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การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นฐาน(Function base) 
ระดบักระทรวง ฯ 
1. ระดบัความส าเร็จของการ
พฒันาโครงข่ายการขนส่ง 

       

1.1 ความส าเร็จของไทยใน        
การผลกัดนัใหเ้กิดโครงข่าย 
ความเช่ือมโยงทางดา้น          
โลจิสติกส์ท่ีครอบคลุมทางบก      
ทางราง ทางน ้า ทางอากาศ
ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวย
ความสะดวก  ลดระยะเวลา 
และตน้ทุนในการขนส่ง 

       

1.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7   
สายกรุงเทพ ฯ – บา้นฉาง         
ช่วงพทัยา - มาบตาพดุ (ตอนท่ี 1-13) 

36.35% 79.90 % 100 % 100 % 101.50 %  
 

1.1.2  ทางหลวงพิเศษระหวา่ง
เมืองบางปะอิน – สระบุรี – 
นครราชสีมา 

13.21% 77.77% 100 % 100% 108.37 %   
 

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

25.22% 69.86% 100% 100% 104.30 %  
 

ระดบักรมทางหลวง 
2  ร้อยละของระยะทางบนทาง
หลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบ
สากลของผวิทางดีกวา่ เกณฑ์
ท่ีก าหนด 
 

ด าเนินการ
ส ารวจ 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้60% 
ของเส้นทาง
ตามแผน

ด าเนินการและ
ผลประเมินได ้83 

% 

ด าเนินการส ารวจ
ได ้100%  ของ
เส้นทางตามแผน
ด าเนินการและ
ผลการประเมิน

ได ้83% 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้
100% ของ
เส้นทางตาม
แผนด าเนินการ
และผลประเมิน

ได ้83 % 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้ 

100%  ของ
เส้นทางตาม
แผนด าเนินการ
และประเมินผล
ได ้91.80 % 

  

3  ร้อยละความพึงพอใจของ 
ผูใ้ชถ้นน   

ด าเนินการ
จา้งท่ีปรึกษา 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้70% 
ของแผนงานและ
ผลประเมินได้
ร้อยละ 85 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้100% 
ของแผนงาน
และผลประเมิน 
ไดร้้อยละ 85 

ด าเนินการ
ส ารวจได ้100% 
ของแผนงาน 
และผลประเมิน
ไดร้้อยละ 85 

ด าเนินการ
ส ารวจได้ 

100 % และผล
ประเมินให้
ร้อยละ 90.61 

 

 

4  ระดบัความส าเร็จขงการ
ด าเนินการตามแผนการลด
อุบติัเหตุทางถนน 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

ด าเนินการ 
ได ้50% 

ด าเนินการ 
ได ้100% 

    



การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
4.1  กิจกรรมปรับปรุงจุดเส่ียง
และบริเวณอนัตรายบนทางหลวง 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

29 แห่ง 58 แห่ง 58 แห่ง 64 แห่ง 
 

 

4.2  กิจกรรมอ านวยความ
ปลอดภยั 

ลงนามใน
สัญญาครบ 

750 แห่ง 1,501 แห่ง 1,501 แห่ง 1,699 แห่ง 
 

 

องคป์ระกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจยทุธศาสตร์หรือภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 
1.  การสร้างความรับรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชน 

       

1.1 ร้อยละการด าเนินการตาม
แผนการสร้างความรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชน 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ
ระหวา่ง ต.ค.
59- ก.พ.2560 
ไดค้รบถว้น 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามแผนฯ

ระหวา่ง มี.ค.-
ก.ค.2560 ได้
ครบถว้น  

ร้อยละ  100 

ร้อยละ 100 ด าเนินการ 
ร้อยละ  100 

ด าเนินการ
ตามแผน ฯ 
ระหวา่ง  
ต.ค.2559 - 
ก.ย.2560 ได ้ 
ร้อยละ  100 

 

 

1.2  ร้อยละการช้ีแจงประเดน็
ส าคญัท่ีทนัต่อสถานการณ์ (ถา้
มี) 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอน
ท่ี1-3 ได้
ครบถว้น 
ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ตามขั้นตอนท่ี
1-3 ได้
ครบถว้น 
ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ด าเนินการ
ตามขั้นตอน
ท่ี1-3 ได้
ครบถว้น 
ร้อยละ 100 

