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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงาน การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอีย ดขั้น ตอนการปฏิบัติง านของการพัฒ นาระบบสนับ สนุน การตัด สิน ใจของผู้บ ริห ารกระทรวง
คมนาคม และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริหารที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกําหนดที่
สําคัญของกระบวนงาน
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทํางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มี
อยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสามารถพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจและเพิ่ ม ศั ก ยภาพของศู น ย์
ปฏิบัติการคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติการระดับภูมิภาค และ ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคมได้
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการรายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ การบูรณาการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบข้อมูล ก่อนนําเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว
มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป
3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับหนึ่งซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนดมาตรฐาน
หลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Operation Center: PMOC) หมายถึง ศูนย์กลาง
ของข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลจากกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน หรือจากแหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐบาล โดยนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และนําเสนอข้อมู ล
สารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจที่ส่งผลต่อประเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (Ministry’s Operation Center: MOC) หมายถึง ศูนย์กลางของข้อมูล
เพื่อการบริการราชการระดับกระทรวง โดยมีภารกิจรวบรวมข้อมูลภายในกระทรวง เพื่อทําการกลั่นกรอง

-2ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปผล ก่อนทําการเชื่อมโยงข้อมูลที่มีความจําเป็นเข้าสู่ PMOC เพื่อใช้สนับสนุน
การตัดสินใจ รายงานผลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ณ ทําเนียบรัฐบาล
ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport Operation Center: MOTOC) หมายถึง
ศูนย์ปฏิบัติการที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงคมนาคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ PMOC นอกจากนี้ MOTOC
ยังมีภารกิจในการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมทั้งหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอก เพื่อ
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ในการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department’s Operation Center: DOC) หมายถึง ศูนย์บริหารราชการ
ในระดับกรม ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลต้นทาง ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนําส่งให้ MOC ต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมภูมิภาค (Ministry of Transport Provincial Operation Center: MOTPOC)
หมายถึง ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการตัดสินใจระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับ MOTOC ในการสนับสนุน
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาค
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ (ขส.) คือ กลุ่มงานภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ศทส.) สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีอํานาจหน้าที่บริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลทั้งในรูปแบบ
ข้อมูลสถิติ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และ ข้อมูล Real-Time รวมทั้งมีการกําหนดมาตรฐานและขับเคลื่อนการใช้
ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม รวมทั้ง
บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศ
ศูนย์บูรณาการข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคม (Transportation Data Integration Center: TDIC)
หมายถึง ศูนย์ข้อมูลกลางของกระทรวงคมนาคมที่สามารถเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนสารสนเทศจากหน่วยงาน
ภายนอก และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตลอดจนระบบงานที่เกี่ยวข้องตามวงจรชีวิตของข้อมูล
(Data Life Cycle) เข้าสู่ MOTOC เพื่อสนับสนุนข้อ มูล สารสนเทศตอบสนองต่อ ความต้อ งการใช้ข้อ มูล
ในระดับต่าง ๆ
เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง วิทยาการที่นําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วิธีการหรือกระบวนการ เพื่อช่วยในการทํางานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งนี้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร
