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องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน (Functional  base) 
ตัวชี้วัดที่ 1   ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงขายการขนสง 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขายความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกสที่ครอบคลุม     
                          ทางบก  ทางราง ทางน้ํา  ทางอากาศ  ภายในภูมิภาค เพื่ออํานวยความสะดวกลดระยะเวลาและตนทุน 
                         ในการขนสง   

คค1 

   ตัวชี้วัดที่1.1.1ทางหลวงพิเศษเลข 7 สายกรุงเทพฯ -บานฉาง ชวงพัทยา – มาบตาพุด  (ตอนที่ 1-13)                 
ตัวชี้วัดที่1.1.2ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา 
ตัวชี้วัดที่1.1.3ทางหลวงหมายเลข 1209 สายอ.เชียงแสน – อ.เชียงของ    

คค1 
คค4 
คค7 

 

ระดับกรม 
ตัวชี้วัดที่ 2  รอยละของระยะทางบนทางหลวงที่มคีาดัชนคีวามเรียบสากลของผิวทางดีกวา  เกณฑทีก่ําหนด   
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ตัวชี้วัดที ่ 3    รอยละความพงึพอใจของผูใชถนน  
ตัวชี้วัดที่ 4   ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการลดอุบัติเหตุทางถนน      
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ตัวชี้วัดที่ 4.1กจิกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง                     5 

ตัวชี้วัดที่ 4.2กจิกรรมอํานวยความปลอดภัย 

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตรหรือภารกิจที่ไดรับมอบหมาย    

                           เปนพิเศษ (Agenda base)                                                                                                         
ตัวชี้วัดที่ 1    การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน                                                                                 
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ตัวชี้วัดที่ 1.1  รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน  
ตัวชี้วัดที่ 1.2  รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ (ถามี) 

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่หรือการบูรณาการการดําเนินงาน       

หลายหนวยงาน (Area base) 
ตัวชี้วัดที่ 1  อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคน 

องคประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา  นวัตกรรมในการบริหารจดัการระบบงาน    

(Innovation base) 
ตัวชี้วัดที่ 1 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 2 ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของสวนราชการ 

องคประกอบที่ 5  ศักยภาพในการเปนสวนราชการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา (Potential base ) 
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยทุธศาสตรชาติ 

19 
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รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกระทรวงเพื่อประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม   รอบที่  1 

ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function base) 
ระดับกระทรวงฯ 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
โครงข่ายการขนส่ง 

       

1.1 ความส าเร็จของไทยใน        
การผลักดันให้เกิดโครงข่าย 
ความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์
ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า 
ทางอากาศภายในภูมิภาค เพื่อ
อ านวยความสะดวก  ลดระยะเวลา 
และต้นทุนในการขนส่ง 

       

1.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7   
สายกรุงเทพ ฯ – บ้านฉาง         
ช่วงพัทยา - มาบตาพุด (ตอนที่ 1-13) 

36.35% 79.90 % 100 % 36.35% 43.44%  
 

1.1.2  ทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองบางปะอิน – สระบุรี – 
นครราชสีมา 

13.21% 77.77% 100 % 13.21% 13.24%  
 

1.1.3  ทางหลวงหมายเลข 1209  
สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ตอน 3 

25.22% 69.86% 100% 25.22% 44.76  
 

ระดับกรมทางหลวง 
2  ร้อยละของระยะทางบนทางหลวง
ที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของ
ผิวทางดีกว่า เกณฑ์ที่ก าหนด 

ด าเนินการ
ส ารวจ 

83% 83% 
ด าเนินการ
ส ารวจ 

ด าเนินการ
ส ารวจไป
แล้ว  

 
 

3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน   ด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษา 

ด าเนินการ
ส ารวจได้ 
70% ของ
แผนงานและ
ผลประเมินได้
ร้อยละ 85 

ด าเนินการส ารวจได้ 
100% ของแผนงาน
และผลประเมินได้ 
ร้อยละ 85 

ด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษา 

ด าเนินการ
จ้างที่ปรึกษา 

 

 

4  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ตามแผนการลดอุบัติเหตุทางถนน 

       

4.1  กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง
และบริเวณอันตรายบนทางหลวง 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

ด าเนินการ 
ได้ 50% 

ด าเนินการ 
ได้ 100% 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

 
 

