การประเมินส่ วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมทางหลวง
รอบ 2( เมษายน 2562 – กันยายน 2562 )

สารบัญ
รายละเอียดตัวชี้วดั เพื่อประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

หน้ า
องค์ ประกอบที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional base)
ตัวชี้วดั ที่ 1 อัตราผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความขรุ ขระสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด
องค์ ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ หรื อภารกิจที่ได้ รับมอบหมาย
เป็ นพิเศษ (Agenda base)
ตัวชี้วดั ที่ 1 การใช้ยางพาราเป็ นส่ วนผสมในงานบารุ งรักษาทางหลวง
ตัวชี้วดั ที่ 2 การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทนั ต่อเหตุการณ์ (ถ้ามี)
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ / ท้ องถิ่น ภูมภิ าค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด (Area Base)
-ไม่มี องค์ ประกอบที่ 4 ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
(Innovation base)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้อยละของคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก ฯ ที่ส่วนราชการ
สามารถลดระยะเวลาได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30

1
3

6
8
10

11

องค์ ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่ วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (Potential Base )
ตัวชี้วดั ที่ 1 การดาเนินตามแผนปฏิรูปองค์การของส่ วนราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

13

ตัวชี้วดั เพื่อการติดตามความก้ าวหน้ า ( Monitor)
1.อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานโดย IMD (ถนน)
หมายเหตุ : เป็ นตัวชี้วดั สาหรับการติดตามความก้าวหน้า (Monitor) แต่ไม่นามาประเมินผล

15

การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
สรุปผลการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการ
นา้ หนัก
คะแนน
ประเมิน
ชื่ อตัวชี้วดั
เป้าหมาย
ดาเนินงาน
มี.ค.
ก.ย.
ผ่าน ไม่ ผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่ปกติ หรื องานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรื อมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
1.อัตราผูเ้ สี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุทาง ไม่เกิน 20.92 คนต่อ ไม่เกิน 20.92 คน
รอผล
ไม่เกิน 20.92
ถนนต่อประชากรแสนคน
ประชากรแสนคน ต่อประชากรแสน
50
คะแนน
คนต่อ
คน
จาก
รอผล

ประชากร
หน่วยงาน
แสนคน
กลาง
2.ร้อยละของระยะทางบนทาง
หลวงที่มีค่าดัชนีความขรุ ขระ
50
92.67 ขึ้นไป
92.67 ขึ้นไป
92.67 ขึ้นไป
87
50

สากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (IRI ไม่เกิน 3.5 )
องค์ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่ งด่วน หรื อภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็ นพิเศษ
(Agenda Base)
1.การใช้ยางพาราเป็ นส่ วนผสม
7,200
12,000
12,000
12,000
100

50
ในงานบารุ งรักษาทางหลวง
ตันสด
ตันสด
ตันสด
ตันสด
2.การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทนั
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)

-

-

100

-

-

รอผล

องค์ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ / ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
…………………………………………….........................................(ไม่ประเมินองค์ประกอบนี้)....................................................................................................
องค์ประกอบที่ 4 ประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการและพัฒนานวัตกรรมใน
การบริ หารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริ การ
ประชาชนหรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
1 .ร้ อ ย ล ะ ข อ ง คู่ มื อ ส าห รั บ
ป ระ ช าช น ต าม พ .ร.บ . ก าร

อ านวยความสะดวก ฯ ที่ ส่ วน
2 คู่มือ
100
2 คู่มือ
1 คู่มือ
50
ราชการสามารถลดระยะเวลาได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยกว่าร้อยละ 30

การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ตารางสรุปผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 2 ( 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
สรุปผลการ
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ผลการ
นา้ หนัก เป้าหมาย
คะแนน
ประเมิน
ชื่ อตัวชี้วดั
ดาเนินงาน
มี.ค.
ก.ย.
ผ่าน ไม่ ผ่าน
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่ วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base)
1. การดาเนินการตามแผนปฏิรูป
ดาเนินการ
100
ดาเนินการ
อ ง ค์ ก า ร ข อ ง ส่ ว น ร าช ก า ร
ได้ตามแผน
ได้ตามแผน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
- ให้ภาคส่ วนอื่นเข้ามา
ดาเนินการในภารกิจที่ไม่
จาเป็ นต้องดาเนินการเองโดยการ
Outsource Contracting Out
การให้เอกชนร่ วมลงทุน (PPP)
เช่นงานก่อสร้างทางงาน
บารุ งรักษาทางงานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ผ่านทางของทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง งาน
พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิ ชย์ในทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมือง หรื อ
Rest Area
- นาเทคโนโลยีมาใช้ในงาน
ก่อสร้างและบารุ งรักษา
โครงสร้างพื้นฐานทางถนน เช่น
Drone , GIS , Sensor เพื่อการ
ทางานเกิดความสะดวกรวดเร็ ว
และปลอดภัยมากยิง่ ขึ้น
- แลกสายทางระหว่าง กรมทาง
หลวง (ทล.) และกรมทางหลวง
ชนบท (ทช.) โดยให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพที่เหมาะสมของสายทาง
- เพิ่มบทบาทการควบคุมน้ าหนัก
ยานพาหนะ เพื่อควบคุมน้ าหนัก
เกินอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ป้องกันการทุจริ ตคอรัปชัน่