  

องคป์ระกอบท่ี 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกิจพื้นท่ี หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) 
1.อตัราผูเ้สียชีวติจากอุบติัเหตุ
ทางถนนต่อประชากรแสนคน 

ไม่เกิน 6 ต่อ
ประชากร 
แสนคน 

ไม่เกิน 16.5 
ต่อประชากร
แสนคน 

ไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสน

คน 

ไม่เกิน 18 ต่อ
ประชากรแสน

คน 

รอรับคะแนน
จาก

ส่วนกลาง 
  

องคป์ระกอบท่ี 4  ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรมในการบริหารจดัการระบบงาน (Innovation base) 
1  ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

45% 80% 96% 96% 93.32  
   

 

2  ขอ้เสนอประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการและพฒันา
นวตักรรมของส่วนราชการ 

จดัท าขอ้เสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพฒันา
นวตักรรมของ
ส่วนราชการ
และให้
รายงานมา
พร้อมกบัการ
รายงาน
ตวัช้ีวดัอ่ืนๆ 
ในรอบการ
ประเมินท่ี 1 

จดัท าขอ้เสนอ
ประสิทธิภาพ
และการพฒันา
นวตักรรมของ
ส่วนราชการ
และใหร้ายงาน
มาพร้อมกบัการ
รายงานตวัช้ีวดั
อ่ืนๆ  
ในรอบการ
ประเมินท่ี 2 
 

  ด าเนินการ
ครบถว้น 

ในรอบเดือน 
ก.ค.2560 แลว้ 

 

 



การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
องคป์ระกอบท่ี 5  ศกัยภาพในการเป็นส่วนราชการท่ีมีความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันา (Potential base) 
1 การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการ
ตามแผนฯถึง
เดือน ก.พ.60
ไดค้รบถว้น  
ร้อยละ 100 

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

ด าเนินการตาม
แผนฯ ถึงเดือน 
ก.ย.60ได้
ครบถว้น  
ร้อยละ 100 

  

 

      
 
 

5.1 แผนงานก่อสร้าง        

5.1.1 โครงการพฒันาทาง
หลวงเพื่อสนบัสนุนเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
- กิจกรรมก่อสร้างทางหลวง
รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

     

 

 

5.1.1.1 ทางหลวงหมายเลข 
3263 สายอ.เสนา – กม.
36+626 (บา้นสาลี)ตอน 2 
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา /
สุพรรณบุรี ระยะทางรวม 14 
กิโลเมตร มูลค่าโครงการ 
811.39 ลา้นบาท  

งานแลว้เสร็จ - -  - ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบเดือน 

ก.ค. 2560 แลว้      

 

5.1.1.2 ทางหลวงหมายเลข 
375 สายนครปฐม – อ.ดอนตูม 
(กม.43+935 – กม.54+000) 
จงัหวดันครปฐม ระยะทาง 
10.065 กิโลเมตร มูลค่า
โครงการ 215.66 ลา้นบาท 

งานแลว้เสร็จ - - - ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบเดือน 

ก.ค. 2560 แลว้ 
     

 

5.1.2.โครงการก่อสร้าง
โครงข่ายทางหลวงแผน่ดิน 

     
 

 

5.1.2.1 กิจกรรมก่อสร้างทาง
หลวงเช่ือมต่อระบบขนส่ง 
(จนัทบุรี – สระแกว้ ตอน 3 ค่า
งวด 748,468,000 บาท) 

- งานแลว้เสร็จ 
31.ก.ค.2560 

- - ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบเดือน     

ก. ค.2560 แลว้ 

 

 

5.1.2.2 โครงการสาย อ.โพน
พิสยั- บึงกาฬ ตอน 1 ส่วนท่ี 1 
ค่างาน  611,570,000 บาท) 

- งานแลว้เสร็จ 
31.ก.ค.2560 

-  ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบเดือน ก.ค.