4.2  กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย ลงนามใน
สัญญาครบ 

750 แห่ง 1,501 แห่ง ลงนามใน
สัญญาครบ 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกระทรวงเพื่อประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม   รอบที่  1 

ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 
1.  การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

       

1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ระหว่าง 
ต.ค.59- 
ก.พ.2560ได้
ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ระหว่าง ม.ีค.-
ก.ค.2560 ได้
ครบถ้วน ร้อย
ละ  100 

ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ระหว่าง 
ต.ค.59- 
ก.พ.2560ได้
ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ระหว่าง 
ต.ค.59- 
ก.พ.2560ได้
ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

 

 

1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็น
ส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้าม)ี 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน
ที่1-3 ได้
ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอนที่
1-3 ได้
ครบถ้วน 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 

- - - - 

องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) 
1.อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทาง
ถนนต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 6 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

ไม่เกิน 16.5 
ต่อประชากร
แสนคน 

ไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสนคน - - - - 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation base) 
1  ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

45% 80% 96% 45% 36.93% 
 

 

2  ข้อเสนอประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ของส่วนราชการ 

จัดท าข้อเสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรม
ของส่วน
ราชการและ
ให้รายงานมา
พร้อมกับการ
รายงาน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
ในรอบการ
ประเมินที่ 1 
 
 
 

จัดท าข้อเสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรมของ
ส่วนราชการ
และให้รายงาน
มาพร้อมกับ
การรายงาน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ  
ในรอบการ
ประเมินที่ 2 
 

 จัดท าข้อเสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรม
ของส่วน
ราชการและ
ให้รายงานมา
พร้อมกับการ
รายงาน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
ในรอบการ
ประเมินที่ 1 

จัดท าข้อเสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพัฒนา
นวัตกรรม
ของส่วน
ราชการและ
ให้รายงานมา
พร้อมกับการ
รายงาน
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ 
ในรอบการ
ประเมินที่ 1 

 

 



รายละเอียดตัวช้ีวัดระดับกระทรวงเพื่อประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
กรมทางหลวง   กระทรวงคมนาคม   รอบที่  1 

ช่ือตัวช้ีวัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผ่าน ไม่ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Potential base) 
1 การจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ถึงเดือน 
ก.พ.60ได้
ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ ถึง
เดือน ก.ค.60
ได้ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ถึงเดือน ก.ย.60ได้
ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ถึงเดือน 
ก.พ.60ได้
ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ถึงเดือน 
ก.พ.60ได้
ครบถ้วน  
ร้อยละ 100 

 

 

 

หมายเหตุ : องค์ประกอบที่ 2 ตัวช้ีวัดที่ 1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์  ในรอบการรายงานนี ้ไม่ได้รับแจ้งให้ช้ีแจง

ประเด็นข่าวที่ต้องชี้แจงทันสถานการณ์ 



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพ่ือประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                                คค  1 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
รอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวัดที่  1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก  ทางราง  
ทางน้ า ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วัดแผนงาน / โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7  สายกรุงเทพ ฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา  - มาบตาพุด  (ตอนที่ 1-13)  (สายทาง 37. 955 กม. 
วงเงิน 14, 200 ลบ.)  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ผู้อ านวยการส านักจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
โทรศัพท์ : 02-2063724 
                  02-2063707 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
ดร.กฤษณะ   เพ็ญสมบูรณ์     โทร 25500, 25513 
 
 

ค าอธิบาย :  1. ทางบก  : วัดแผนงาน / โครงการก่อสร้างถนน 
                     2.วัดร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพัฒนาโครงการข่ายเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                   3. แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
                   4.ทางหลวงหมายเลข 7 รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC (Eastern Economic Corridor) 
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แผนงาน / 
โครงการ 

หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 

ระหว่าง กม. ระยะทาง 
ปีงบประมาณ 

2560 
% 

ด าเนินงาน  
% 

งานสะสม 

ตอนที่ 1 สท.1 738.81 2+300 5+500 3.200 ต.ค. 59 2.847 2.847 
ตอนที่ 2 สส. 782.32 5+500 6+900 1.400 พ.ย. 59 3.445 6.292 
ตอนที่ 3 สส. 671.56 6+900 10+850 3.950 ธ.ค. 59 3.6 9.892 
ตอนที่ 4 สท.1 615.49 10+850 13+900 3.050 ม.ค. 60 3.484 13.376 
ตอนที่ 5 สท.2 778.37 13+900 16+150 2.250 ก.พ. 60 3.795 17.171 
ตอนที่ 6 สท.1 883.45 16+150 21+450 5.300 มี.ค. 60 4.211 21.382 
ตอนที่ 7 สท.1 686.87 21+450 24+700 3.250 เม.ย. 60 3.766 25.148 
ตอนที่ 8 สท.1 701.57 24+700 26+800 2.100 พ.ค. 60 4.32 29.468 
ตอนที่ 9 สท.1 793.17 26+800 29+675 2.875 มิ.ย. 60 4.156 33.624 
ตอนที่ 10 สส. 887.75 30+625 32+455 1.830 ก.ค. 60 4.119 37.743 
ตอนที่ 11 สส. 903.56 31+600 33+450 1.850 ส.ค. 60 4.591 42.334 
ตอนที่ 12 สท.2 701.39 0+000 3+150 3.150 ก.ย. 60 4.904 47.237 
ตอนที่ 13 สท.2 635.36 3+150 6+900 

3.750 
% งาน
สะสม 

47.237  

รวม  14, 200  37.955    
 

ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
36.35 % 

(ก่อสร้างตามแผน 17.171%) 
79.90 % 

(ก่อสร้างตามแผน 37.743%) 
100 % 

(ก่อสร้างตามแผน 47. 237 %) 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ ฯ – บ้านฉาง ช่วงพัทยา 
– มาบตาพุด   (ตอนที่ 1-13) 

ระดับ - 
 

- 5 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน  
(ตอนที่ 1-13) 

36.35 % 43.44 % 
 
 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
แผนการด าเนินการ   = 47.237   
ผลการด าเนินการ     = 20.523 

 
  

ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง ในการประสานงานการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคติดขัด
งานก่อสร้าง  และปรับปรุงรูปแบบให้สอดคล้องกับสภาพก่อสร้างจริงในสนาม 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ปัญหาสาธารณูปโภคติดขัดงานก่อสร้าง  การรับมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า  และสภาพจริงในสนามที่เปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
ก่อสร้างท าให้ต้องเพิ่มรายการก่อสร้างใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนามที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
เร่งรัดการด าเนินการแก้ปัญหาสาธารณูปโภคที่ติดขัดงานก่อสร้าง  และด าเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างและสัญญาให้แล้วเสร็จ
เพื่อให้การท างานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
รายงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
 
 
 

 

 =   20.523 × 100        = 43.44 % 
                      47.237 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวัดที่  1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก   
ทางราง  ทางน้ า ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วัดแผนงาน / 
โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน – สระบุรี -นครราชสีมา 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักสะพาน 
โทรศัพท์ :  02-2063106 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นายธีรพันธ์ ภูมิรตน์ประพิณ  โทร .089-8961231 
 

   ค าอธิบาย : 1.ทางบก  : วัดแผนงาน/ โครงการก่อสร้างถนน 
                      2.วัดร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพัฒนาโครงการข่ายเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                    3. แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
                    4.ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน – โคราช 
 
 

ปีงบประมาณ 2560 % ด าเนินงาน % งานสะสม 

ต.ค.59 0.116 0.116 

พ.ย.59 0.214 0.330 

ธ.ค.59 0.396 0.726 

ม.ค.60 1.223 1.950 

ก.พ.60 2.212 4.162 

มี.ค.60 3.627 7.788 

เม.ย.60 3.569 11.357 

พ.ค.60 4.658 16.015 

มิ.ย.60 4.322 20.337 

ก.ค.60 4.165 24.502 

ส.ค.60 3.353 27.855 

ก.ย.60 3.652 31.507 

% งานสะสม 31.507  
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ข้อมูลผลการด าเนินการ : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน – โคราช ระดับ - - - 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย 

รอบ 1  (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
 13.21%  

(ก่อสร้างตามแผน 4.162 %) 
77.77%  

(ก่อสร้างตามแผน 24.502 %) 
100 % 

(ก่อสร้างตามแผน 31.507 %) 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปการประเมิน 

ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผน 

13.21 % 13.24 % 
 
 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ผลการด าเนินงาน    แผน   1ต.ค.59 – 30 ก.ย.60  = 31.507            
                                  ผล   1ต.ค.59 – 28 ก.พ.60  = 4.171  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
รายงานผลโครงการ 
 