ดาเนินการ
ได้ตาม
แผน

100



การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
องค์ ประกอบที่ 1 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตามหน้ าที่ปกติ หรื องานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรื อมติคณะรัฐมนตรี หรื อการบูรณาการร่ วมกับหลาย
หน่ วยงาน (Function Base)
ตัวชี้วดั ที่ 1 อัตราผู้เสี ยชีวติ จากอุบัตเิ หตุทางถนนต่ อประชากรแสนคน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักอำนวยควำมปลอดภัย
น.ส.โสมสุ ดำ ไกรสิ งห์สม
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
นำงชญำน์นนั ท์ แก่นจันทร์ธนกุล (สพร.)
โทรศัพท์ : 02 -2063715
โทรศัพท์ : 02- 3546636 , 24110
02- 2063730
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26205
คาอธิบาย :
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2553 กำหนดให้ปี 2555-2563 เป็ นทศวรรษควำมปลอดภัยทำงถนน
โดยมีเป้ำหมำยลดอัตรำเสี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำงถนนให้ต่ำกว่ำ 10 คน ต่อประชำกรหนึ่งแสนคน ภำยในปี 2563
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561 ให้ปรับฐำนข้อมูล โดยใช้ขอ้ มูลจำกกำรบูรณำกำร 3 ฐำนได้แก่
1) คดีจำกระบบ Polis 2) ใบมรณบัตร 3) E – claim เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งของกำรเสี ยชีวิตจำก
กำรจรำจรในประเทศไทย
- อัตรำผูเ้ สี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำงถนนต่อประชำกรแสนคน เป็ นตัวชี้วดั ที่บูรณำกำรกำรทำงำนร่ วมกันระหว่ำง
กระทรวงคมนำคม กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงสำธำรณสุ ข
- ผูเ้ สี ยชีวิต หมำยถึง ผูท้ ี่เสี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำงถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมกำรเสี ยชีวิตที่จุด
เกิดเหตุ ระหว่ำงนำส่ งโรงพยำบำล ที่หอ้ งฉุกเฉิ น ระหว่ำงส่ งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสี ยชีวิตในตึกผูป้ ่ วย
ภำยใน 24 ชัว่ โมง และเสี ยชีวิตในตึกผูป้ ่ วยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตำยที่บำ้ น
ทั้งนี้ ให้นบั ข้อมูลรวมทุกกลุ่มอำยุ โดยใช้ฐำนข้อมูลจำกสำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุ ข
- อุบตั ิเหตุทำงถนน หมำยถึง กำรเสี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุจรำจรทำงบก ไม่รวมทำงน้ ำและทำงอำกำศ
ข้ อมูลพื้นฐาน
เป้ าหมาย / ปี
2561
2562
2563
2564
2565
เป้ำหมำย
อัตรำลดลง
อัตรำลดลง
อัตรำลดลง
อัตรำลดลง
อัตรำลดลง
ร้อยละ 25.43 ร้อยละ 23.18
ร้อยละ 20.92
ร้อยละ 18.67
ร้อยละ 16.42
- สู ตรกำรคำนวณ กำรประเมิน (12 เดือน)
= จำนวนผูเ้ สี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำงถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62 ) × 100,000
จำนวนประชำกรกลำงปี พ.ศ.2561
เงื่อนไข :
- รำยงำนผลกำรดำเนินงำนภำยในเดือนตุลำคม 2562
- ใช้ขอ้ มูลกำรประเมินผลจำกองยุทธศำสตร์และแผนงำน สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุ ข

1

การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ข้ อมูลผลการดาเนินการ :
ข้ อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
อัต รำผู ้เ สี ย ชี วิ ต จำกอุ บั ติ เหตุ
ทำงถนนต่อประชำกรแสนคน