ข้อมูล (Data) คือ ข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพื้นฐานสําหรับการอธิบายเหตุผล การสนทนา หรือการคํานวณ
ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนหน่วยงาน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับกระบวนการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า ง (Structured Data) เป็ น ข้ อ มู ล ที่ มี ก ารนิ ย ามความหมายและคุ ณ สมบั ติ ข อง
โครงสร้างไว้อย่างชัดเจน ง่ายต่อการค้นหาและการนําไปใช้งาน อาทิ ตารางในฐานข้อมูล
ข้อมูลกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) เป็นข้อมูลที่มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ โดยจัดให้
อยู่ ใ นรู ป แบบลํ า ดั บ ขั้ น (Hierarchy) อาทิ Extensible Markup Language (XML) JavaScript Object
Notation (JSON)
ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการนิยามโครงสร้างของข้อมูลไว้ อาทิ
เสียง รูปภาพ วิดีทัศน์
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการนําข้อมูลมาผ่านกระบวน/กรรมวิธีต่าง ๆ
อย่างมีระบบ อาทิ การสกัดข้อมูล การกลั่นกรองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล และ การประมวลผลข้อมูลด้วย
หลักการทางคณิตศาสตร์ จนได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่า สาระ สามารถนําไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุง
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การจัดเก็บและแสดงผลที่เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้
ETL (Extract, Transform, and Load) หมายถึง กระบวนการสําหรับสกัด ข้อมูลจากแหล่งข้อ มูล
โดยไม่กระทบต่อข้อมูลของแหล่งจัดเก็บ ก่อนดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลที่สกัดได้ ให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลของผู้ดึงข้อมูล
การสกัดข้อมูล (Extract) คือ ขั้นตอนในการสกัดข้อมูลจากแหล่งข้อมูล โดยจะเลือกเอาเฉพาะข้อมูลที่
ต้องการหรือมีความจําเป็นต้องใช้งาน ซึ่งระหว่างการสกัดข้อมูล จะไม่มีการปรับเปลี่ยน/แก้ไขข้อมูลหรือ
โครงสร้างข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต้นทาง
การแปลงรูปข้อมูล (Transform) คือ ขั้นตอนในการแปลงข้อมูลที่สกัดได้ ให้สอดคล้องและตรงตาม
มาตรฐานของโครงสร้างฐานข้อมูลของผู้ดึงข้อมูล โดยมีกระบวนการที่สามารถเลือกใช้ได้ อาทิ การตรวจสอบ
ข้อมูลผิดพลาด (Cleansing Data), การคัดเลือกสดมภ์ (Selection), การกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กําหนด
(Filtering), การแปลงประเภทข้อมูล (Encoding) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จะดําเนินการโดยอาศัยทรัพยากร
ของผู้ดึงข้อมูลเท่านั้น
การนํ า เข้ า ข้ อ มู ล (Load) คื อ ขั้ น ตอนในการนํ า เข้ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ การแปลงให้ เ ป็ น มาตรฐานและ
สอดคล้องกับโครงสร้างฐานข้อมูลของผู้ ดึงข้ อมูลแล้ว ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดจากการนํ าเข้ าข้อมูล ที่ ไม่
สอดคล้องหรือไม่มีคุณภาพ
คลังข้อมูล (Data Warehouse) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดใหญ่ขององค์กร สําหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก โดยข้อมูลที่ถูกจัดเก็บนั้นมีวัตถุประสงค์ในการนํามาใช้งาน และ
มีลักษณะของการจัดเก็บแตกต่างไปตามแหล่งข้อมูลหรือลักษณะของข้อมูล
ตลาดข้อมูล (Data Marts) หมายถึง คลังข้อมูลขนาดเล็กที่ผ่านขั้นตอนการแปลงรูปข้อมูล เพื่อให้พร้อม
สําหรับการออกรายงาน หรือพร้อมสําหรับการใช้งานเฉพาะทาง สามารถใช้เป็นยุทธวิธีเพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
ที่มีการแข่งขันทางด้านเวลา เนื่องจาก ความรวดเร็วในการเรียกใช้ข้อมูลสูงเพราะ จัดเก็บเฉพาะข้อมูลสําหรับ
การแสดงผล ลดการใช้ทรัพยากรระหว่างผู้ใช้ระบบ และสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อคลังข้อมูล
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence: BI) หมายถึง การนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มีความถูกต้อง
แม่นยําทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก และรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ในธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านเวลาสูง
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) หั ว หน้ า งาน มี ภ ารกิ จ ในการกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานในภาพรวม และติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย
2) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีภารกิจการดําเนินงาน ดังนี้
- สรุป ความต้อ งการสารสนเทศแบบเชิง รับ /เชิง รุก ที ่ส ามารถตอบโจทย์ และสนับ สนุน การ
ตัดสินใจในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
- กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทําสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
อาทิ รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล
- ตรวจสอบความพร้อมของข้อมูลจาก TDIC , DOC และ MOTPOC