 
= 4.171 ×100    =  13.24 % 
      31.507 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1   ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวัดที่  1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก   
ทางราง  ทางน้ า ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วัดแผนงาน / 
โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) 

 เขตเศรษฐกิจพิเศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ทางหลวงหมายเลข 1209 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ตอน 3 ระยะทาง 21 กม. (วงเงิน 700 ล้านบาท) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างที่ 1  
โทรศัพท์ :  02-3541091 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นายสหัสชัย  เรียงรุ่งโรจน์   
 

   ค าอธิบาย : 1.ทางบก  : วัดแผนงาน/ โครงการก่อสร้างถนน 
                      2.วัดร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพัฒนาโครงการข่ายเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทาง
หลวงพิเศษระหว่างเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                    3. แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
                    4.ทางหลวงหมายเลข  1209 รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  SEZ (Special Economic Zone) 
 

ปีงบประมาณ 2560 % ด าเนินงาน  
% 

งานสะสม 

ต.ค.59 2.341 2.341 
พ.ย.59 1.919 4.26 
ธ.ค.59 1.861 6.121 
ม.ค.60 2.589 8.71 
ก.พ.60 2.545 11.255 
มี.ค.60 2.475 13.73 
เม.ย.60 2.485 16.215 
พ.ค.60 2.613 18.828 
มิ.ย.60 6.082 24.91 
ก.ค.60 6.258 31.168 
ส.ค.60 6.496 37.664 
ก.ย.60 6.949 44.613 

% งานสะสม 44.613  
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ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 
 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย 

รอบ 1  (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
25.22 % 

ก่อสร้างตามแผน 11.255 %) 
69.86% 

(ก่อสร้างตามแผน 31.168% ) 
100% 

(ก่อสร้างตามแผน 44.613% ) 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผน 25.22 % 44.76 % 

 
 
 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ผลการด าเนินการ  แผน 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60  = 44.613    
                                 ผล 1ต.ค. 59 -28 ก.พ.60  = 11.367  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
มีจ านวนคนท างาน  อุปกรณ์เครื่องจักรกล  เครื่องอ านวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอใจการท างาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ติดขัดงานด้านสาธารณูปโภคเกี่ยวกับ  เสาไฟฟ้า  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ทางหลวงหมายเลข 1209 สาย อ.เชียงแสน – อ.เชียงของ ตอน 3  
ระยะทาง 21 กม. 

ระดับ - 
 

- - 

 
 
 

= 11.367 × 100   =  44.76 % 
         44.613 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
จัดระบบการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้เกิดความคล่องตัว   ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อลดการอุบัติเหตุ  
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่พาหนะ 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
รายงานประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางดีกว่า เกณฑ์ที่ก าหนด   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักบริหารบ ารุงทาง 
ผู้อ านวยการส านักวิเคราะห์และตรวจสอบ 
โทรศัพท์ : :  02-2063708 
                     02-2063710 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นายพลเทพ  เลิศวรวนิช   23511 (สร.) 
นายกฤตยพงศ์  ศิริพลอย  23512  และ 23525  (สร.) 
นายประเสริฐ  บุญธรักษา  23609 (สว.) 
นายชาโณ  พยงค์ศร ี  23633 (สว.) 

ค าอธิบาย :    
 ค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทาง ( International Rougheness  Index : IRI) เป็นดัชนีท่ีใช้ระบุระดับความเรียบ

ของพื้นผิวทาง ที่ส่งผลให้ยานพาหนะมีการสั่นสะเทือนมากหรือน้อย 
 ค่า IRI  มีหน่วยเป็นเมตรต่อกิโลเมตร 
 การวัดค่าเพื่อน ามาประมวลผล จะด าเนินการทุก ๆ ระยะ  100 เมตร หรือน้อยกว่า 
 ค่า IRI ที่มีค่าต่ าจะมีความเรียบของพื้นผิวทางดีกว่า ค่า IRI ที่มีค่าสูง 
 ส าหรับกรมทางหลวง พิจารณาประเมินผลส าเร็จจากระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI)  

ของผิวทางดีกว่า 3.5  
 จัดเก็บข้อมูลโดย ส านักบริหารบ ารุงทางและส านักวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวง  