2559
18.97
(12,388 รำย)

2560
19.27
(12,528 รำย)

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
17.90
-

ไม่เกิน ร้อยละ20.92
คนต่อประชำกร
แสนคน

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เป้ าหมายขั้นต่า
(50)
ไม่เกิน 25.43 คน ต่อประชำกรแสนคน

เป้ าหมายมาตรฐาน
เป้ าหมายขั้นสู ง
(75)
(100)
ไม่เกิน 23.18 คน ต่อประชำกรแสนคน ไม่เกิน 20.92 คน ต่อประชำกรแสนคน

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

อัตรำผูเ้ สี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำง
ถนนต่อประชำกรแสนคน

ไม่เกิน20.92
ต่อประชำกรแสนคน

รอผลคะแนนจำก
หน่วยงำนกลำง

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน


คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
รอผลคะแนนจำกหน่วยงำนกลำง
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ไม่มี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
กำรดำเนินกำรด้ำนวิศวกรรมในสิ่ งที่เกี่ยวข้องเพื่อลดอัตรำผูเ้ สี ยชีวิตจำกอุบตั ิเหตุทำงถนน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
ไม่มี
หลักฐานอ้ างอิง :
ไม่มี
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562 )
ตัวชี้วดั ที่ 2 ร้ อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มคี ่ าดัชนีความขรุ ขระสากลของผิวทางดีกว่ า เกณฑ์ ที่กาหนด (IRI ไม่ เกิน 3.5)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ หำรบำรุ งทำง
น.ส.ภัทริ น ศรุ ติพนั ธ์ (สร.)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักวิเครำะห์และตรวจสอบ
นำยวิทวัส พัฒนเกรี ยงไกร (สร.)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
นำยประเสริ ฐ บุญธรักษำ 23609 (สว.)
โทรศัพท์ : 02.2063708 ,02 – 2063710 , 02 -2063730 นำยวสันต์ พฤกษำงำมชล (สว.)
นำงชญำน์นนั ท์ แก่นจันทร์ธนกุล (สพร.)
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26205
คาอธิบาย :
 ค่ำดัชนีควำมขรุ ขระสำกลของผิวทำง (International Roughness Index : IRI) เป็ นดัชนีที่ใช้ระบุระดับควำมขรุ ขระของ
พื้นผิวทำงที่ส่งผลให้ยำนพำหนะมีกำรสัน่ สะเทือนมำกหรื อน้อย
 ค่ำ IRI มีหน่วยเป็ นเมตรต่อกิโลเมตร
 กำรวัดผล จะดำเนินกำรเก็บค่ำทุก ๆ ระยะ 100 เมตร หรื อน้อยกว่ำ แล้วนำมำประมวลผลในหน่วยเมตรต่อกิโลเมตร
 ค่ำ IRI ที่มีค่ำต่ำจะมีควำมเรี ยบของพื้นผิวทำงดีกว่ำ ค่ำ IRI ที่มีค่ำสู ง
 สำหรับกรมทำงหลวง พิจำรณำประเมินผลสำเร็ จจำกระยะทำงบนทำงหลวงที่มีค่ำดัชนีควำมเรี ยบสำกล (IRI) ของผิว
ทำงดีกว่ำ 3.5
 จัดเก็บข้อมูลโดย สำนักบริ หำรบำรุ งทำงระยะทำง 68,936 กิโลเมตร
 ข้อมูลพื้นฐำน
ปี งบประมาณ
งบประมำณบำรุ งรักษำทำงหลวง (ล้ำนบำท)
ร้อยละของโครงข่ำยที่มี IRI น้อยกว่ำ 3.5 ม./กม.
Growth

2558
21,575
82.00
-

2559
22,124
84.00
+2.00

2560
18,585
87.00
+3.00

2561
18,797
90.00
+3.00

2562
20,457
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

 แผนกำรดำเนินงำน
รำยกำรกิจกรรม

ต.ค.61

พ.ย.
61

ธ.ค
.61

ม.ค.
62

ก.พ.62

มี.ค.62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

N/A

N/A

N/A 5.00

10.00

10.00

15.00 15.00

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

1.จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
พ.ศ.2562
2.ดำเนินกำรบำรุ งรักษำซ่อมแซม
3.ดำเนินกำรสำรวจดัชนีควำมขรุ ขระ
สำกล (ค่ำIRI น้อยกว่ำ3.5) (ได้
ระยะทำงสะสมร้อยละ25 ของแผนงำน
4.ดำเนินกำรสำรวจดัชนีควำมขรุ ขระ
สำกล (ค่ำ IRI น้อยกว่ำ3.5)(ได้ระยะทำง
สะสม ร้อยละ 100 ของแผนงำน )
แผนงานสารวจดัชนีความขรุขระสากล
รายเดือน (ร้ อยละ)