2560 แลว้ 

 

 



การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
5.1.2.3 กิจกรรมก่อสร้างทาง
หลวงแผน่ดิน (สาย อ.ศรีราชา 
– อ่าวอุดม (รวมสะพานลอย
ขา้มแยกเขา้ท่าเรือ) ค่างาน 
595,128,000 บาท) 

- - งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.2560 

งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.2560 

งานไม่แลว้
เสร็จในเดือน
ก.ย. 2560 มีการ
ขอขยายอายุ

สัญญาเน่ืองจาก
กรมทางหลวงมี
หนงัสือแจง้ขอ
ความร่วมมือ
ใหห้ยดุการ
ก่อนสร้างเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกให้
ประชาชน

ในช่วงเทศกาล
ปีใหม่และ
สงกรานต์

อยา่งไรกต็าม
กรมทางหลวง
ไดรั้บมอบงาน
เม่ือวนัท่ี 5 ต.ค.
2560  เรียบร้อย
แลว้ตาม 

เอกสารแนบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.1.2.4 กิจกรรมก่อสร้าง
สะพานและทางต่างระดบั 
(สายทางเล่ียงเมืองนครสวรรค ์
(ทางแยกต่างระดบัท่ีหนอง
ตะโก) จ.นครสวรรค ์ตอน 2 
(ส่วนท่ี 1) ค่างาน 311,088,000 บาท) 

- งานแลว้เสร็จ 
31.ก.ค.2560 

- - ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบ เดือน

ก.ค. 2560 

แลว้ 

 

 

5.1.2.5 กิจกรรมแกไ้ขปัญหา
การจราจรในพื้นท่ี กทม. 
ปริมณฑล และเมืองหลกั 
(สะพานลอยขา้มทางแยก
จุดตดั ทางหลวงหมายเลข 
3256 กบัทางหลวงหมายเลข 
3268 รวมสะพานลอยขา้ม

- - งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.2560 

งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.60 

งานแลว้เสร็จ
ตามเอกสาร
แนบ 

 

 



การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
คลองส าโรง   
ค่างาน 391,230,000 บาท) 
5.1.3  โครงการบูรณะโครงข่าย
ทางหลวงเช่ือมโยงระหวา่งภาค 

     
 

 

5.1.3.1 กิจกรรมบูรณะ
โครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยง
ระหวา่งภาค (แยกทางหลวง
หมายเลข 7      (บ.เนินผาสุก) -
บรรจบทางหลวงหมายเลข 
331 (มาบเอียง) ตอน 1 ค่างาน 
1,077,590,980 บาท )  

- - งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.2560 

งานแลว้เสร็จ 
30 ก.ย.60 

อยูร่ะหวา่ง
ด าเนินการ
(ส้ินสุด
สัญญา 26 
พ.ย. 2560) 

 
 

 

 
 
 

 

5.1.3.2 พฒันาโครงข่ายทาง
หลวงเพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร
และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของประเทศ              
( กระตุน้เศรษฐกิจ 2)  (อ.พทุไธ
สง –  อ.เกษตรวสิัย ตอน 2  ค่า
งาน 596,950,000 บาท) 

- งานแลว้เสร็จ 
31 ก.ค.2560 

- - ด าเนินการ

ครบถว้นใน

รอบเดือน

ก.ค. 2560 

แลว้ 

 

 

5.1.3.3 โครงการก่อสร้าง 
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
Motorway (สะพานขา้มทาง
แยกต่างระดบัร่มเกลา้ ค่างาน 
206,722,518 บาท) 

- งานแลว้เสร็จ 
31 ก.ค.2560 

- - ด าเนินการ
ครบถว้นใน
รอบเดือน 

ก.ค. 2560 แลว้ 
 

 

5.1.4 แผนงานบ ารุงรักษา  
(1,155 แผนงาน) 

ก าหนดแผนงาน 
การซ่อม
บ ารุงรักษา
ทางหลวง
ตามสภาพ

ความเสียหาย
ของถนน 

ก าหนดแผนการ
ส ารวจค่าดชันี
ความเรียบ
สากลของผวิ
ทาง (IRI)หลงั
การซ่อม

บ ารุงรักษาทาง
หลวงแลว้ (70 %) 