-4- กําหนดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกใช้ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการนําข้อ มูล
กลับมาใช้ได้ในภายหลัง
- นําหลัก/วิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลลัพธ์
ตามวัตถุประสงค์ของรายการสารสนเทศดังกล่าว
- จัดทําสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและมีความชัดเจน
- กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงาน และเผยแพร่สารสนเทศเพื่อให้เกิดการนําไปใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง
- ผลัก ดัน ให้นํา สารสนเทศเชิง วิเ คราะห์ที่ผ่า นกระบวนการวิเ คราะห์แ ละประมวลผล ไปใช้
ประโยชน์ในการตัดสินใจไปใช้ใน DOC และ MOTPOC ต่อไป
- พั ฒนาคลั งข้ อมูล ให้ส ามารถรองรั บ ข้ อ มู ล จากหลายแหล่ ง ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แตกต่ างกั น ได้ อ ย่ า ง
เต็มประสิทธิภาพ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมกําหนดมาตรฐาน และเลือกเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
- ตรวจสอบความถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูล ก่อนเข้าสู่กระบวนการ ETL
- ปกป้องข้อมูลจากการลักลอบการใช้งานหรือแก้ไขโดยมิชอบ รวมถึงจากเหตุการณ์ที่อาจเกิดจาก
ภัยธรรมชาติหรือความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์
- เผยแพร่/แชร์/กระจายข้อมูลสารสนเทศ พร้อมควบคุมการเข้าถึงอย่างเป็นมาตรฐาน
- สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และนําไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาต่อไป
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมระดับกรมและภูมิภาค หน่วยงานในสังกัด
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนภารกิจของ MOTOC
- นํารายการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ต้นแบบไปใช้ในศูนย์ของตน
5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
ข้อกํ าหนดที่ สํา คั ญ : ระบบสนับสนุนการตั ดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ ต่อการดําเนิน งาน
โดยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านคมนาคมที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจในการใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

-5ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)
1) สรุปความต้องการสารสนเทศ
1.1) เชิง รั บ สรุปความต้ อ งการใช้ ส ารสนเทศของผู้ บ ริ ห าร
ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ PMOC
1.2) เชิงรุก สรุปความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหารจาก
การสอบถาม ศึ ก ษานโยบายระดั บ ประเทศ ตั ว ชี้ วั ด สากล
นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) วิเคราะห์และกําหนดรายการสารสนเทศ
กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ต้องการการ
วิเคราะห์ อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ลักษณะการจัดเก็บ
ข้อมูล ความพร้อมในการเชื่อมโยงข้อมูล ชั้นความลับของข้อมูล
และระดับความลึกของข้อมูล
3) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามรายการข้อมูลที่
กําหนดกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงอยู่แล้ว อาทิ TDIC, DOC และ
MOTPOC
4) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการจัดเก็บ
และการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน
5) รายงานสถานะข้อมูลพร้อมเสนอแนวทางเพื่อให้ผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ
6) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยนํ า หลั ก วิ ช าการ/ทฤษฎี ส ถิ ติ และ
วิธีการทางคณิตศาสตร์
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีสถิติ
และวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างแบบจําลองสําหรับแสดงผล
7) จัดทํารายงานสําหรับนําเสนอผู้บริหารพิจารณา
นําเทคโนโลยีที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล อาทิ BI Tools
นํ า เสนอที่ สื่ อ ความหมาย เข้ า ใจง่ า ย ก่ อ นนํ า เสนอข้ อ มู ล ด้ ว ย
Dashboard
8) กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงานสารสนเทศ และการ
เผยแพร่
รายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ ข้อ มู ล ตามระดั บ ชั้ น
ความลับของข้อมูล และนโยบายการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
ของกระทรวง
9) สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

3 – 5 วัน

หขส. และ
นชค. ขส.
ศทส.

2 วัน

หขส. และ
นชค. ขส.
ศทส.

2–4
ชั่วโมง

นชค. ขส.
ศทส.

1 - 2 วัน

หขส. และ
นชค. ขส.
ศทส.
หขส. และ
นชค. ขส.
ศทส.
นชค. และ
นวส. ขส.
ศทส.

รวบรวม/สรุป
ความต้องการ
สารสนเทศ

วิเคราะห์/กําหนด
รายการสารสนเทศ

N

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนข้อมูล

(ตําแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

Yes

ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

3 – 7 วัน
3 – 7 วัน

วิเคราะห์ข้อมูล

จัดทํารายงานนําเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา
กําหนดช่องทางการนําเสนอ
รายงาน

สรุปผลการ
ดําเนินงาน

1–2
สัปดาห์
3 - 5 วัน

2 วัน

ผทส.
หขส. และ
นชค. ขส.
ศทส.
นชค. ขส.
ศทส.

นชค. ขส.
ศทส.

