว่างประเมินสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดตามข้อ 
สั่งการของ ปกค. พร้อมทั้ง 
ได้ประสานไปยัง ศทส. 
เพื่อเตรียความพร้อมและ
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ปกค. ได้มีข้อสั่งการ เมื่อ
วันที่  ๘ เม.ย. ๒๕๖๓ ให้รอและประเมิน
สถานการณ์ COVID-19 สักระยะ และอาจใช้
การประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล  
 

วางแผนในการด าเนินการ 
ประชุม กชย. ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล  

(18) โครงการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งห้องอ่าน
วิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกการบิน (Flight 
Recorders) 

สสอ. 0.74 เม.ย. 2563 ระดับ 0 (ระดับ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50) 
๑. อนุมัติจ่ายเ งินค่าจัดซื้อ โดรน  พร้อม
แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่สายชาร์จโด
รนในรถยนต์ กระเป๋าเก็บโดรน จ านวน ๒ ชุด 
แล้วเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ จ านวน ๐. 
๑๔๒๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ของ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
2. เห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้ออุปกรณ์
สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ (ชุดเครื่องมือช่าง) แล้วเมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๐.๐๕๘๑๘๔ 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๘ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) 
3. เห็นชอบและอนุมัติการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สอบสวนแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
จ านวน ๐.๓๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๔๗ 
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 
 
 

0 เนื่ องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โคโรนา (COVID 19) 
ท าให้ไม่สามารถจัดซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล 
( Personal Protective 
Equipment : PPE) ได้ 

(19) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการสอบสวนอากาศ สสอ. 1.45 พ.ค.-ก.ค. ส่งคืนงบประมาณ  N/A เนื่ องจากสถานการณ์
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ยานประสบอุบัติเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

2563 แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โ ค โ ร น า  ( COVID19)             
ท าให้ไม่สามารถเดินทาง
ไปฝึ กอบรม หลั กสู ต ร 
ด้ า น ก า ร ส อ บ ส ว น ที่
ต่างประเทศหรือจัดการ
ฝึกอบรมโดยเชิญวิทยากร 
จากต่างประเทศได้ 
 

(20) โครงการจัดหาอุปกรณ์สอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบตัิเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์การการ
บินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) 

สสอ. 5.34 มิ.ย.–ธ.ค. 
2562 

ระดับ 5 
ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ 
จ านวน ๕.๓๒ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

5  

กลยุทธ์ 2.5 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์   
(21) การพัฒนากฎหมายขนส่ง 
 

กม. - ต.ค. 2562-
มี.ค. 2563 

ระดับ 4  
กม. ได้ด าเนินการติดตามการจัดท ากฎหมาย
ในระบบขนส่ งที่ ส่ ว นร าชกา ร เ สนอใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1 ฉบับ 
(ร่าง พ.ร.ฎ. เปลี่ยนแปลงเกณฑ์จ ากัดความ
รับผิดชอบของผู้ขนส่งตาม พ.ร.บ. การรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558     
พ.ศ. ....) ปัจจุบน รวค. ได้ลงนามจัดส่งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 

4  

(22) การศึกษาและจดัท า/ปรับปรุงระบบการ กม. - ต.ค. 2562- ระดับ 5 5  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ติดตามและประเมินผลการใช้กฎหมายในระบบขนส่ง มี.ค. 2563 
 
 

กม.  ได้แจ้ ง เวียนระบบการติดตามและ
ประเมินผลการใช้กฎหมายในระบบขนส่งให้
หน่วยงานภายใน กม. พิจารณาแล้ว เพื่อ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป  
 
 

(23) การถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้         
ด้านกฎหมายส าหรับหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม 

กม. - ต.ค. 2562-
มี.ค. 2563 

 

ระดับ 5 
กม. ได้เผยแพร่คู่มือตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
สปค. ในระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
 
 