ก าหนดแผนการ
ส ารวจค่าดชันี
ความเรียบสากล
ของผวิทาง (IRI)  
หลงัการซ่อม
บ ารุงรักษาทาง
หลวงแลว้

(100%) 

ก าหนดแผนการ
ส ารวจค่าดชันี
ความเรียบสากล
ของผวิทาง (IRI) 
หลงัการซ่อม
บ ารุงรักษา

ทางหลวงแลว้ 
(100 %) 

ด าเนินการ
ส ารวจได้
ร้อยละ 100 
ของเส้นทาง
ตามแผนและ
ประเมินผล
ไดร้้อยละ 

91.80 

 

 

5.1.5 แผนงานอ านวยความปลอดภยั      

  

5.1.5.1  กิจกรรมปรับปรุงจุด
เส่ียงและบริเวณอนัตราย  
( 58 แห่ง) 

จดัสรรงบประมาณ
โดยพิจารณา
ตามล าดบั
ความส าคญั  

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนิน 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การด าเนินการ

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนิน     
การจดัซ้ือจดั
จา้ง การ

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนิน 

การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การด าเนินการ

ด าเนินการ 
ได ้จ านวน 

64 แห่ง  

 



การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางสรุปผลการปฏิบติัราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2560  
รอบ 3 ( 1ตุลาคม 2559 -30 กนัยายน 2560) 

ช่ือตวัช้ีวดั 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ก.พ. ก.ค. ก.ย. ผา่น ไม่ผา่น 
เพื่อใหก้ารใช้
งบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด และ
สอดคลอ้งกบั
นโยบายของ
กรมทางหลวง 

ตามสัญญา 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ความกา้วหนา้/ 
ความส าเร็จ 
(29 แห่ง ) 

ด าเนินการตาม
สัญญา และการ

เบิกจ่าย
งบประมาณ
ความกา้วหนา้/ 
ความส าเร็จ 
(58 แห่ง ) 

ตามสัญญา 
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
ความกา้วหนา้/ 
ความส าเร็จ 
(58 แห่ง ) 

5.1.5.2  กิจกรรมอ านวยความ
ปลอดภยัทางถนน (1,501 แห่ง) 
 
 
 
 

จดัสรร
งบประมาณ
โดยพิจารณา
ตามล าดบั
ความส าคญั 
เพื่อใหก้ารใช้
งบประมาณ
ประสิทธิภาพ 
มากท่ีสุด และ
สอดคลอ้งกบั
นโยบายของ
กรมทางหลวง 

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินการ
การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การด าเนินการ
ตามสัญญา
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(750แห่ง) 

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนิน 
การจดัซ้ือจดัจา้ง  
การด าเนินการ
ตามสัญญาและ
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(1,501 แห่ง ) 

ติดตาม เร่งรัด 
การด าเนินการ
การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การด าเนินการ
ตามสัญญา
และการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
(1,501แห่ง) 

ด าเนินการได้
จ านวน 

1,699 แห่ง  

 

 

 

หมายเหตุ : องคป์ระกอบท่ี 2 ตวัช้ีวดัท่ี 1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ส าคญัท่ีทนัต่อสถานการณ์  ในรอบการรายงานน้ีไม่มีประเดน็ส าคญั           

ท่ีจะตอ้งช้ีแจง 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน (Function base) 

ตัวช้ีวดัที ่1   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลกัดนัให้เกดิโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสตกิส์ทีค่รอบคลุมทางบก  ทางราง  
ทางน า้ ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพือ่อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วดัแผนงาน / โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

 เขตเศรษฐกจิพเิศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

ตัวช้ีวดัที ่1.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7  สายกรุงเทพ ฯ – บ้านฉาง ช่วงพทัยา  - มาบตาพดุ  (ตอนที ่1-13)  (สายทาง 37. 955 กม. 
วงเงนิ 14, 200 ลบ.)  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
ผูอ้  านวยการส านกัจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ : 02-2063724 
                  02-2063707 
                  02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
ดร.กฤษณะ   เพญ็สมบูรณ์     โทร 25500, 25513 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :  1. ทางบก  : วดัแผนงาน / โครงการก่อสร้างถนน 
                     2.วดัร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพฒันาโครงการข่ายเส้นทางเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทางหลวง
พิเศษระหวา่งเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                   3. แผนงาน/โครงการ วดัประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก 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 