15.00 10.00

10.00 10.00

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เป้ าหมายขั้นต่า
(50)
ร้อยละ 87.00

เป้ าหมายมาตรฐาน
(75)
ร้อยละ 90.00

เป้ าหมายขั้นสู ง
(100)
ร้อยละ 92.67 ขึ้นไป

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ร้อยละของระยะทำงบนทำงหลวงที่มีค่ำ
ดัชนีควำมขรุ ขระสำกลของผิวทำงดีกว่ำ
เกณฑ์ที่กำหนด ( IRI ไม่เกิน 3.5)

ร้อยละ 92.67 ขึ้นไป

87

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน


คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ไม่มี
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ไม่มี
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ไม่มี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
ไม่มี

หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสำรแนบ
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
องค์ ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่ งด่ วน หรื อ
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษ ( Agenda Base)
ตัวชี้วดั Agenda สาคัญที่รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี กาหนด
ตัวชี้วดั ที่ 1 การใช้ ยางพาราเป็ นส่ วนผสมในงานบารุ งรักษาทางหลวง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักบริ หำรบำรุ งทำง
นำยสุ เมธ อินคำเชื้อ โทรศัพท์ 0863760466
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
นำงชญำน์นนั ท์ แก่นจันทร์ธนกุล (สพร.)
โทรศัพท์ : 02 -2063708
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26205
02- 2063730
คาอธิบาย :
รัฐบำลได้มีนโยบำยช่วยเหลือเกษตรกรชำวสวนยำงโดยขอควำมร่ วมมือให้ใช้ยำงพำรำในหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อเป็ นกำร
ส่ งเสริ มให้เกิดกำรใช้ยำงพำรำภำยในประเทศให้มำกยิ่งขึ้นหมำยเหตุ เนื่องจำกกำรใช้ยำงพำรำเป็ นส่ วนผสมในงำน
บำรุ งรักษำทำงหลวงจะต้องใช้สำรผสมเพิ่ม และต้นทุนของรำคำยำงพำรำจะทำให้รำคำต่อหน่วยสู งกว่ำแบบปกติ
ซึ่ งในปี งบประมำณ 2562 คำดว่ำมีงบประมำณสำหรับยำงพำรำเพียง 12,000 ตันสด
เงื่อนไข :
กำรกำหนดเป้ำหมำยขั้นต่ำของตัวชี้วดั ใช้ยำงพำรำในกำรบำรุ งรักษำทำงหลวง 9,600 – 10,799 ตันสด มำจำกผลกำรดำเนินงำน
ในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 สำมำรถใช้ยำงพำรำสดได้อยูใ่ นช่วงร้อยละ 80 ในส่ วนของเป้ำหมำยมำตรฐำนของตัวชี้วดั ใช้
ยำงพำรำในกำรบำรุ งรักษำทำงหลวง 10,800 – 11,999 ตันสด กำหนดมำจำกผลกำรดำเนินงำนในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562
สำมำรถใช้ยำงพำรำสดได้อยูใ่ นช่วงร้อยละ 90 และเป้ำหมำยขั้นสู งของตัวชี้วดั ใช้ยำงพำรำในกำรบำรุ งรักษำทำงหลวงเท่ำกับ
12,000 ตันสด กำหนดจำกผลกำรดำเนินงำนในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 สำมำรถใช้ยำงพำรำสดได้อยูใ่ นช่วงร้อยละ 100
ข้ อมูลผลการดาเนินการ :
ปี งบประมาณ พ.ศ.
ข้ อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
กำรใช้ยำงพำรำเป็ นส่ วนผสมในงำนบำรุ งรักษำ
ทำงหลวง

หน่ วยวัด
ร้อยละ

2559
-

2560
3,542
ตันสด

2561
2,342
ตันสด

2562
12,000
ตันสด
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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เกณฑ์ การให้ คะแนน :
เป้ าหมายขั้นต่า
(50)
9,600 – 10,799 ตันสด
(ปี ที่ผำ่ นมำใช้ยำงน้อยกว่ำ)

เป้ าหมายมาตรฐาน
(75)
10,800 – 11,999 ตันสด

เป้ าหมายขั้นสู ง
(100)
12,000 ตันสด

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั
กำรใช้ยำงพำรำเป็ นส่ วนผสมในงำน
บำรุ งรักษำทำงหลวง