-66. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สรุปความต้องการสารสนเทศ
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดําเนินการ
รวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศของผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย และตอบสนองกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้านคมนาคม รวมทั้งสรุปผล โดยสามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ
1.1) การดําเนินการเชิงรับ คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากจากผู้ต้องการใช้โดยตรง
อาทิ ผู้บริหาร นโยบายภาครัฐ คําสั่งที่ได้รับมอบหมาย และ PMOC รวมทั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
1.2) การดําเนินการเชิงรุก คือ การรวบรวมความต้องการใช้สารสนเทศจากการสอบถามข้อมูล
ศึกษานโยบายระดับประเทศ ตัวชี้วัดสากล นโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง
2) วิเคราะห์และกําหนดรายการสารสนเทศ
ดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมในเชิงรับ/เชิงรุก เพื่อจัดกลุ่ม
สารสนเทศตามวัตถุประสงค์/โจทย์ที่มีความสอดคล้อง กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เลือกทฤษฎี/วิชาการ
สําหรับใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทํารูปแบบรายงานสําหรับนําเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) การกําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
MOTOC กําหนดรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศที่ต้องการวิเคราะห์ โดยกําหนดเป็น
รายการพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ลักษณะการจัดเก็บข้อมูล ความพร้อม
ในการเชื่อมโยงข้อมูล ชั้นความลับของข้อมูล และระดับความลึกของข้อมูล และดําเนินการตรวจสอบกับ TDIC
DOC และ MOTPOC ว่าข้อมูลดังกล่าวพร้อมสําหรับใช้งานหรือไม่ โดยสามารถสรุปการดําเนินงานในแต่ละ
กรณีได้ดังนี้
2.1.1) กรณีที่ส่วนกลางไม่มีข้อมูล ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อ
สอบถามรายการข้อมูลดังกล่าวในเชิงเทคนิคและรายละเอียด และร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
กรณีไม่มีข้อมูล หรือพิจารณาตัวเลือกอื่นทดแทน
2.1.2) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลไม่มีข้อมูล ให้นําเรียนผู้บริหาร เพื่อทราบถึงสถานะ/
ปัญหา ในการรวบรวมข้อมูล พร้อมเสนอแนวทางเพื่อให้พิจารณา ดังนี้
กรณีที่ 1 ผลักดันให้มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว มอบหมายเป็นคําสั่ง พร้อมแต่งตั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการนําเข้าข้อมูล พร้อมกําหนดกรอบระยะเวลา วิธีการนําเข้า ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างฐานข้อมูล TDIC
กรณีที่ 2 นําเสนอมุมมองอื่นที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการสารสนเทศได้ ใช้ตัวแปร
ที่มีอยู่ โดยดําเนินการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศใหม่
กรณีที่ 3 ให้ดําเนินการต่อไป โดยตัดตัวแปรดังกล่าวออก (ดําเนินการเหมือนกับกรณี
ที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมี)
กรณีที่ 4 ไม่ให้ดําเนินการต่อ ให้จัดทําข้อสรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับใช้
ประโยชน์ต่อไป
2.1.3) กรณีที่หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีข้อมูล สามารถดําเนินการได้ 2 รูปแบบดังนี้
ข้อมูลเฉพาะกิจ (Ad-hoc Data) กรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลแบบเร่งด่วน ข้อมูลที่ยังไม่ได้
จัดเก็บ ข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากการทํางานผ่านระบบ เช่น ประชาชนที่ใช้บริการรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง/รถแท็กซี่
รวมถึงกรณีที่หน่วยงานไม่พร้อมนําเข้าข้อมูลแบบทันที (Real-Time) เช่น การรายงานข้อมูลผู้ใช้บริก าร