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

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 

2558 2559 2560 

ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพ ฯ – บา้นฉาง ช่วงพทัยา 
– มาบตาพดุ   (ตอนท่ี 1-13) 

ร้อยละ - 
 

100 101.50 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
13 ตอน 

100 % 101.50  
 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 

 
แผนการด าเนินการ  47.237 

     ผลการด าเนินการ  47.783 
 47 

 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
การประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทางหลวง ในการประสานงานแกปั้ญหาสาธารณูปโภคติดขดังาน
ก่อสร้าง และการปรับปรุงรูปแบบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพก่อสร้างจริงในสนาม 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ปัญหาสาธารณูปโภคติดขดังานก่อสร้าง  การรับมอบพื้นท่ีก่อสร้างล่าชา้ และสภาพจริงในสนามท่ีเปล่ียนแปลงไปจากแบบ
ก่อสร้างท าใหต้อ้งเพิ่มรายการก่อสร้างใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงในสนามท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :  
เร่งรัดการด าเนินการแกปั้ญหาสาธารณูปโภคท่ีติดขดังานก่อสร้าง  และด าเนินการแกไ้ขแบบก่อสร้างและสญัญาใหแ้ลว้เสร็จ
เพื่อใหก้ารท างานและการเบิกจ่ายใหเ้ป็นไปตามแผน 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
สรุปรายงานโครงการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 

 

47.783  × 100  = 101.50  % 
    47.237 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่1   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลกัดนัให้เกดิโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสตกิส์ทีค่รอบคลุมทางบก   
ทางราง  ทางน า้ ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพือ่อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วดัแผนงาน / 
โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) 

 เขตเศรษฐกจิพเิศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

ตัวช้ีวดัที ่1.1.2 ทางหลวงพเิศษระหว่างเมืองบางปะอนิ – สระบุรี -นครราชสีมา 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัสะพาน 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063106   ,  02 -2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายธีรพนัธ์ ภูมิรตนป์ระพิณ  โทร .089-8961231 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

   ค าอธิบาย : 1.ทางบก  : วดัแผนงาน/ โครงการก่อสร้างถนน 
                      2.วดัร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพฒันาโครงการข่ายเส้นทางเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทาง
หลวงพิเศษระหวา่งเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                    3. แผนงาน/โครงการ วดัประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
                    4.ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองบางปะอิน – 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  
 



การประเมนิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                                คค 5 

 

 

ข้อมูลผลการด าเนินการ : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองบางปะอิน – สระบุรี - 
โคราช 

ร้อยละ - - 108.37 

 
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 : 

 
ตัวช้ีวดั 

 
เป้าหมาย 

 
ผลการด าเนินงาน 

สรุปการประเมิน 

ผ่าน 
 

ไม่ผ่าน 
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 100 % 108.37   

 
ค าช้ีแจงการปฏิบัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
แผนการด าเนินการ  31.507 
ผลการด าเนินการ   34.144 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและผลกัดนัใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
สรุปรายงานโครงการก่อสร้างปี 2560 

 
                      34.144 × 100  =  108.37  % 
                      31.507  
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่1   ระดบัความส าเร็จของการพฒันาโครงข่ายขนส่ง : ทางถนน 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.1 ความส าเร็จของไทยในการผลกัดนัให้เกดิโครงข่ายความเช่ือมโยงทางด้านโลจิสตกิส์ทีค่รอบคลุมทางบก   
ทางราง  ทางน า้ ทางอากาศภายในภูมิภาค  เพือ่อ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง (วดัแผนงาน / 
โครงการก่อสร้าง)  

 เขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor :EEC) 

 เขตเศรษฐกจิพเิศษ  (Special  Economic  Zone : SEZ) 

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

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างท่ี 1  
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02 – 3541091 , 02 -2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายสหสัชยั  เรียงรุ่งโรจน ์ ต่อ 26205 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