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

12,000 ตันสด

12,000 ตันสด

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน


คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
ดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย
ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ผูบ้ ริ หำรให้กำรสนับสนุนในกำรดำเนินงำน

อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ไม่มี

ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
ไม่มี

หลักฐานอ้ างอิง :
เอกสำรแนบ
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

องค์ ประกอบที่ 2 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่ งด่ วน หรื อ
ภารกิจที่ได้ รับมอบหมายเป็ นพิเศษ ( Agenda Base)
ตัวชี้วดั Agenda สาคัญที่รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรี กาหนด
ตัวชี้วดั ที่ 2 การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่ อสถานการณ์ (ถ้ ามี)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
นำยธนู ทำเจ่ม ( สลน.)
นำยไพเรำะ เพชรประพันธ์ (สพร.)
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26206
คาอธิบาย :
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 เห็นชอบแนวทำงกำรสร้ำงควำมรับรู ้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน โดยให้
หัวหน้ำส่ วนรำชกำรต่ำงๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิ บดี และหัวหน้ำส่ วนรำชกำรที่มีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง กรม
ตลอดจนผูบ้ ริ หำรสู งสุ ดของรัฐวิสำหกิจและองค์กำรมหำชน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรสร้ำงควำมรู ้ ควำม
เข้ำใจที่ถูกต้องแก่ประชำชนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิรำชกำรของหน่วยงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ
 เจ้ำภำพตัวชี้วดั ประกอบด้วย สำนักเลขำธิ กำรนำยกรัฐมนตรี (สำนักโฆษกและศูนย์ปฏิบตั ิกำรนำยกรัฐมนตรี และ
กรมประชำสัมพันธ์
 กำรชี้แจงประเด็นข่ำวที่ทนั ต่อสถำนกำรณ์มีข้ นั ตอนกำรดำเนิ นกำรดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สำนักโฆษก และศูนย์ปฏิบตั ิกำรนำยกรัฐมนตรี และกรมประชำสัมพันธ์ แจ้งประเด็นข่ำว ระยะเวลำ
กำรชี้แจง และหน่วยงำนที่คำดว่ำจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนรำชกำร
ขั้นตอนที่ 2 ส่ วนรำชกำรรับทรำบ รับปฏิบตั ิตำมประเด็นข่ำวที่จะต้องชี้แจง
ขั้นตอนที่ 3 ส่ วนรำชกำรชี้แจงประเด็นข่ำว(ประเด็นข่ำวที่ช้ ีแจง รำยละเอียด/เนื้อหำกำรชี้แจง วัน เวลำ ที่ช้ ีแจง ช่อง
ทำงกำรเผยแพร่
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 ประเมินจำกควำมสำมำรถของส่ วนรำชกำรในกำรชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในระยะเวลำที่กำหนด มีกำรชี้แจง
ประเด็นข่ำวที่ครบถ้วนและตรงประเด็นและช่องทำงกำรเผยแพร่
 กรณี ที่ส่วนรำชกำรมีประเด็นที่ตอ้ งชี้แจงมำกกว่ำ 1 ประเด็น กำรประเมินผลจะคิดจำกคะแนนเฉลี่ย
 เกณฑ์กำรประเมินตำมหัวข้อ ดังนี้

หัวข้อกำรประเมิน
1.ทันเวลำ





หัวข้อ
ชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในเวลำ 1 วัน
ชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในเวลำมำกกว่ำ 1 วัน(3/5/7)
ชี้แจงประเด็นข่ำวภำยในเวลำ 1 วัน และชี้แจงประเด็นข่ำว

คะแนน
10




เงื่อนไข
กำรนับระยะเวลำไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
หำกชี้แจงประเด็นไม่ทนั ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด จะไม่ได้รับคะแนนในกำรประเมิน

หมำยเหตุ
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ภำยในเวลำมำกกว่ำ 1 วัน(3/5/7)
2.คุณภำพเนื้อหำ

3.วิธีกำรชี้แจง

4.ช่องทำงกำรเผยแพร่

ประเด็นข่ำว(0คะแนน)