-7ขนส่งสาธารณะในช่วงเทศกาล หน่วยงานจะต้องนําส่งผ่านระบบที่ทาง ศทส. จัดเตรียมไว้ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ
ที่ ศทส. กําหนด
ข้อมูลเรียลไทม์ (Real-Time Data) กรณีที่หน่วยงานมีความพร้อมในการเชื่อมโยง
ข้อมูลเชิงเทคนิค หน่วยงานสามารถเลือกใช้รูปแบบการเชื่อมโยงที่เป็นมาตรฐานได้หลายวิธี อาทิ การเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน API หรือ Web Service ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถเข้าถึงได้
ตามความต้องการใช้ข้อมูล และมีความเป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลผู้ใช้บริการสายการบิน เป็นต้น
2.2) ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลมาไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม จําเป็นต้องทําการตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ก่ อ นเข้ า สู่ ก ระบวนการ ETL (กรณี ที่ ข้อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ งไม่ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ได้ ให้ ป ระสาน
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล)
3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําหลักวิชาการ/ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์
การนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ทฤษฎีสถิติ และวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์
สมมติฐาน และตอบโจทย์ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของสารสนเทศ พร้อมนําเสนอร่างผลลัพธ์ให้ ผทส. เพื่อพิจารณา
กรณีที่ 1 ตอบโจทย์ เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ ตรงกับความต้องการ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในส่วนการตัดสินใจอื่นได้
กรณีที่ 2 ตอบโจทย์ ต้องการให้วิเคราะห์เพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการตัดสินใจ แต่ระดับ
ความลึก และความกว้างของมุมมองอาจยังไม่เพียงพอ เสนอให้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติม
กรณีที่ 3 ไม่ตอบโจทย์ ต้องการวิเคราะห์เพิ่ม ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถนําไปใช้สนับสนุน
การตัดสินใจได้ จําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม
กรณีที่ 4 ไม่ตอบโจทย์ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการจัดทําสารสนเทศใหม่อีกครั้ง เนื่องจากไม่ตอบโจทย์
และความต้องการของผู้ใช้
4) จัดทํารายงานสําหรับนําเสนอ
นําเทคโนโลยีที่ใช้ในการนําเสนอข้อมูล อาทิ BI Tools เชื่อมโยงกับรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และนํา
ทฤษฎีสถิติมาจําลองโมเดลทางคณิตศาสตร์ เพื่อประมวลผล และวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ทํางาน
ซ้ําซ้อน และรูปแบบการนําเสนอที่ส่อื ความหมาย เข้าใจง่าย ก่อนนําเสนอข้อมูลด้วย Dashboard
5) กําหนดช่องทางการนําเสนอรายงานสารสนเทศ และการเผยแพร่
พิจารณาช่องทางการนําเสนอ/เผยแพร่ที่เหมาะสมและสอดคล้องตามระดับชั้นความลับของข้อมูล
และนโยบายการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลของกระทรวง อาทิ การรายงานสามารถอยู่ในรูปแบบของไฟล์
นํ า เสนอ (Presentation) ระบบการตั ด สิ น ใจของผู ้บ ริห าร เว็บ ไซต์ API หรือ Ad-hoc Report เพื ่อ ให้
ผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศต่อยอดได้
6) สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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ต้องการสารสนเทศ
วิเคราะห์ความต้องการ
สารสนเทศ

2.2

3
4
5

ระยะเวลา

กําหนดรายการข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี

ตรวจสอบความ
ครบถ้วนข้อมูล

ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

6
วิเคราะห์ข้อมูล

มี

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตําแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

3 – 5 วัน

- สอบถามความต้องการใช้สารสนเทศจากผู้บริหาร
- รายการความต้องการสารสนเทศที่ ครบถ้วน ครอบคลุม
- ศึกษา บทความวิชาการ ข่าวสาร นโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับ ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร
การคมนาคม

หขส. และ นชค.
ศทส.

1 วัน

- จั ด กลุ่ ม สารสนเทศตามวั ต ถุ ป ระสงค์ / โจทย์ ที่ มี ค วาม - รายการความต้ อ งการสารเทศเชิ ง วิ เ คราะห์ ที่ ค รบถ้ ว น
สอดคล้องกัน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

นชค. นส. ศทส.

1 วัน

- กํ า หนดรายการข้ อ มู ล พร้ อ มรายละเอี ย ดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ - รายการข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ค รบถ้ ว น ครอบคลุ ม
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์
สอดคล้อง และมีรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลที่สามารถใช้
ปฏิบัติในเชิงเทคนิคต่อไปได้

หขส. และ นชค.
ศทส.

2–4
ชั่วโมง

- ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล

- ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนพร้อมสรุปผล

นชค. ขส. ศทส.

1 – 2 วัน

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/เป็นเจ้าของข้อมูล

- สรุ ป ผลการประสานหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง/เป็ น เจ้ า ของ หขส. และ นชค. ขส.
ข้อมูล
ศทส.