 
เงื่อนไข : 
1. การประเมินรอบ 1 วัดกิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
2. เป้าหมายการประเมินรอบท่ี 2 (เดือน ก.ค.60) ค านวณจากการส ารวจ ค่า IRI ได้ 60 % ของเส้นทางตามแผนด าเนินการ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) ก.ย.60 
ด าเนินการส ารวจ 83 % 83% 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละของระยะทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิว
ทางดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

ระดับ 81.97 84.83 84.00 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ค่าคะแนน 

ที่ได้ 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความ
เรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  

ด าเนินการส ารวจ ด าเนินการส ารวจ 
 

 
 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  

- การด าเนินงานส ารวจค่า IRI  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 แล้วเสร็จ ประมาณ 40 %  
      (แผน 30%)คาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนงาน 100 % ในเดือน กันยายน 2560 

- ค่า IRI  เฉลี่ย = 2.73 เมตร /กิโลเมตร 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- งบประมาณ ส าหรับบ ารุงรักษาเครื่องมือ และค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเล้ียง + ค่าที่พักในการออกงานสนาม 
- ความพร้อมของเครื่องมือและเจ้าหน้าที่  

 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    

- เครื่องมือช ารุดรอการแก้ไข  ท าให้งานอาจล่าช้า 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    

- วางแผนด าเนินการจัดหาเครื่องมือ 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน (ตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป)   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ : 02-2063730 
                  

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
โทรศัพท์ : 02-6123700     

ค าอธิบาย :    
 การประเมินโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงเพื่อวัดผลจากประสบการณ์ของผู้ใช้ถนนโดยการคัดเลือกสายทาง

โครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนและสุ่มตัวอย่างของผู้ใช้ทาง ว่ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ
ในระดับใด 

 วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไปเพื่อสะท้อน
ผลการด าเนินงานในการปรับปรุงถนนในโครงข่ายความรับผิดชอบให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

 โดยกรมทางหลวงจัดจ้างหน่วยงานอิสระภายนอกด าเนินการ  
 

 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย  

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี  (ก.ย.60) 
 

ด าเนินการจ้างท่ีปรึกษา 
 

ด าเนินการส ารวจได้ 70%  ของแผนงาน 
และผลประเมินได้ร้อยละ 85 

ด าเนินการส ารวจได้ 100 % ของแผน 
งานและผลประเมินได้ร้อยละ 85 

 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน ตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป ร้อยละ 81.75 82.93 89.02 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ถนน 
 

ด าเนินการ 
จ้างท่ีปรึกษา 

ด าเนินการ
จ้างท่ีปรึกษา 

 
 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาฯ  
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการลดอุบัติเหตุทางถนน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (จ านวน 58 วงเงินงบประมาณ 520  ล้านบาท) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน์   โทร. 24107 

   นายสมโภชน์  โอตะ โทร. 24107 

ค าอธิบาย :    
1.  กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (Improvement of Hazardous and Black Spot Locations)      
     หมายถึง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ ากันตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปี โดย 
     สามารถปรับปรุงแก้ไขทั้งทางด้านกายภาพและใช้อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย หรืองานที่จ าเป็นอื่น ๆ (จ านวน 58  
     แห่ง วงเงินประมาณ 520 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560) 
2.  วัดจ านวนจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย 

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
ลงนามในสัญญาแก้ไขครบทุกจุด
ตามท่ีได้รับงบประมาณแล้ว 

24  แห่ง 58 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและ
บริเวณอันตรายบนทางหลวง 

ลงนามในสัญญา
แก้ไขครบทุกจุดตามที่
ได้รับงบประมาณแล้ว 

ลงนามในสัญญาแก้ไข
ครบทุกจุดตามที่ได้รับ
งบประมาณแล้ว 

 
 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 วิเคราะห์ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ  เพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงบนทางหลวง  
 การเสนอแนวทางปรับปรุง / แก้ไขจาก สทล./ขท. 
 ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง  
 ลงนามในสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด (แผน 49 แห่ง  ผลได้ 64 แห่ง 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบน  
ทางหลวงได้ตามแผนท่ีวางไว้ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  และบุคลากรที่เพียงพอ  จะส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานความก้าวหน้าเดือน กพ. 2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการลดอุบัติเหตุทางถนน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2  กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
 นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน์   โทร. 24107 
 นายสมโภชน์  โอตะ  โทร.24107 