กำรพิจำรณำให้คะแนนคุณภำพเนื้อหำกำรชี้แจงประเด็นข่ำว
ประกอบด้วยทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่
1.ที่มำ ที่ไป (เรื่ องเดิม)ของปัญหำ
2.ข้อเท็จจริ ง สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
3.กำรแก้ไขปั ญหำ(ตอบโจทย์ขอ้ สงสัยได้)
กรณีช้ ีแจงภำยในเวลำ 1 วัน
- มีกำรแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่ อขึ้นไป
- มีกำรชี้แจงผ่ำน facebook live
กรณีช้ ีแจงภำยในเวลำมำกกว่ำ 1 วัน
- มีกำรแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภทสื่ อขึ้นไป
- มีกำรชี้แจงผ่ำน facebook live
จัดทำ Clip video เผยแพร่ (สำมำรถนำ facebook live)
มำตัดต่อเป็ นคลิปได้
- เผยแพร่ ผำ่ นเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ GNews
- เผยแพร่ ผำ่ นเว็บไซต์ภำยนอกเช่นเว็บไซต์สื่อ เว็บพันทิป
หรื อ โซเชียลมีเดียภำยในและภำยนอก ได้แก่ facebook
Insragram Twitter Line Youtube
- เผยแพร่ ผำ่ นโทรทัศน์ วิทยุ หรื อสิ่ งพิมพ์
รวม

5
5
30
10
10
5
5
10
10
10

 กำรชี้แจงจะต้องมีเนื้อหำครบทั้ง 3 หัวข้อตำม
ประเด็นกำรประเมินคุณภำพเนื้อหำ
 หำกมีกำรแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชนไม่ถึง 2
ประเภทสื่ อจะไม่ได้รับคะแนนในส่ วนนี้
 หำกมีกำรแถลงข่ำวแก่สื่อมวลชน 2 ประเภท
สื่ อขึ้นไป พร้อมจัดทำ facebook live จะได้
คะแนนทั้งในส่ วนของกำรแถลงข่ำวและกำร
ชี้แจงผ่ำน facebook live ด้วย

10
100

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ที่ 2 กำรชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทนั
ต่อสถำนกำรณ์ (ถ้ำมี)

100

100

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน


คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1. กรมทางหลวงชี้แจงข้ อเท็จจริงกรณีการให้ เอกชนร่ วมลงทุนในการดาเนินงานและบารุ งรักษา (O&M)โครงการทาง
หลวงพิเศษระหว่ างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสี มา และสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
2. กรมทางหลวงมีการชี้แจงกรณีประชาชนร้ องเรียนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่ างเมือง สายวงแหวนรอบนอก
กรุ งเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้ านตะวันตก เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
3. กรมทางหลวงชี้แจงกรณี ประขาชนร้ องเรียน ก่ อสร้ างทางยกระดับพระราม 2 ทาให้ การจราจรติดขัด โดย นายกมล
หมัน่ ทา รองอธิบดี ฝ่ ายดาเนินงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
ไม่มี
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
องค์ ประกอบที่ 3 ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ / ท้ องถิ่น ภูมภิ าค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)

- ไม่ ประเมินองค์ประกอบนี้ -
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
องค์ ประกอบที่ 4 ประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคลและการให้ บริการประชาชนหรื อหน่ วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
ตัวชี้วดั ที่ 1 ร้ อยละของคู่มือสาหรับประชาชนตาม พ.ร.บ. การอานวยความสะดวก ฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ ไม่
น้ อยกว่ าร้ อยละ 30
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
นำงสมคิด มะลิพวง (สพร.)
โทรศัพท์ : 02- 206373
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26207
เป้ าหมาย /
ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ความเชื่ อมโยง

ตัวชี้วดั

แผนกำรยกระดับกำร
บริ กำรภำครัฐระยะที่ 2
(ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กันยำยน
2560

1.ร้อยละของคู่มือสำหรับประชำชน
ตำม พ.ร.บ.กำรอำนวยควำมสะดวก
ฯ ที่ส่วนรำชกำรสำมำรถลด
ระยะเวลำได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30

ข้ อมูลพื้นฐาน
2560

2561

2562

-

-

ดำเนินกำร
ได้ 1 คู่มือ

คาอธิบาย :
กรณีที่ 1 ส่ วนรำชกำรที่มีกำรปรับปรุ งคู่มือสำหรับประชำชน ตำม พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวก ฯ จะประเมินควำมสำเร็ จ
ของกำรลดระยะเวลำกำรให้บริ กำรในคู่มือสำหรับประชำชนของส่ วนรำชกำร
 ส่ วนรำชกำรต้องดำเนินกำรปรับปรุ งคู่มือบริ กำรประชำชนตำม พ.ร.บ. กำรอำนวยควำมสะดวกฯ โดยประเมิน
ควำมสำเร็ จในกำรลดระยะเวลำกำรให้บริ กำรในคู่มือบริ กำรประชำชนซึ่ งตำมแผนกำรยกระดับกำรบริ กำรภำครัฐ
ระยะที่ 2 ของส่ วนรำชกำร ต้องลดระยะเวลำแล้วเสร็ จตำมคู่มือสำหรับประชำชนได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30
 ในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 กรมทำงหลวง มีแผนกำรปรับลดระยะเวลำคู่มือสำหรับประชำชน จำนวน 2 คู่มือ ดังนี้
ลาดับ
1