5  

กลยุทธ์ 2.6 ยกระดับสู่ Digital Transport 2020  
(24) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 5 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมฯ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
๑. คค .  ได้มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมี 
รปค.(คพ.) CIO ประจ า คค. เป็นประธาน 
เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและติดตามการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในการพัฒนางานด้าน
ดิจิทัลของหน่วยงาน  
๒. คณะท า ง านภาย ใต้ คณะกรรมกา ร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
 ๒.๑ คณะท างานบริหารนโยบายและ

5  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

งบประมาณด้านการพัฒนาดิจิทัลของ คค.  
      ได้ติดตามการด าเนินงานแผนงาน / 
โครงการของหน่วยงานและวิ เคราะห์การ
ด าเนินงานพร้อมแจ้งเวียนแผนปฏิบัติงานด้าน 
GIS ฉบับที่ ๕ ให้หน่วยงานด าเนินงาน ก่อน
ติดตามการด าเนินงานรอบ ๖ เดือน 
 ๒.๒ คณะท างานพัฒนาและบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศคมนาคม และขับเคลื่อน 
Transport Big Data ของกระทรวงคมนาคม 
มีการประชุมคณะท างานฯ เพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ของคณะท างานและน าเสนอต่อคณะกรรมการ 
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ คค. ประกอบด้วย 

๑) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อน 
การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ของ คค. และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน 
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 

๒) พัฒนารายการบัญชีข้อมูลภาครัฐ 
(Data Catalog) ของ คค. ให้สอดคล้องกับ
กรอบการด าเนินงานของประเทศ 

๓) เพิ่มศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม 
ให้มี ประสิทธิ ภาพและ เ ช่ื อมโยงข้ อมู ล             
กับหน่วยงานภายนอก 
 
 ๒.๓ คณะท างานพัฒนาและบริหาร
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

จัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ
กระทรวงคมนาคม มีการประชุมเพื่อรับทราบ
การด าเนินการเช่ือมโยงระบบ CCTV แบบบูรณา
การของ คค. และการด าเนินงานด้าน Data 
Center และ Cloud Computing ของ คค. ที่
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานใน
ระดับประเทศ รวมทั้งการพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานในการด าเนินการบูรณาการการ
ให้บริการระบบเครือข่าย MOTNET การใช้งาน
ระบบประชุมทางไกล (Conference System) 
เและแนวทางการด าเนินการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของกระทรวงคมนาคม 
 ๒.๔ คณะท างานพัฒนาระบบบริหารและ
ระบบบริการดิจิทัลของกระทรวงคมนาคม 
      มีการประชุมและพิจารณาจั ดท าร่ าง
มาตรฐานความปลอดภัยของการพัฒนาระบบงาน
ประยุกต์ ของ คค. รวมทั้งผลักดันการพัฒนา
ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ คค. และการ
ประยุกต์ใช้แผนที่ดิจิทัล ของ คค. สนับสนุนการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน  
 ๒.๕ คณะท างานพัฒนาและขับเคลื่อน 
Digital Logistics ของ คค.  
      จัดท าร่างแนวทางการพัฒนา Digital 
Logistics ภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ของ คค. (พ.ศ. 2560 - 
2564) และแผนปฏิบัติการในการน าดิจิทัลมา
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ใช้ในกระบวนการ โลจิสติกส์บนเส้นทาง ไอซีดี 
ลาดกระบัง – ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการ CIO ของ คค. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
๒.๖ คณะท างานพัฒนา Smart Mobility ของ คค. 
     ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บริเวณสถานีรถฟ้า
สะพานตากสิน และบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบาง
หว้า สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย เพื่อส ารวจ
ความเหมาะสมในการพิจารณาให้เป็นพื้นที่ 
Smart Area ต้นแบบ ของ คค. 
๓. คณะท างานได้สรุปผลการด าเนินงาน 
เสนอให้คณะกรรมการฯ รับทราบและเป็น
ข้อมูลประกอบการมอบนโยบายผลการ
ด าเนินงาน  
4. มีการประชุมมอบนโยบายและแนว
ทางการด าเนินโครงการด้านไอซีทีของ คค. 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานใน
ภาพรวมของ คค. และติดตามผลการด าเนิน
โครงการด้านไอซีทีของหน่วยเพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ  
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้  
(1) การทบทวน ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน กพบ. - ต.ค. ๒๕๖๒-