 

ค าอธิบาย :    
1.  กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (Improvement of Hazardous and Black Spot  Locations) 
หมายถึง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซ้ ากันตั้งแต่ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขทั้งทางด้านกายภาพและใช้อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย หรืองานที่จ าเป็นอื่น ๆ (จ านวน 58 แห่ง วงเงิน
ประมาณ 520 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560) 
2.  วัดจ านวนจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย  

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
ลงนามในสัญญาแก้ไขครบทุกจุดตาม 
ที่ได้รับงบประมาณแล้ว 

750  แห่ง 1,501 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมอ านวยความปลอดภัย  ลงนามในสัญญาแก้ไข

ครบทุกจุดตามที่ได้รับ
งบประมาณแล้ว 

ลงนามในสัญญาแก้ไขครบ
ทุกจุดตามที่ได้รับ
งบประมาณแล้ว  

 
 

 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 

 ส ารวจความต้องการในการทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัยเดิมท่ีช ารุด  และการติดตั้งอุปกรณ์อ านวย
ความปลอดภัยเพิ่มเติม  เพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทาง  

 ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย 
 ลงนามในสัญญา แล้วเสร็จทั้งหมด (แผน 1,222 แห่ง ได้ผล 1,699 แห่ง) 
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ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ  
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท าให้บริเวณที่ต้องได้รับการปรับปรุงอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุและเป็นปัญหาลุกลามไปจนเป็นจุดอันตราย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  และบุคลากรที่เพียงพอ  จะส่งผลให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
รายงานความก้าวหน้าเดือน ก.พ.2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
base) 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ค าอธิบาย :    
           ตัวชีวั้ดการสรา้งความรบัรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน  เป็นการด าเนินการตามมติคณะรฐัมนตรเีม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 
และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง  
อธิบดี  และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจขององค์การมหาชน  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
          ความส าเร็จในการสรา้งความรบัรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนตามแนวทางน้ี  เป็นตัวชีวั้ดส าคญัในการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  โดยให้ผู้บังคับบัญชา ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชกา (ก.พ.ร.) 
และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมินจาก 

1. ปริมาณและประสิทธิภาพาของการชี้แจงของส่วนราชการ 
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง 
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยให้ส านักงาน  ก.พ.ร.  และส านักงาน  ก.พ. ประเมินผลทุก 6  เดือน และรายงานตัวชี้วัดและผลการประเมินเบื้องต้น

ตามแนวทางน้ีให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวง ทุกสามเดือน 
        ดังน้ัน ตัวชีวั้ด “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน”   จึงเป็นตัวชี้วัดบังคับ  ของส่วนราชการและองค์การมหาชน 
ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย 
 

ประเด็นเรื่อง ตัวช้ีวัด 
ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจง 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 

ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ความทันต่อสถานการณ์ 1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
โทรศัพท์ :  02- 3546668  ต่อ 25500 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
  น.ส.เกวลิน  วังศิริไผศาล  02-3546668   ต่อ  25513 
  นางนิตดา  ปิยเกียรติสุข      02-3546668    ต่อ  26204 
  นางสมคิด  มะลิพวง            02-3546668    ต่อ  26207 

ค าอธิบาย :    
เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน   
โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ  ตามแผนของการด าเนินงานในแต่ละรอบของการประเมิน 
 

เงื่อนไข : 
ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม  
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย  

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) 
เป้าหมายรวมทั้งปี 

(ก.ย.60) 
ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง ต.ค.59- ก.พ.2560  
ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหว่าง มี.ค.-ก.ค.2560 
ได้ครบถ้วน ร้อยละ  100 

ร้อยละ 100 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.1  ร้อยละการด าเนินการ

ตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน 

ด าเนินการตามแผนฯ
ระหว่าง ต.ค.59 – ก.พ.2560
ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ 
ระหว่าง ต.ค.59 – ก.พ.2560
ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 
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ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
- ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่าง ต.ค. 59- ก.พ.2560 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- เน่ืองจากมีการท าแผนงานที่ชัดเจน จึงมีการด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย  
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 

- ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
ไม่มี 
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  

- แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนของกรมทางหลวง 
- แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือนของกรมทางหลวง 
- ผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรอบที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2559 -28 กุมภาพันธ์ 2560) 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02- 3546668  ต่อ 26200 