2

ชื่ อคู่มือสาหรับประชาชน
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงทำงเชื่อมกับทำงหลวงเข้ำสู่ ที่ดินว่ำงเปล่ำ บ้ำนพักอำศัย อำคำรพำณิ ชย์
สถำนีบริ กำรน้ ำมัน สถำนีบริ กำรก๊ำซหรื อสถำนีเชื้อเพลิงอื่นใดที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์หรื อรู ปแบบ
ที่เป็ นมำตรฐำนของกรมทำงหลวง (มำตรำ 37 )
กำรขออนุญำตให้ยำนพำหนะเดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงสัมปทำน

ระยะเวลาเดิม
20 วันทำกำร

61 วันทำกำร
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

เกณฑ์ การให้ คะแนน :
 ร้อยละ 100 (100 คะแนน)
 สู ตรกำรคำนวณ
จำนวนคู่มือ ฯ ที่ส่วนรำชกำรสำมำรถลดระยะเวลำได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 ของระยะเวลำคู่มือเดิม × 100
จำนวนคู่มือ ฯ ทั้งหมดที่ตอ้ งปรับปรุ งลดระยะเวลำในปี 2562
= 1 × 100 = 50 คะแนน
2
การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

นา้ หนัก
(ร้ อยละ )

ผลการดาเนินงาน
(ร้ อยละ)

ค่ าคะแนนที่ได้
คะแนน

ร้อยละของคู่มือสำหรับประชำชนตำม พ.ร.บ.
กำรอำนวยควำมสะดวก ฯ ที่ส่วนรำชกำรสำมำรถลด
ระยะเวลำได้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 30 - 50

100

50

50

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ
1. มีกำรจัดประชุมคณะทำงำนดำเนินกำรยกระดับกำรบริ กำรภำครัฐ ระยะที่ 2 ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำม
สะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2562
2. นำคู่มือสำหรับประชำชนลงในระบบ www. info.go.th เพื่อเผยแพร่

ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ได้รับควำมร่ วมมือจำกคณะทำงำน ฯ เป็ นอย่ำงดี
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
-ไม่มี ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
-ไม่มี -

หลักฐานอ้ างอิง :
สำมำรถสื บค้นได้จำก www.info.go.th
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
องค์ ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่ วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (Potential Base )
1. การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์ การของส่ วนราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล :
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
ผูแ้ ทนของสำนักแผนงำน
ผูแ้ ทนของกองทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
โทรศัพท์ : 02- 206373
ผูแ้ ทนของสำนักงำนควบคุมน้ ำหนักยำนพำหนะ
ผูร้ วบรวมข้อมูล นำงสมคิด มะลิพวง
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76 ต่อ 26207
คาอธิบาย :
 ประเมินผลสำเร็ จของกำรดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่ วนรำชกำร ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ต่อเนื่องจำก
ปี งบประมำณ พ.ศ.2561 ที่กำหนดให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิรูปองค์กำร (Organizational
Transformation Plan) ตำมข้อสัง่ กำรนำยกรัฐมนตรี ในกำรประชุมคณะหัวหน้ำส่ วนรำชกำรระดับกระทรวงหรื อ
เทียบเท่ำ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 2560 โดยนำยกรัฐมนตรี ได้มีบญั ชำให้หน่วยงำนภำครัฐปรับบทบำท
เพื่อปฏิรูปไปสู่ ระบบรำชกำร 4.0 ให้ทุกส่ วนรำชกำรพิจำรณำเร่ งรัดกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปองค์กำร (ด้ำนโครงสร้ำง /
ด้ำนกระบวนกำรทำงำน / ด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง / ด้ำนบุคลำกร (กำรแต่งตั้ง กำรพัฒนำ ค่ำตอบแทน))
 คณะกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิได้พิจำรณำแผนปฏิรูปองค์กำรที่ส่วนรำชกำรเสนอมำแล้ว มีขอ้ สังเกตให้ส่วนรำชกำร
ดำเนินกำรปรับแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจัดทำเป็ นแผน 3 ปี (พ.ศ. 2562 -2564 ) ซึ่ งในปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ส่ วน
รำชกำรต้องดำเนินกำรขับเคลื่อนตำมแผนปฏิรูปองค์กำรโดยจะต้องดำเนินกำรได้ตำมผลผลิต (Output ) ที่กำหนด
เกณฑ์ การให้ คะแนน :
ค่ าเป้ าหมาย
รอบ 1 (มี.ค. 62)
ดำเนินกำรตำมแผนได้ร้อยละ 100 ในเดือน มี.ค.2562