   ค าอธิบาย : 1.ทางบก  : วดัแผนงาน/ โครงการก่อสร้างถนน 
                      2.วดัร้อยละเฉล่ียความส าเร็จของการพฒันาโครงการข่ายเส้นทางเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจและอาเซียนและทาง
หลวงพิเศษระหวา่งเมืองตามแผนด าเนินการก่อสร้าง  
                    3. แผนงาน/โครงการ วดัประเมินผลส าเร็จจาการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก 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 : 
 

 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตาม
แผน 

100 104.30 
 
 

 

ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
 
 
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
มีจ านวนคนท างาน อุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองอ านวยความสะดวกเหมาะสมและเพียงพอในการท างาน 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
ติดขดังานดา้นสาธารณูปโภคเก่ียวกบั เสาไฟฟ้า  เสาส่งสญัญาณโทรศพัท ์ ฝนตกอยา่งต่อเน่ือง 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
 

2558 2559 2560 

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

ร้อยละ - 
 

- 104.30 

 
 
 

 
         แผนการด าเนินการ   44.613                 =  46.533 × 100   = 104.30 %  
          ผลการด าเนินการ     46.533                          44.613 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
จดัระบบการจราจรในพื้นท่ีก่อสร้างใหเ้กิดความคล่องตวั 
ติดตั้งป้ายบอกทางเพื่อลดการอุบติัเหตุ 
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่งเพื่อความปลอดภยัในการขบัข่ีพาหนะ 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
สรุปรายงานผลโครงงานก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่2 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงทีม่ีค่าดชันีความเรียบสากลของผวิทางดกีว่า เกณฑ์ทีก่ าหนด   

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกับริหารบ ารุงทาง 
ผูอ้  านวยการส านกัวิเคราะห์และตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ : :  02-2063708 
                     02-2063710 
                     02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายพลเทพ  เลิศวรวนิช   23511 (สร.) 
นายกฤตยพงศ ์ ศิริพลอย  23512  และ 23525 (สร.) 
นายประเสริฐ  บุญธรักษา  23609 (สว.) 
นายชาโณ  พยงคศ์รี   23633 (สว.) 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ  26205 (สพร.) 

ค าอธิบาย :    
 ค่าดชันีความเรียบสากลของผวิทาง (International Rougheness  Index : IRI) เป็นดชันีท่ีใชร้ะบุระดบัความเรียบ

ของพื้นผวิทาง ท่ีส่งผลใหย้านพาหนะมีการสัน่สะเทือนมากหรือนอ้ย 
 ค่า IRI  มีหน่วยเป็นเมตรต่อกิโลเมตร 
 การวดัค่าเพื่อน ามาประมวลผล จะด าเนินการทุก ๆ ระยะ  100 เมตร หรือนอ้ยกวา่ 
 ค่า IRI ท่ีมีค่าต ่าจะมีความเรียบของพื้นผวิทางดีกวา่ ค่า IRI ท่ีมีค่าสูง 
 ส าหรับกรมทางหลวง พิจารณาประเมินผลส าเร็จจากระยะทางบนทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบสากล (IRI)  

ของผวิทางดีกวา่ 3.5  
 จดัเกบ็ขอ้มูลโดย ส านกับริหารบ ารุงทางและส านกัวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวง 

เงือ่นไข : 
1. การประเมินรอบ 1 วดักิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
2. เป้าหมายการประเมินรอบท่ี 2 (เดือน ก.ค.60) ค านวณจากการส ารวจ ค่า IRI ได ้60 % ของเส้นทางตามแผนด าเนินการ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

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

ด าเนินการส ารวจ 
ด าเนินการส ารวจได ้100% ของ

เส้นทางตามแผนด าเนินการและผล
ประเมินได ้83 % 

ด าเนินการส ารวจได ้100 % ของ
เส้นทางตามแผนด าเนินการและผล

การประเมินได ้83% 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของระยะทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบสากลของผวิ
ทางดีกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

ร้อยละ 84.83 84.00 91.80 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ค่าคะแนนทีไ่ด้ 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละของระยะทางบนทาง
หลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบ

สากลของผวิทางดีกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด 

ด าเนินการส ารวจได ้100 % 
ของเส้นทางตามแผน

ด าเนินการและผลประเมิน
ได ้83 % 

ด าเนินการส ารวจให ้100 %
ของเส้นทางตามแผน

ด าเนินการและประเมินผล 
ได ้91.80 

 

 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
- ไดด้ าเนินการปฏิบติังานส ารวจ IRI แลว้เสร็จจ านวนทั้งหมด 18 ส านกังานทางหลวงคิดเป็นร้อยละ 100 โดยไดค่้าร้อยละ
ของระยะทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ของผวิทางดีกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด =  ร้อยละ 91.80 
 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- งบประมาณในการส ารวจขอ้มูล ประจ าปี 2560 เพียงพอ 
- ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจและรอส ารวจ 

 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
- เคร่ืองมือส ารวจชนิด Laser Profiler ยงัมีไม่เพียงพอใชง้าน  
- กรณีถนนท่ีมีความเสียหายมาก มีหลุมบ่อขนาดใหญ่  และถนนท่ีมีความลาดชนัมาก  จะส ารวจยาก อุปกรณ์ส ารวจอาจ
ไดรั้บความเสียหาย 

 
  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
- ตั้งงบประมาณปี 2562 ปรับปรุงเคร่ืองมือส ารวจใหเ้ป็น Laser Profiler 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
- ตารางสรุปค่า International Roughness Index (IRI) ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบกนัยายน 2560) 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่3  ร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้ถนน  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ : 02-2063730 
                  

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
สถาบนัการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
โทรศพัท ์: 02-6123700     
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ  26205 (สพร.) 

ค าอธิบาย :    
 การประเมินโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงเพื่อวดัผลจากประสบการณ์ของผูใ้ชถ้นนโดยการคดัเลือกสายทาง

โครงข่ายใหค้รอบคลุมพื้นท่ีต่างๆ เพื่อเป็นตวัแทนและสุ่มตวัอยา่งของผูใ้ชท้าง วา่มีความพึงพอใจในการใชบ้ริการ
ในระดบัใด 

 วดัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทางถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงตั้งแต่ระดบั 4 คะแนนข้ึนไปเพื่อสะทอ้น
ผลการด าเนินงานในการปรับปรุงถนนในโครงข่ายความรับผดิชอบใหผู้รั้บบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

 โดยกรมทางหลวงจดัจา้งหน่วยงานอิสระภายนอกด าเนินการ 
 

ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

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

ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษา 
 

ด าเนินการส ารวจได ้70%  ของแผนงาน 
และผลประเมินไดร้้อยละ 85 

ด าเนินการส ารวจได ้100 % ของแผน 
งานและผลประเมินไดร้้อยละ 85 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 

 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผูใ้ชถ้นน 
 

ด าเนินการส ารวจได ้100  % 
ของแผนงานและผลประเมิน

ไดร้้อยละ 85 

ด าเนินการส ารวจได ้100  % 
ของแผนงานและผลประเมินได้

ร้อยละ 90.61 

 
 

 

 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ชถ้นน  ร้อยละ 82.93 89.02 90.61 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
ด าเนินการส ารวจโดยสถาบนัการขนส่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :     
ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
เอกสารจากสถาบนัการขนส่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่4 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการลดอุบตัเิหตุทางถนน 

ตัวช้ีวดัที่ 4.1 กจิกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง (จ านวน 58 วงเงนิงบประมาณ 520  ล้านบาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                  02 -2063730   

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน ์  โทร. 24107 

  นายสมโภช  โอทาตะ โทร. 24107 
  นายพงศธร  เหลืองเพิ่มพลู  โทร.24107 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 

   โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 
ค าอธิบาย :    
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยัทางถนน ประกอบดว้ย งานอ านวยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุทางถนน
และงานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง  ซ่ึงด าเนินการเชิงป้องกนั  และแกไ้ขอุบติัเหตุบนทางหลวง  โดย
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัตามก าหนดเวลา  การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณ
อนัตราย  
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย 

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

24  แห่ง 58 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและ
บริเวณอนัตรายบนทางหลวง 

 

58 แห่ง 
 

64 แห่ง 

 

 

