
ผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 
กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
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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)  
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Functional 
base 

Agenda base Area base Innovation 
base 

Potential base สรุปผลประเมิน คะแนน 
ITA 

 
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย 

-  
สูงกว่าเป้าหมาย 

 
เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับมาตรฐาน 

ร้อยละ 
89.96 

 
 
 
 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

1. Functional 
base 

1.  ระดับความส าเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการโดยรวมของกระทรวง 

   
 

     1.1 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ 7.3 7.5  
      1.2 ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าทางน  าและทางราง   
           เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั งหมด 
          1.2.1   ทางน  า 

 
 

ร้อยละ 13 

 
 

ร้อยละ 14.01 

 
 
 

     1.2.2   ทางราง  ร้อยละ 1.43  ร้อยละ 1.43  
 1.3 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความ

เชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมทางบก ทางราง 
ทางน  า ทางอากาศ ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความ
สะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

   

     1.3.1  ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน- สระบุรี –  
            นครราชสีมา 

  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  

 1.3.2  โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทาง
รถไฟกับถนนสาย พท.4009 แยก ทล.4047 – 
บ้านท่าส าเภาใต้ อ.เมือง  จ.พัทลุง* 

  ร้อยละ 100  ร้อยละ 101.72  

 1.3.3  โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ (ชุมทางถนนจิระ- 
         ขอนแก่น) 

  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  

 1.3.4  โครงการสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต*   ร้อยละ 100  ร้อยละ 100.39  
 1.3.5  งานจ้างเหมาขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน  าชายฝั่ง

ทะเลทางเข้าท่าเรือกรุงเทพร่องท่ี 2 จังหวัด
สมุทรปราการ 

  ร้อยละ 100  ร้อยละ 100  

 1.3.6  ท่าอากาศยานเบตง   ร้อยละ 100  ร้อยละ 116.30  
      1.4  การติดตามการด าเนินการให้มีการจัดตั งบริษัทภายใต้ 

          การรถไฟแห่งประเทศไทย 3 บริษัท โดยให้เป็นไปตาม 
          มติ ครม.  โดยทันที 

-เห็นชอบแผนฯ    
-จัดตั งบริษัท

บริหารทรัพย์สิน
แล้วเสร็จ 

ไม่เป็นไปตาม
แผน 

 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

 1.5  ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้า    

       1.5.1 สายสีน  าเงิน (แสนคนต่อวัน) 3.06 3.07  
       1.5.2 สายสีม่วง (คนต่อวัน) 49,255 46,540  

      1.6 การด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับอุบัติเหตุการขนส่งทางอากาศ    



 
 
 

            1.6.1 จ านวนการจัดท าร่างรายงานฉบับสุดท้ายของ 
                 การสอบสวนแล้วเสร็จของการเกิดอุบัติเหตุและ 
                 อุบัติการณ์ร้ายแรง 

- ร่างรายงาน 
6 เรื่อง 

- มีแผนการ
ท างานแก้ไขฯ 

- ร่างรายงาน 
6 เรื่อง 

- มีแผนการ
ท างานแก้ไขฯ 

 

            1.6.2 จ านวนคู่มือท่ีเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ 
        อากาศยานและเรือประสบภัยท่ีด าเนินการ 
        แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน 

4 ฉบับ 4 ฉบับ  

 2. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

90 97.25  

 3. ความส าเร็จการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการก ากับดูแล 
   ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO) 

   

    3.1 ด าเนินการในการตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรอง 
        ผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ 

ตรวจสอบสาย
การบินใน

ประเทศ 13 ราย 

ตรวจสอบสาย
การบินใน

ประเทศ 13 ราย 

 
 
 

    3.2 ประเมินและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบ  
        Full ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM) 

แก้ไข
ข้อบกพร่อง 

300 ข้อ 

ไม่เป็นไปตาม
แผน 

 

2. Agenda base 1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้       
ความเข้าใจแก่ประชาชน 

100 100  

 1.2 ร้อยละการชี แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์  100 100  
  2.  ความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการถนนปลอดภัย  

     (Road Safety) 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  

  3.  ตัวชี วัดบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
     (Joint KPIs) 
     3.1 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 
 

ร้อยละ 14 

 
 

ร้อยละ 13.8 

 
 

 
      3.2 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อประชากร          

          แสนคน 
<=16 
คนต่อ

ประชากรแสน
คน 

17.9 
คนต่อ

ประชากรแสน
คน 

 

3. Area base - 

 

- - - 

องค์ประกอบ 
การประเมิน 

ตัวชี วัด เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลประเมิน 

4. Innovation 
base 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม: ระบบบริหารจัดการคลังสื่ออินโฟ        
กราฟฟิกส์ของกระทรวงคมนาคม  

ผลการประเมิน
คุณภาพได้      

ร้อยละ 50 ขึ นไป 

ร้อยละ 100  

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80 ร้อยละ 91.67  
5. Potential 

base 
5.1 ด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการตาม

แผน 
ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  



ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
   

ผลประเมิน 
ระดับตัวชี้วัด 

 หมายถึง ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย หรือสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตั งไว้ 
 หมายถึง ไมผ่่าน ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั งไว้ 

   

ผลประเมิน 
ระดับองค์ประกอบ 

 หมายถึง สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 
 หมายถึง เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
มีผลคะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ 50-67 

 หมายถึง ต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต่ ากวา่ร้อยละ 50 
   

หมายเหตุ ผลการประเมินเป็นการประเมินตนเอง ณ 31 ตุลาคม 2561 
  

 
 
 

 

 

 

 