รอบ 2 (ก.ย.62)
ดำเนินกำรตำมแผนได้ร้อยละ 100 ในเดือน ก.ย.2562

ข้ อมูลผลการดาเนินการ :
ข้ อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

หน่ วยวัด

กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่ วนรำชกำร
ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562

ร้อยละ

2560
-

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
ผ่ำน
ข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ์
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ค่ าคะแนนที่ได้
(คะแนน)

กำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่ วน
รำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562

100 %

100 %

100

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
1.ให้ภำคส่ วนอื่นเข้ำมำดำเนินกำรในภำรกิจที่ไม่จำเป็ นต้องดำเนินกำรเองโดยกำร Outsource Contracting Out กำรให้เอกชน
ร่ วมลงทุน (PPP) เช่นงำนก่อสร้ำงทำงงำนบำรุ งรักษำทำงงำนจัดเก็บค่ำธรรมเนียม ผ่ำนทำงของทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง
งำนพัฒนำพื้นที่เชิงพำณิ ชย์ในทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมือง หรื อ Rest Area
2.นำเทคโนโลยีมำใช้ในงำนก่อสร้ำงและบำรุ งรักษำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงถนน เช่น Drone , GIS , Sensor เพื่อกำรทำงำนเกิด
ควำมสะดวกรวดเร็ ว และปลอดภัยมำกยิ่งขึ้น
3. แลกสำยทำงระหว่ำง กรมทำงหลวง (ทล.) และกรมทำงหลวงชนบท (ทช.) โดยให้สอดคล้องกับศักยภำพที่เหมำะสมของสำยทำง
4.เพิ่มบทบำทกำรควบคุมน้ ำหนักยำนพำหนะ เพื่อควบคุมน้ ำหนักเกินอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและป้องกันกำรทุจริ ตคอรัปชัน่

ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :
ผูบ้ ริ หำรให้กำรสนับสนุนให้เป็ นไปตำมแผนปฏิรูปองค์กำรของส่ วนรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2562 ของกรมทำงหลวง
อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :
- ไม่มี -

ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :
- ไม่มี หลักฐานอ้ างอิง :
ในรำยงำนรอบ 12 เดือน
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการปฏิบัตริ าชการตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการของกรมทางหลวง
รอบ 2 /2562 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
ตัวชี้วดั Monitor ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวชี้วดั ที่ 1 อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้ างพื้นฐานโดย IMD (ถนน)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วดั :
ผู้จดั เก็บข้ อมูล : นำงชญำน์นนั ท์ แก่นจันทร์ ธนกุล (สพร.)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักแผนงำน
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนพัฒนำระบบบริ หำร
โทรศัพท์ : 26205
โทรศัพท์ : 02 – 2063711 , 02-2063730
คาอธิบาย :
- กำรพัฒนำระบบทำงหลวงที่เชื่ อมต่อ ( Connectivity) เข้ำถึง (Accessibility ) และคล่องตัว ( Mobility) อย่ำงมี
คุณภำพและตรงควำมต้องกำร
- Inter KPI
- IMD รำยงำนผลประมำณเดือน มิ.ย. ของทุกปี
ข้ อมูลผลการดาเนินการ :
ข้ อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั
อันดับผลกำรประเมิ นคุ ณภำพ
โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนโดย IMD
(ถนน)

ปี งบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
อันดับ 26
อันดับ 19

2559
อันดับ 26

รอกำรรำยงำน
ผลจำก
หน่วยงำนกลำง

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ผลการดาเนินงาน

-

-

อันดับผลกำรประเมินคุณภำพ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดย IMD
(ถนน)

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่ าน
ไม่ ผ่าน

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ ดาเนินการ :
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การประเมินตามมาตรการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ปัจจัยสนับสนุนต่ อการดาเนินงาน :

อุปสรรคต่ อการดาเนินงาน :

ข้ อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปี ต่ อไป :

หลักฐานอ้ างอิง :
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