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :    
  นางนิตดา  ปิยเกียรติสุข      02-3546668    ต่อ  26204 
  นางสมคิด  มะลิพวง            02-3546668    ต่อ  26207 

 

ค าอธิบาย :    

 เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจาก
ความสามารถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนดมีการชี้แจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วน
และตรงประเด็นข่าวที่ครบถ้วนและตรงประเด็น  ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 เจ้าภาพตัวชี้วัด  ประกอบด้วย  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี  
( Prime Minister Operation Center : PMOC) และกรมประชาสัมพันธ์ 

 
 

เงื่อนไข : 
ตัวชี้วัดบังคับ ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี  และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม  
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
ส านักโฆษก PMOC และกรม
ประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าว
ระยะเวลาการชี้แจง  และหน่วยงานที่
คาดว่าจะเก่ียวข้องแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติ 
ตามประเด็นข่าวท่ีจะต้องชี้แจง 

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว 
- ประเด็น 
- รายละเอียดการชี้แจง 
- วัน เวลา ที่ชี้แจง 

 

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
 ด าเนินการตามขั้นตอนที่1-3 ได้

ครบถ้วนร้อยละ 100 
ด าเนินการตามขั้นตอนที่1-3 ได้ 

ครบถ้วนร้อยละ  100 
ร้อยละ 100 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวัด 
      
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทัน
ต่อสถานการณ์ 

- - - - 

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน / มาตรการที่ได้ด าเนินการ : 
ในรอบ 6 เดือน กรมทางหลวงไม่ได้รับการแจ้งให้ชี้แจงประเด็นข่าวท่ีต้องชี้แจงทันสถานการณ์ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ไม่มี 
  
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :  
ไม่มี 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพ่ือประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                                 14 

 

 
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

รอบที่ 1 

องค์ประกอบที3่  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) 

ตัวช้ีวัดที่  1  จ านวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ (ตัวช้ีวัดกระทรวง) 

ตัวช้ีวัดที่  1.1  อุบัติเหตุทางถนน :  อัตราการตายต่อประชากรแสนคน (ต่ ากว่า 18 คน)  
(ตัวช้ีวัดบูรณาการระหว่างกระทรวง : สธ.สตช. และ มท.)  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                    

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
 นางพญาดา    ประพงษ์เสนา 
 น.ส.โสมสุดา  ไกรสิงห์สม 
โทรศัพท์ : 02-354 6636 ,24110 

ค าอธิบาย :   
 เป็นตัวชี้วัดบูรณาการระหว่างกระทรวงคมนาคม  กระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย 
 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด โดยส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง  
     สาธารณสุข หมายถึง อุบัติเหตุทางถนน (รหัส ICD -10 = V01-V89 )  การตายจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ า 
     และทางอากาศ 
 ผู้เสียชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมการเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ

ระหว่างน าส่ง รพ. ที่ห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted  เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. และเสียชีวิต
ในตึกผู้ป่วยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน  ทั้งน้ี ให้นับข้อมูลรวมกลุ่มทุกกลุ่มอายุ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน : 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 2556 2557 2558 2559 

ผลการด าเนินงาน 22.89 19.96 - 18.97 
Growth - +12.80%   

 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

จ านวนที่เกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ  
อุบัติภัยทางถนน 

ระดับ - - - 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย 

รอบ 1  (ก.พ. 60) รอบ 2 (ก.ค. 60) เป้าหมายรวมทั้งปี  (ก.ย.60) 

ไม่เกิน 6 ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน 16.5 ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 
 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน           

 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
     
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation base) 

ตัวช้ีวัดที่  1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี 
โทรศัพท์ :  02-2063720 
                    

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
น.ส.อัญชลี  สาทะ   โทร 25010 
น.ส.นภัสสรณ์  ทะสอน  โทร 25034 
น.ส.เขมิกา  แสงหล่อ โทร 25033 
 

ค าอธิบาย :   
 การพิจารณาผลส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะได้อัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ  ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณที่รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่าย
ดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกับวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ  หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปจ่ายลงทุน
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  จะน ายอดงบประมาณหลังโอนเปล่ียนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการค านวณ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ร้อยละ 45 ร้อยละ 80 ร้อยละ 96 

 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย  × 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ 
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ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 
 

 

 
 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดับความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  