3 – 7 วัน

- รายงานสถานะข้ อ มู ล พร้ อ มเสนอแนวทางให้ ผู้ บ ริ ห าร - รายงานสถานะข้อมูลพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาแก้ผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการ

3 – 7 วัน

- นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ท ฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทาง - วิเคราะห์ข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิธีการ และตอบ นชค. และ นวส. ขส.
คณิตศาสตร์ เพื่อพิสูจน์สมมติฐาน
โจทย์ตามความต้องการสารสนเทศเชิงวิเคราะห์ของผู้บริหาร
ศทส.

หขส. และ นชค. ขส.
ศทส.

-9ลําดับ

7
8

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จัดทํารายงานนําเสนอ
ผู้บริหารพิจารณา
กําหนดช่องทางการ
นําเสนอรายงาน

9

ระยะเวลา

1-2
สัปดาห์
3 - 5 วัน

2 วัน
สรุปผลการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ
(ตําแหน่ง/กลุ่ม/ฝ่าย)

- ประมวลผลและวิ เคราะห์แ ละนํา เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นการ - รายงานนําเสนอสามารถประมวลผล และวิเคราะห์ได้อย่าง
ผทส.
นําเสนอข้อมูล ด้วย Dashboard นําเสนอผู้บริหารพิจารณา รวดเร็ว ถูกต้อง มีรูปแบบที่ชัดเจน สื่อความหมาย และเข้าใจ หขส. และ นชค. ขส.
ง่าย โดยผู้บริหารเป็นผู้พิจารณา
ศทส.
- กําหนดช่องทางรายงานสารสนเทศ และเผยแพร่ข้อมูล
- รายงานนําเสนอต้องเผยแพร่ตามระดับชั้นความลับ (ถ้ามี)
นชค. ขส. ศทส.
และนโยบายการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล
- สรุปผลการดําเนินงาน

- สรุปผลการดําเนินงาน ต้องประกอบด้วย ผลการดําเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

นชค. ขส. ศทส.

- 10 8. ระบบติดตามประเมินผล
จัดทําสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในกระบวนการทํางาน เพื่อกําหนดแนวทาง หรือ
มาตรฐานในแต่ละกระบวนการอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และช่วยลดภาระในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดความ
รวดเร็ว โดยจัดทําสรุปผลการดําเนินงานดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
จัดทําสรุปรายการข้อมูลพร้อมรายละเอียด ประกอบด้วย สถานะของข้อมูลที่ทาง TDIC มีอยู่ และรายการ
สารสนเทศเชิงวิเคราะห์ที่ MOTOC ใช้ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
9. เอกสารอ้างอิง
เอกสารทางวิชาการ/บันทึก/หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการและภารกิจ ประกอบด้วย
1) แนวทางการดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
2) การดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม
3) แนวทางการดําเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศกระทรวงคมนาคม
4) ข้อสั่งการ “การส่งรายงานสถานการณ์และผลการดําเนินงานประจําวัน กรณีโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”
10. แบบฟอร์มที่ใช้
แบบฟอร์มที่ใช้ในการนําเข้า และออกรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของ MOTOC ประกอบด้วย
1) แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล
2) แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC
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3) แนวทางการดําเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก 1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน
4) ข้อสั่งการ “การส่งรายงานสถานการณ์และผลการดําเนินงานประจําวัน กรณีโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”
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1) แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลช่วงเทศกาล
สถานการณ์การให้บริการขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
ระหว่างวันที่ 8 - 18 เมษายน 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น.

