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องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ 
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ    
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base) 

 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด (Area Base)   

 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation base) 

 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาตินโยบายของรัฐบาล (Potential base)  

 
 



สรุปผลการประเมินการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

1. Functional 
base 

1.  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื อขับเคลื อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง 

   
 

     1.1 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ น้อยกว่า 7.4 7.5  
     1.2 การเปลี ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าภายในประเทศสู่ 
          การขนส่งสินค้าทางน  าและราง (Modal Shift) 

   

      1.2.1  ทางน  า    
      1.2.1.1 ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้า     

                ภายในประเทศทางน  าเปรียบเทียบกับ 
                การขนส่งสินค้าทั งหมด 

12.61 12.45  

              1.2.1.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตาม 
                        แผนปฏิบัติการ 

   

 - งานจ้างเหมาขุดลอกและบ ารุงรักษา        
   ร่องน  าชายฝั่งทะเลทางเข้าท่าเรือกรุงเทพ 
   ร่องที  2 จ.สมุทรปราการ 

1 1  

 - งานศึกษาส ารวจออกแบบเพื อเพิ ม
ศักยภาพในการเดินเรือแม่น  าเจ้าพระยา
ช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถึงวัดพนัญเชิง
วรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 

1 1  

 1.2.2  ทางราง     
      1.2.2.1 ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายใน 

               ประเทศทางรางเปรียบเทียบกับการขนส่ง 
               สินค้าทั งหมด 

1.55 1.43  

      1.2.2.2  ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 
               ตามแผนการปฏิรูปรถไฟ 

1 1  

     1.3 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายการขนส่ง    
          1.3.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่าย 

                 ความเชื อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที ครอบคลุมทางบก  
                 ทางราง ทางน  า ทางอากาศภายในภูมิภาคเพื อ 
                 อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนใน 
                 การขนส่ง 

   

    1.3.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง   
             ช่วงพัทยา-มาบตาพุด   

100 101.5  

    1.3.1.2 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-   
            สระบุรี – นครราชสีมา 

100 108.37  

                  1.3.1.3 ทางหลวงหมายเลข 1209 สาย อ.เชียงแสน  
                           อ.เชียงของ 

100 104.30  



 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

                  1.3.1.4 ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล. 33 – ด่าน  
                           บ้านคลองลึก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว                            

100 81.64  

                  1.3.1.5 ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย  
                           จ.หนองคาย 

100 93.39  

                  1.3.1.6 รถไฟทางคู่ (ชุมทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า- 
                           แก่งคอย) 

100 119.88  

                  1.3.1.7 รถไฟทางคู่ (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น) 100 99.54  
                  1.3.1.8 รถไฟฟ้า (สายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื อ-รังสิต) 100 74.56  
                  1.3.1.9 รถไฟฟ้า (สายสีน  าเงิน ช่วงบางซื อ-ท่าพระ  

                           และช่วงหัวล าโพง-บางแค) 
100 98.88  

                  1.3.1.10 รถไฟฟ้า (สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพาน 
                             ใหม่-คูคต) 

100 99.42  

                  1.3.1.11 งานก่อสร้างเขื อนป้องกันตลิ งพังในแม่น  า          
                             ป่าสัก ระยะที  1 (ตอนที  1-3) 

100 99.36  

                  1.3.1.12 ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก 100 196.67  
    1.3.2   การพัฒนาตั๋วร่วม    
   1.3.2.1 การจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้  

             กลาง (Central Clearing House : CCH) 
1 1  

   1.3.2.2 การจัดตั งหน่วยงานบริหารจัดการและ 
             บ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (Common Tickets  
             Company : CTC) 

1 1  

    1.3.3 ความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนที เกี ยวข้องกับ   
           การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit) 

   

   1.3.3.1 การศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา  
             ระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ 

1 1  

   1.3.3.2 การศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง 
             สาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น 

1 0  

   1.3.3.3 การศึกษาและจัดท าแผนแม่บทจราจรและ 
             แผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต 
             เมืองนครราชสีมา 

1 0  

   1.3.3.4  การศึกษา ออกแบบ ระบบขนส่งมวลชน 
             จังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา) 

1 1  

 2.  ระดับความส าเร็จในการจัดท ารายงานการติดตามประเมินผล
การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2 2  

 3. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
   ภายในระยะเวลาที ก าหนด 

60 74.88  

 4. ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้า (รถไฟใต้ดิน)  
  (แสนคน-เที ยว/วัน) 

2.82 2.91  

 5. ระดับความส าเร็จการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการก ากับดูแล 
  ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO) 

   

   5.1 การด าเนินการในการตรวจสอบและประเมินเพื อออกใบรับรอง 
       ผู้ด าเนินการเดิน อากาศใหม่ ส าหรับผู้ด าเนินการเดินอากาศที  
       ได้รับอนุญาตให้ท าการบินระหว่างประเทศ 

14 15  



 
ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

   

ผลประเมิน 
ระดับตัวชี้วัด 

 หมายถึง ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย ที ตั งไว้ 
 หมายถึง ไมผ่่าน ผลการด าเนินงานต  ากว่าเป้าหมายที ตั งไว้ 

   

ผลประเมิน 
ระดับองค์ประกอบ 

 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 
 หมายถึง เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
มีผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-67 

 หมายถึง ต  ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต  ากวา่ร้อยละ 50 
   

หมายเหตุ ผลการประเมินเป็นการประเมินตนเอง  

   

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

   5.2 การประเมินและเตรียมความพร้อมเพื อรับการตรวจสอบ  
       ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM) 

1 1  

2. Agenda base 1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน 

100 100  

 1.2 ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญที ทันต่อสถานการณ์  100 100  

3. Area base อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อประชากรแสนคน 18 19.21  

4. Innovation 
base 

1. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 96 ร้อยละ 90.04  
2. ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา

นวัตกรรมของส่วนราชการ (การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เพื อการบูรณาการ OTP Private Cloud) 

1 1  

5. Potential 
base 

1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื อนยุทธศาสตร์ชาติ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  