45% 36.93 % 
  

 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
กรมทางหลวงได้ด าเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2559 
เรื่อง  มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ตามมติครม.เม่ือวันที่ 23 สิงหาคม 2559  เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0505/ ว 252 
เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2559 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณของกรมทางหลวง ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน (งานก่อสร้าง)ในช่วงไตรมาสที่ 1 อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อ

จัดจ้าง จะเริ่มเบิกจ่ายประมาณปลายไตรมาสที่ 2-3 
2. การเบิกจ่ายผู้รับจ้างส่วนใหญ่  จะไม่เบิกค่างานล่วงหน้า 15 % จะเบิกจ่ายค่างานงวดเดียวเม่ืองานแล้วเสร็จ 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ 77.33 90.21 94.33 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 252 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559  เรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
รอบที่ 1 

ตัวช้ีวัดที่  2  ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
โทรศัพท์ :  02-2063724 
                    

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นายสุวิชาณ  สุระบาล  โทร : 25513 
น.ส.เกวลิน  วังศิริไพศาล โทร: 25513 
 

ค าอธิบาย :   
ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอการพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การเทคโนโลยี ฐานข้อมูล กฎหมาย           
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การตามหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งมีผลงานที่เกิดขึ้นจริง 

 
เงื่อนไข : 
ทุกส่วนราชการต้องจัดท าข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ให้ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ  และ
ให้รายงานมาพร้อมกับการรายงานตัวชี้วัดอ่ืน ๆ 
ในรอบการประเมินที่ 1 

ให้ส่วนราชการจัดท าข้อเสนอประสิทธิภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ 
และให้รายงานมาพร้อมกับการรายงาน
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ในรอบการประเมินที่ 2 

 
- 

 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนผู้ใช้ทางบน        
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้านการพัฒนานวัตกรรมใน
การบริการจัดการเชื่อมต่อระบบ ETC ระหว่างบัตร M-Pass  
และ Easy Pass 

- - - - 



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพ่ือประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนผู้ใช้ทาง
บนทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองด้านการพัฒนานวัตกรรม
ในการบริการจัดการเชื่อมต่อ
ระบบ ETC ระหว่างบัตร  
M-Pass  และ Easy Pass 

ให้ส่วนราชการจัดท า
ข้อเสนอประสิทธิภาพและ
พัฒนานวัตกรรมของส่วน
ราชการและให้รายงานมา
พร้อมกับการรายงานตัวชี้วัด
อื่น ๆ ในรอบการประเมินที่ 1 

มีการจัดท าข้อเสนอ
ประสิทธิภาพและพัฒนา
นวัตกรรมของส่วนราชการ
และให้รายงานมาพร้อมกับ
การรายงานตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  
ในรอบการประเมินที่ 1 

  

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
สามารถเปิดด าเนินการระบบน้ีได้เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2559 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
     
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
ตามเอกสารแนบ 
 
 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพ่ือประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

รอบที่ 1 

องค์ประกอบที่ 5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Potential base) 

ตัวช้ีวัดที่  1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  
ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างทางท่ี 1-2  
ผู้อ านวยการส านักก่อสร้างสะพาน 
ผู้อ านวยการส านักบริหารบ ารุงทาง 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยความปลอดภัย 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :    
             

ผู้จัดเก็บข้อมูล   :   
นางชญาน์นันท์  แก่นจันทร์ธนกุล 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวัดการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตัวชี้วัดบังคับตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จัดท าแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ด าเนินการตามแผนฯถึงเดือน ก.พ.60

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ได้ครบถ้วน ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 
 
 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีต 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 

การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ระดับ - - - 



รายละเอียดตัวชี้วัดระดับกระทรวงเพ่ือประกอบการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 
ตัวช้ีวัด 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจัดท าและด าเนินการตาม
แผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ 
ถึงเดือน ก.พ.60ได้ 
ครบถ้วนร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผน ฯ 
 ถึงเดือน ก.พ.60ได้  
ครบถ้วนร้อยละ 100 

 
 

 

 
 
ค าชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ด าเนินการ :  
ไม่มี 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลักฐานอ้างอิง :   
เอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานพัฒนาระบบบริหารสานกงานพฒนาระบบบรหาร
โทรศพัท์.  02-3546668  ต่อ  26200 – 26207 โทรสาร 02-3546756