ก.ย. ๒๕๖๓ 
ระดับ ๕ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐ 
 

๕  

(2) เพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้ ของ สปค./สรค. 
 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร ดังนี ้ 
1. จัดท า/ปรับปรุงข้อมลูสารสนเทศในระบบคลงั
ปัญญา 
2. ส ารวจบุคลากรผู้ เกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งก าหนด
หัวข้อการจับความรู้ 
3. ด า เนิ นการจั ดการความรู้ ผู้ บริ หาร/
ผู้เช่ียวชาญ/นักวิชาการ ของ สปค. สรค. 
 

๓  

(3 )  แผนการพัฒนา/ เพิ่ มศักยภาพระบบการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค. เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital 
Government  
 

ศทส.  
- 

ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 4 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้จัดท า
แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพระบบการ
ปฏิบัติงานของ สปค./สรค. เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
Digital Government โดยเป็นการน าระบบลงสู่
การปฏิบัติงานและพัฒนาระบบงานดิจิทัล 
รวม 8 ระบบ ซึ่งน าไปใช้งานแล้ว จ านวน ๕ 
ระบบ และอยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาและ
ทดสอบการใช้งาน จ านวน ๓ ระบบ ดังนี้ 
- ระบบท่ีเริ่มใช้งาน 

๔  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

1) ระบบการจองห้องประชุม 
2) ระบบงานยานพาหนะ 
3) ระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 

การเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร และการออก
รายงาน 
สลิปเงินเดือน 

4) ร ะ บ บ รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น จ า ก
ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม (MOT 
Public Hearing) 

5) เ ว็ บ เพ็ จแจ้ ง เตื อนการพิจ ารณา
อุทธรณ์ตามเวลาที่ก าหนดในกฎหมาย และ
รายงานสรุปสถิติงานอุทธรณ์ ต่าง ๆ เพิ่มเติม 
- ระบบท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาและทดสอบ 

1) ระบบบรหิารงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์ 

2) ระบบสารสนเทศรับแจ้ง/แก้ไข 
ปัญหาด้านไอซีที 

3) ระบบสารสนเทศการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารออนไลน์ 
โดยได้ด าเนินการตามแผนส าเร็จร้อยละ 77  
 
 
 
 
 

(4) การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศทส. - ต.ค. 256๒ -  ระดับ 3 ๓  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เพื่อปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน 
 

ก.ย. 256๓ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศทส. ได้
ด าเนินการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนงานของ
หน่วยงาน ดังนี ้ 
1. จัดท าแผนการจัดการความรู้และคลัง
ปัญญาส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2. จัดท าและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศใน
คลังปัญญา อาทิ ข้อมูลด้านเทคโนโลยี ข้อมูล
ภาษาอังกฤษ ข้อมูลสื่อวีดีโอ 
3. จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรการบริหาร
จัดการแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovation) ให้กับบุคลากร คค. 
4. อยู่ระหว่างการจัดท าแนวทางการสร้าง
นวัตกรรมในองค์กรและเผยแพร่ให้คนใน
องค์กรได้รับรู้ รวมถึงพัฒนาช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศและ/หรือองค์ความรู้ที่ได้
จัดท าขึ้น และจัดท าบทเรียนในลักษณะสื่อ
มัลติมีเดีย/เอกสารในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนากระบวนงานให้คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมยั เรียบง่าย อย่างต่อเนื่อง   
(5) โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานให้
คล่องตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบง่าย อย่างต่อเนื่อง 