ในช่วง 11 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 (8 - 18 เมษายน 2559) มีประชาชนเดินทางโดยใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 20,285,883 คน แบ่งเป็นการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ขสมก. รฟม. รฟฟท.
และ จท.) จํานวน 14,294,449 คน คิดเป็น ร้อยละ 70.46 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด การ
เดินทางระหว่างจังหวัด (บขส. รฟท. ทย. และ ทอท.) จํานวน 3,738,223 คน คิดเป็น ร้อยละ 18.43 ของการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด และการเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) จํานวน 2,253,151 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.11 ของการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั้งหมด
เมื่อพิจารณาการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9 เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 โดย
เปรียบเทียบในช่วงเวลา 11 วันของเทศกาล พบว่า มีการเดินทางลดลงจากเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็นร้อย
ละ 5.23 โดยลดลงการเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และ จากการเดินทางระหว่างจังหวัด คิดเป็น ร้อยละ 8.78
และ ร้อยละ 0.09 ตามลําดับ แต่การเดินทางระหว่างประเทศมีอัตราเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 13.08 ดังนี้ .1. การเดินทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ซึ่งมีการให้บริการรถเมล์ (ขสมก.) รถไฟฟ้าใต้ดิน (รฟม.) รถไฟฟ้า
Airport Rail Link (ARL) (รฟฟท.) และ เรือ (จท.) เพื่อสนับสนุนการเดินทางเชื่อมต่อกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ
ระหว่างจังหวัด/ระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยว นั้น พบว่า ในช่วง 10 วันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕9
ประชาชนใช้รถไฟฟ้า ARL และรถไฟฟ้าใต้ดิน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน ของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น
ร้อยละ 7.57 และ ร้อยละ 6.53 ตามลําดับ แต่ประชาชนใช้บริการเรือ และ รถเมล์ ลดลง คิดเป็น ร้อยละ 12.47
และ ร้อยละ 11.48 ตามลําดับ
2. การเดินทางระหว่างจังหวัด
2.1 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางถนน (บขส.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของเทศกาล
สงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.01
2.2 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางราง (รฟท.) ประชาชนใช้บริการลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของ
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 2.61
2.3 การใช้บริการขนส่งสาธารณะทางอากาศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 6.30
3. การเดินทางระหว่างประเทศ (ทย. และ ทอท.) ประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของ
เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕8 คิดเป็น ร้อยละ 13.08
___________________________
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2) แบบฟอร์มสรุปสถานการณ์เข้าสู่ PMOC

สรุปผลการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี
1. รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) แยกรายเดือน
ประจําปีงบประมาณ 2559 ดังนี้ . –
รายงานประจําเดือน
ต.ค. 2558
พ.ย. 2558
ธ.ค. 2558
ม.ค. 2559
ก.พ. 2559
มี.ค. 2559
ผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน

สถานะ








รายงานประจําเดือน
เม.ย. 2559
พ.ค. 2559
มิ.ย. 2559
ก.ค. 2559
ส.ค. 2559
ก.ย. 2559
ผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน

สถานะ




รอดําเนินการ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ

2. ผลการดํ า เนิ น งานของโครงการด้ า นโครงสร้ า งพื้ นฐานคมนาคมขนส่ ง ภายใต้ ก รอบมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ
สรุปความก้าวหน้าผลการดําเนินงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ตามสถานะการดําเนินงาน
ได้ ดังนี้ .สถานะโครงการ

รวม

ทางถนน
(ทางหลวงพิเศษ)

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

6

1) สายพัทยา – มาบตา
พุด
2) สายบางปะอิน –
นครราชสีมา

1) รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทาง 1) ท่าเทียบเรือ
ถนนจิระ-ขอนแก่น
ชายฝัง่ A
2) SRTO

ขั้นตอนประกวดราคา

5

1) สายบางใหญ่ –
กาญจนบุรี

เตรียมเสนอ ครม.

6

1) รถไฟทางคู่ ช่วง
ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร
2) รถไฟฟ้าสายสีชมพู
3) รถไฟฟ้าสายเหลือง
4) รถไฟฟ้าสายสีส้ม
1) สายสีแดงอ่อน
2) รถไฟทางคู่ นครปฐมหัวหิน
3) รถไฟทางคู่ ลพบุรี
4) รถไฟทางคู่ มาบกะเบา
5) รถไฟทางคู่ หัวหิน
6) สายสีม่วง

-

ทางราง

ทางน้ํา

ทางอากาศ
1) พัฒนาท่าอากาศ
ยาน สุวรรณภูมิ ระยะ
ที่ 2

-

-

-

-
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สถานะโครงการ

รวม

เตรียมเสนอ คกก. PPP

2

ศึกษาความเหมาะสม

6

1) สายนครปฐม-ชะอํา

25

4

รวม

ทางถนน
ทางราง
(ทางหลวงพิเศษ)
1) รถไฟความเร็วสูง
-

ช่วงกรุงเทพฯ – หัวหิน
2) รถไฟความเร็วสูง
ช่วงกรุงเทพฯ – ระยอง
1) รถไฟ ไทย – จีน
2) รถไฟ ไทย – ญี่ปุ่น
3) ARL
4) สายสีเขียวเข้ม
สมุทรปราการ
5) สายสีเขียวเข้ม คูคต