กพบ.  ต.ค. ๒๕๖๒-
ก.ย. ๒๕๖๓ 

ระดับ ๓ 
ผลักดันให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงาน
ตามแผนได้ส าเร็จ ร้อยละ ๕๐ ของแผน
ประจ าปี ในงาน “การออกเอกสารหลักฐาน
ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล” 
 

๓  

(6) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ กก. ๑.๒๖ ต.ค. 2562 - ระดับ ๑ ๑ เนื่ องจากงบประมาณ
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีต่อการปฏบิัติงานของ
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 

ก.ย. 2563 1) จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ
ด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาการด าเนินโครงการฯ 
และลงนามในสัญญาจ้าง 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก ากับและ
ประเมินโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
ระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ 
และการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงาน
ปฏิบัติในส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
และภารกิจที่ส าคัญในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง
ของกระทรวงคมนาคม 
3) จัดประชุมคณะท างานก ากับและประเมิน
โครงการฯ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของที่
ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง 
4) ที่ ปรึ กษาน าร่ างรายงานฯ น า เสนอ
คณะท างานก ากับฯ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพิจารณาฯ 
5)  สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจ ฯ น าเสนอ
แนวทางแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานน าเรียนผู้บริหารเพื่อทราบและสั่งการ
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 

ไ ด้ รั บ ช้ า  อ า จ เ ห ลื อ
ระยะเวลาด า เนินการ
เพียง 6 เดือนเท่าน้ัน 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงกระบวนงาน 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

( ๗ )  น า ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สปค./สรค. 
 - กตส. ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงานใน
ระบบ IDS (Information Drive Sharing) 

ทุก
หน่วยงาน/

กตส. 

 
 
- 

 
 
ต.ค. 2562 – 
มี.ค. ๒๕๖๓  

 
 
ระดับ ๔ 
- ไ ด้ มี ก า รประ ชุมทบทวนขั้ นตอนกา ร
ปฏิบัติงานในระบบ IDS  
- ก าหนดหน้าที่ผูร้ับผดิชอบในการดแูลระบบ IDS 
- มีการสื่อสารช้ีแจงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
ถึงขั้นตอน/วิธีการ/แนวทางปฏิบัติระบบ IDS 
ทราบและถือปฏิบัติ 
- เจ้าหน้าที่ทุกคนมีการปฏิบัติงานในระบบ IDS 
 

4  
 
 

 

กลยุทธ์ 3.4 บริหารความพร้อมตอ่สภาวะวิกฤต 
(๘) ทบทวน/ปรับปรุงและบรหิารจัดการนโยบายด้าน
ความมั่นคง ปลอดภัย ด้านไอซีที 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 3 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ 
ดังนี ้
1. ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการรักษาความ
มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ด้ า น ร ะ บ บ ไ อ ซี ที ใ น
ระดับประเทศ  
2. ศึกษา วิเคราะห์ สถานะการด าเนินงาน
รักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไอซีที 
ของ สปค./สรค. 
3. ทบทวนนโยบายการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยด้านระบบไอซีที  ของ สปค./สรค. 
ประกอบด้วย นโยบายและแนวปฏิบัตใินการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไอซีที ของ 
สปค./สรค. และแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคง

๓  



24 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของ 
สปค./สรค. 
๔. จัดส่งนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ให้ 
สพธอ. เพื่อพิจารณา 
๕. หารือ สพธอ. เกี่ยวกับการก าหนดและปรับ
รายละเอียดให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และ
ประกาศที่ เกี่ยวข้อง พร้อมปรับปรุ งตาม
ข้อสังเกต เพื่อให้มีความครบถ้วนถูกต้อง และ
น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา ก่อนเผยแพร่
นโยบายและแนวปฏิบัติฯ. ให้หน่วยงานภายใน 
สปค./สรค. ทราบและน าไปปฏิบัติ  
 

(๙) ทบทวน/ปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องด้าน
ไอซีที 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 2 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน 
ได้ด าเนินการ ดังน้ี 
๑. ทบทวน ปรับปรุงกระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
(Call Tree) รายช่ือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
แผนการสื่อสารเพื่อบริหารความต่อเนื่องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สปค.  
๒. ทบทวนการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ 
(Business Impact Analysis) ด้านไอซีที ของ สปค. 
3. อยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการบริหาร
จัดการความต่อเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT Business Continuity 
Plan) ของ สปค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

2563 และน าเสนอ CIO ประจ า คค. 
 

กลยุทธ์ 3.5 สรา้งความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร 
(1๐) โครงการ สปค./สรค. สัมพันธ์ 
- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานสัมพันธ์ สปค. 
สรค. สามัคคีมุ่งสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี                  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งของไทย ระยะ 
20 ป”ี 

กบท. - ๑๗ ม.ค. ๖๓ N/A 
๑ .  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร               
“สานสัมพันธ์ สปค. สรค.” 
๒. กิจกรรม “กีฬาสีสานสัมพันธ์บุคลากร 
สปค. สรค.” วันที่ 17 มกราคม 2563 ณ 
อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวง
คมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม
สุขภาพ พลานามัย สร้างความมีน้ าใจนักกีฬา 
ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้น
ระหว่างข้าราชการพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างภายใน สปค. และ สรค. จ านวน
ผู้เข้าร่วม 84 คน 
 

N/A  
เลื่อนการจัดสัมมนาไม่มี
ก าหนดเนื่องจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโควิด-2019 
(COVID-19) 

(1๑) โครงการ สรค. สมัพันธ์ 
- โครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการการสื่อสารและ
ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ เพือ่สนับสนุนราชการ
ทางการเมือง 

สรค.   N/A N/A  

(1๒) โครงการส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต           
และสร้างความผูกพันของบุคลากรใน สปค./สรค. 

กบท.  
46,400 บาท 

 
 
 
 

64,079 บาท 

 
16 – 17 

ต.ค. 2562  
 
 
 

29 - 30 

ระดับ ๕ 
1) โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ 
ห่างไกลปัญหา ออฟฟิศซินโดรม ระหว่างวันที่ 
16 – 17 ตุลาคม 2562   ณ โรงแรมเดอะ
รอยัล ริเวอร์  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ จ านวนผู้เข้าร่วม 31 คน 
2) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

๕  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 

2,590 บาท 
 
 
 
 
 
 
269,760 บาท 
 
 
 
 
 
50,236 บาท 

ต.ค. 2562 
 
 
 
 
 

28 พ.ย. 62 
 

  
 
 
 
 

18 – 21 
ธ.ค. 2562 

 
 
 
 
10 มี.ค. 63 

ท างาน : เสริมสร้างก าลังใจในการท างานสั่ง
จิตให้คิดบวก ระหว่างวันที่ 29 - 30 ตุลาคม 
2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ แขวง
บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ จ านวน
ผู้เข้าร่วม 37 คน 
 
3) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างาน : เสริมสร้างก าลังใจในการท างาน
สุ ข ภ า พ ฟิ ต ชี วิ ต ดี  ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2 8 
พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสโมสรและ
หอประชุม กระทรวงคมนาคม จ านวน
ผู้เข้าร่วม 77 คน 
 
4) โครงการเดินตามรอยพ่อ เพื่อสานต่อ
เศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 18 – 21 
ธันวาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ จังหวัดน่าน 
จังหวัดแพร่  และพื้นที่ ใกล้ เคียง จ านวน
ผู้เข้าร่วม 40 คน 
 
5) โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างาน : เสริมสร้างชีวิต พิชิตโรคซึมเศร้า เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ 
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด กทม. จ านวน
ผู้เข้าร่วม 40 คน 
 

(๑๓) โครงการก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคม กบค. 10.00 ก.ค. 2563 ระดับ 4 4  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

แห่งใหม่ (ปรับแบบก่อสร้าง) 
 

ขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2564 ในการปรับแบบ 
ก่อสร้างอาคารกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ 