18

ทางน้ํา

ทางอากาศ

-

-

-

-

2

1

3. ปฏิบัติการข่าว
3.1 สรุปรายงานอุบัติเหตุประจําวัน
รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนบนโครงข่ายคมนาคม ระหว่างวันที่ 14 ส.ค.
– 14 ก.ย. 2559 จํานวน 32 วัน อุบัติเหตุรายใหญ่ทั้งหมด 32 ครั้ง โดยเป็นอุบัติเหตุทางถนน 27 ครั้ง อุบัติเหตุทาง
ราง 4 ครั้ง และอุบัติเหตุทางอากาศ 1 ครั้ง

ในช่วงเวลาดังกล่าว อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนท้องถนนมากที่สุดจํานวน 27 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวม 147 คน ซึ่งหมายถึงทุก ๆ 28 ชั่วโมงจะมีอุบัติเหตุ 1 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต 5
คน
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เมื่อจําแนกตามช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เกิดเหตุเวลากลางวัน (ตั้งแต่ 06:01 – 18:00 น.) มากกว่า
เวลากลางคืน (18:01 – 06:00 น.)
แสดงพิกัดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลากลางวัน
แสดงพิกัดอุบตั ิเหตุในช่วงเวลากลางคืน

เมื่อพิจารณาพิกัดจุดที่เกิดอุบัติเหตุแยกตามช่วงเวลากลางวัน และกลางคืน พบว่า บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุใน
ช่วงเวลากลางวัน จะอยู่ตามทางแยกเป็นหลัก แต่อุบัติเหตุในช่วงเวลากลางคืนจะอยู่บนถนนทางยาวเป็นหลัก
เมื่อจําแนกยานพานะที่เป็นต้นเหตุในการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า เป็น รถส่วนบุคคล (รวมรถจักรยานยนต์) เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งมากที่สุด และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุด แต่รถขนส่งผู้โดยสาร (รวมรถเอกชน) มีผู้บาดเจ็บสูงที่สุด
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3.2 ข่าวสั้นทันเหตุการณ์
ข่าวสั้นทันเหตุการณ์ประจําเดือน ก.ย 2559 มีทั้งหมด 3 เรื่อง ดังนี้ . –
1) รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบนถนนพหลโยธิน เพื่อดําเนินงานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
(เหนือ) ได้แก่
- ด้านหน้าห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์
- บริเวณธนาคารทหารไทย สํานักงานใหญ่
- ปากซอยพหลโยธิน 51 ถึง ปากซอยพหลโยธิน 53
- พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
- แยกลาดพร้าว ถึง ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว
2) ทล. ดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า งสะพานเบลี่ ย์ เ ชื่ อ มทางบนทางหลวงหมายเลข 210 จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู
3) ทล. แจ้งปิดการจราจร เพื่อดําเนินการบูรณะซ่อมแซมทางหลวง ดังนี้ .- ทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม
- ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน
- ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
3.4 ชี้แจงข้อเท็จจริงข่าว
ชี้แจ้งข้อเท็จจริงข่าวประจําเดือน ก.ค. 2559 มีทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ . 1) รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองซ้ํารอยสายสีม่วงเพราะหายไป 1 สถานี
2) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณี รถโดยปรับอากาศสาย
23 วิ่งระหว่างสําโรง- เทเวศร์ (ทางด่วน) ชนท้ายรถสองแถว
3) รฟท. ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเพลิงไหม้รถ JR - West ที่โรงงานมักกะสัน
4) รฟท. ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า (ปรม.15) ขึ้นขบวนพิเศษฟรี
3.5 Infographic
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด คค. ประชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล Infographic เพื่ อ ชี้ แ จ้ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยเหตุการณ์สําคัญในปี 2562 – 2563 มีเรื่องสําคัญ 3
เรื่องดังนี้
1) รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อ Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19)

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

2) รายงานผลตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในภาคคมนาคม

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม

3) รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบฟอร์ม
รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดําเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันจากเชื่อ
Coronavirus Disease Starting in 2019 (Covid-19) กระทรวงคมนาคม
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.59 น.
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ภาคผนวก 3 รายชื่อผู้จัดทํา

รายชื่อผู้จัดทํา
นายสุเมธ วนาลีสุขสันต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