กลยุทธ์ 3.6 บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลผุลตามแผนยุทธศาสตร์ 
(๑๔) โครงการวางแผนอัตราก าลังคนเชิงยุทธศาสตร
(Strategic Workforce Plan) 

กบท. - ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

ระดับ ๑ 
ศึกษา รวบรวม ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับ 
สปค. และ สรค. ในด้านนโยบายและข้อมูล
บุคคล 
 

1 1) ข้อมูลบุคคลยังมีความ
คลาดเคลื่อน และไม่เป็น
ปัจจุบัน 
2) ขาดการสร้างเสรมิ
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสังกัด สปค.  
ท าให้การวิเคราะห์ภาระ
งานและกระบวนการ
ปฏิบัติงานยังไม่ชัดเจน 

(๑๕) อบรมความรูด้้านดิจิทลั ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 5 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ศทส. ได้ด าเนินการ 
ด้านการฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัล ดังนี้  
1. ตรวจสอบข้ อมู ลการประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านดิจิทัลของ
บุคลากรจากหน่วยงานใน สปค. สรค. และ
หน่วยงานในสังกัด คค. 
2. ก าหนดหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
3. สรุปแผนการด าเนิ นงานพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้านดิจิทัล
ให้กับบุคลากร  สปค.  สรค. และหน่วยงานใน
สังกัด คค. 
4. จัดท ารายละเอียดโครงการอบรมบุคลากร

๕  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

และขออนุมัติการด าเนินงานจากผู้บริหาร 
5. จัดอบรมความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรตาม
แผนการด าเนินงาน อาทิ การอบรมทักษะ
ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ในการใช้โปรแกรมน าเสนอ 
(PowerPoint) การอบรมหลกัสูตรนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล (Data Scientist) หลักสูตรการจัดการความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ส าหรับผู้พัฒนาระบบและ
ผู้บริหารจัดการเครือข่าย และหลักสูตรการ
บริหารจัดการแนวคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative and Innovation) 
6. สรุปผลการด า เนินงานพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้าน
ดิจิทัลให้กับบุคลากร 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 3.7 ส่งเสริมคา่นิยมองค์กร i-MOT และความผูกพันในองคก์ร 
(๑๖) โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมของ สปค. กบท. - ต.ค. 2562 – 

ก.ย. 2563 
ระดับ ๑ 
อยู่ ร ะหว่ า งศึ กษา รู ป แบบกา รส่ ง เ ส ริ ม
วัฒนธรรมองค์กร 
 
 

1  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสรมิคุณธรรมและความโปร่งใส 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

กลยุทธ์ 4.1 พัฒนาจัดการเรื่องรอ้งทุกข์ 
(1) โครงการปรับปรุง/เพิ่มศักยภาพการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ผ่านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

กต. 
 

-  ต.ค. ๒๕๖๒ – 
มี.ค. ๒๕๖๓ 

ระดับ ๔ 
สามารถค้นหาข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์แยก
ตามจังหวัดและเขตตรวจราชการ รวมถึงการ
อ่านสถิติเรื่องร้องเรียนในรูปแผนภูมิได้ 
 
 

๔  

(2) การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนย์บริการข้อมลู
และเรื่องร้องเรียนของกระทรวงคมนาคม 
 
 

ศทส. - ต.ค. 256๒ -  
ก.ย. 256๓ 

ระดับ 5 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา
ระบบบริหารงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในส่วนของ
รายงานสถิติเรื่องร้องราวร้องทุกข์ ของ คค. 
จ าแนกตามสถานะการด าเนินงาน (เรื่อง
ทั้งหมด, ก าลังด าเนินการ, แล้วเสร็จ) ตามเขต
ตรวจราชการ และจังหวัด ในลักษณะแผนภูมิ 
แล้วเสร็จ 
2. วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบสารสนเทศสืบค้น
เรื่องราวร้องทุกข์ ของ คค. ตามเขตการตรวจ
ราชการ และจังหวัด โดยสามารถใช้งานได้บน 
Mobile Devices ซึ่งได้จัดท า Prototype แล้ว 
ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ 
 
 
 
 

๕  

กลยุทธ์ 4.2 ยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่น 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

(๓) โครงการ/กิจกรรมตามแผนปอ้งกันการทุจริต 
จ านวน 3 โครงการ 
1) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
ประพฤติมิชอบของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศปท.  
 

๐.94๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 3.67 
 
ระดับ ๔ 
ระดับ 1 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สปค.
ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

ระดับ 2 ด าเนินการเสนอแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของ สปค. 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อผู้บริหารให้ความ
เห็นชอบ ตามหนังสือที่ คค 0200.3/ศปท 65  
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนให้หน่วยงาน
ใน สปค. และ สรค. รับทราบ พร้อมทั้งมีการ
เผยแพร่บนหน้าเว็บไซด์ของหน่วยงาน 
  

ระดับ 3  ศปท. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตฯ ประจ าปี พ.ศ.  2563 คิดเป็น
ร้อยละ 25 
 

ระดับ 4  ศปท. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม 
การทุจริตฯ ประจ าปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 50 
 

ระดับ 5 ศปท. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจาก สปค. 

3.67 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
ปัญหา/อุปสรรค  :  
  เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรั ส โค โ รนา  2019 
(COVID-19) ท า ให้ ก า ร
ด า เนิ นการโครงการ/
กิจกรรมไม่ เป็นไปตาม
แผนงานที่ ได้ก าหนดไว้ 
ประกอบกับการจัดสรร
งบประมาณประจ า ปี 
พ.ศ. 2563 มีความล่าช้า 
จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง
การด าเนินงาน  
 
แนวทางแก้ไข :  
  ต้องด าเนินการวางแผน
ส ารองในกรณีที่ มี เกิ ด
ปัญหา และต้องประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เ กิ ดความ ชัด เจนและ
ถูกต้อง เพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) โครงการยกระดับคณุธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินการของส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.42 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค. 2562 – 
ก.ย. 2563 

และ สรค. เพื่อน ามาสรุปลผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบและส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรม ของ สปค. ประจ าปี
งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 
62 – 31 มี.ค. 63) โดยได้ด าเนินการจัดท า
หนังเวียนหน่วยงานใน สปค./สรค. รับทราบ
และรายงานผลการด าเนินงาน ตามหนังสือ    
ที่ คค 0200.3/ศปท 106 ลงวันที่ 18 มี.ค. 63  
 
ระดับ ๓ 
ระดับ 1 ศปท. ได้เข้าร่วมประชุมช้ีแจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าป ี
งบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ มีความรู้ความเข้าใจในกรอบ
และแนวทางการประเมินให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานและทิศทางเดียวกัน ซึ่งจัดขึ้นโดย 
ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค 
เมอืงทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
 
 

ระดับ 2   ศปท. ได้ด าเนินการจัดประชุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : การประเมิน
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม
โปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครั ฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA)  ประจ าป ี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 3 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มี
การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศรองรับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสฯ (Integrity 
& Transparency 
Assessment System : 
ITAS) ซึ่งประกอบด้วย  



32 
 

ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

คณะท างานประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงาน
รั ฐมนตรี  ครั้ งที่  1/2563 ในวันที่  18 
กุมภาพันธ ์2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
หน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค. รับทราบ
แนวทางการด าเนินงาน เรื่อง การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และรับทราบแนวทางการ
ด า เนินงานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ
ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละข้อค าถามของ
แบบตรวจการเปิด เผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency 
Assessment : OIT) และมีก าหนดส่งภายใน
วันที่ 10 เมษายน 2562 ให้ ศทส. ลงในเว็บไซด์ 
ของหน่วยงาน และส าเนาให้ ศปท. เพื่อรับทราบ 
 
 

ระดับ 3  รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 
     1) รายชื่อเพื่อเป็นผู้ประสานหน่วยงาน 
     2) รายช่ือเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/
ลูกจ้าง(Internal Integrity & Transparency 

  ๑) แบบส ารวจความคิด
เห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (Internal Integrity 
and Transparency 
Assessment : IIT) 
  ๒) แบบส ารวจผู้มีส่วน
ได้ส่ วนเสี ยที่มาติดต่ อ
ห น่ ว ย ง า น  ( External 
Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) จาก
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อง 
และ 
  ๓ )  แ บ บ ต ร ว จ ก า ร
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity 
and Transparency 
Assessment : OIT) 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

Assessment : IIT) :  
     3) รายชื่อมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือ
ผู้ที่มาติดต่อหน่วยงาน (External Integrity 
and Transparency Assessment : EIT)  
 

ระดับ 4 ศปท. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าเอกสาร/
หลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) โดยมี
ก าหนดการจัดส่งเอกสาร/หลักฐาน ให้กับ
ผู้ตรวจการประเมินภายในเดือนมิถุนายน 
2563 ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน  
ของ ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

ระดับ 5  ศปท. จะได้รับการแจ้งผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 ในเดือนกันยายน 2563 
ตามกรอบระยะเวลาการประเมิน ของ 
ส านักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 

3) โครงการส่งเสริมคณุธรรมของ สปค.  ๐.๙๐ ต.ค. 2562 – ระดับ ๔  ปัญหา/อุปสรรค  :  
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

ก.ย. 2563 ระดับ ๑  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ส่ ง เ ส ริ มคุณธรรมของ  สปค .  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ระดับ ๒ ศปท. ได้ด าเนินการเขียนโครงการ 
และวางแผนการด าเนินงานภายใต้โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ สปค. พร้อมทั้งน าเสนอ
ต่อผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ตามหนังสือที่ 
คค 0200.3/ศปท 83 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2563 
(โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม  
ในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม)   
 

ระดับ 3  ศปท. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของ สปค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คิดเป็นร้อยละ 25 
 

ระดับ 4 ศปท. ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของ สปค. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คิดเป็นร้อยละ 50 
 

ระดับ 5  ศปท. อยู่ระหว่างการด าเนินการ
จัดท าสรุปรายงานและวิ เคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 31 มี.ค. 2563) 
เพื่อน าเรียนผู้บริหารรับทราบ  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

  เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรั ส โค โ รนา  2019 
(COVID-19) ท า ให้ ก า ร
ด า เนิ นการโครงการ/
กิจกรรมไม่ เป็นไปตาม
แผนงานที่ ได้ก าหนดไว้ 
ประกอบกับการจัดสรร
งบประมาณประจ า ปี 
พ.ศ. 2563 มีความล่าช้า 
จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง    
การด าเนินงาน  
 
แนวทางแก้ไข :  
  ต้องด าเนินการวางแผน
ส ารองในกรณีที่ มี เกิ ด
ปัญหา และต้องประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
เ กิ ดความ ชัด เจนและ
ถูกต้อง เพื่อให้การท างาน
มีประสิทธิภาพ 

(๔) โครงการแบบส ารวจประเมินสถานภาพคณุธรรม ศปท. - ต.ค. 2562- N/A N/A (ประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ) 
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ตัวชี้วัด หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ 

 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

คิดเป็น 
ค่าคะแนนระดับ 

(1 – 5) 

ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

จริยธรรมของ สปค. 
 

ก.ย. 2563 

(๕) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
- ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการตรวจสอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กตส. - ต.ค. ๒๕๖๒-
มี.ค. ๒๕๖๓ 

ระดับ ๕ 
- เรื่องที่ตรวจสอบ ๗ เรื่อง โดยเสร็จเร็วกว่า
แผน ๓ วัน จ านวน ๗ เรื่อง 

๕  

 
 
 
 
 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
เมษายน 2563  