 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

กิจกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง แห่ง - - 64 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 

 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ  เพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงบนทางหลวง 
 การเสนอแนวทางปรับปรุง / แกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายจาก สทล./ขท. 
 ส ารวจความตอ้งการในการทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัเดิมท่ีช ารุด และการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยัเพิ่มเติม  เพื่อป้องกนัปัญหาอุบติัเหตุและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
 ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั และจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย

บนทางหลวง 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
 ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย 
 บนทางหลวงไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ และบุคลากรท่ีเพียงพอ จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
รายงานความกา้วหนา้  ผลการด าเนินงาน เดือน กนัยายน 2560 งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่4 ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการลดอุบตัเิหตุทางถนน 

ตัวช้ีวดัที ่4.2  กจิกรรมอ านวยความปลอดภยั 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                   02 -2063730 

 ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
 นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน ์  โทร. 24107 
 นายสมโภช  โอทาตะ  โทร.24107 
  นายพงศธร  เหลืองเพิ่มพลู  โทร.24107 
 นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
  โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :    
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยัทางถนน  ประกอบดว้ย  งานอ านวยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุทางถนน
และงานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง  ซ่ึงด าเนินการเชิงป้องกนั  และแกไ้ขอุบติัเหตุบนทางหลวง  โดย
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัตามก าหนดเวลา  การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณ
อนัตราย 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

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

750  แห่ง 1,501 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั
ทางถนน 

1,501  แห่ง 1,699 แห่ง   

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั แห่ง - - 1,699 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 

 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ  เพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงบนทางหลวง 
 การเสนอแนวทางปรับปรุง / แกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายจาก สทล./ ขท. 
 ส ารวจความตอ้งการในการทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัเดิมท่ีช ารุด และการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภยัเพิ่มเติม  เพื่อป้องกนัปัญหาอุบติัเหตุและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 

 ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั  และจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย
บนทางหลวง 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขจดัเส่ียงและบริเวณอนัตรายบน    
ทางหลวงไดต้ามท่ีวางไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  และบุคลากรท่ีเพียงพอ  จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
รายงานความกา้วหนา้ ผลการด าเนินงานเดือน กนัยายน  2560 งานอ านวยความปลอดภยัทางถนน 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกจิยุทธศาสตร์หรือภารกจิทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda base) 

ตัวช้ีวดัที ่1 ตวัช้ีวดัการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ค าอธิบาย :    
           ตวัช้ีวดัการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน  เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 
และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน  โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง  
อธิบดี  และหวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง  กรม ตลอดจนผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจขององคก์ารมหาชน  
มีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน
ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
          ความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนตามแนวทางน้ี  เป็นตวัช้ีวดัส าคญัในการประเมินผลการ
ปฏิบติัราชการของหวัหนา้ส่วนราชการทุกแห่ง  โดยใหผู้บ้งัคบับญัชา ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
และส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมินจาก 

1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของส่วนราชการ 
2. ความทนัต่อสถานการณ์ในการช้ีแจง 
3. ความรับรู้ความเขา้ใจของประชาชนตามผลส าเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยใหส้ านกังาน  ก.พ.ร.  และส านกังาน  ก.พ. ประเมินผลทุก 6  เดือน และรายงานตวัช้ีวดัและผลการประเมินเบ้ืองตน้

ตามแนวทางน้ีใหน้ายกรัฐมนตรีทราบเป็นรายกระทรวง ทุกสามเดือน 
        ดงันั้น ตวัช้ีวดั “การสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน”   จึงเป็นตวัช้ีวดับงัคบั  ของส่วนราชการและองคก์ารมหาชน 
ประกอบดว้ย 2 ตวัช้ีวดัยอ่ย 
 

ประเดน็เร่ือง ตัวช้ีวดั 
ปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจง 1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ 

ความเขา้ใจแก่ประชาชน 
ความทนัต่อสถานการณ์ 1.2  ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ส าคญัท่ีทนัต่อสถานการณ์ 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการกองทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02- 3546668  ต่อ 25500 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
  น.ส.เกวลิน  วงัศิริไผศาล  02-3546668   ต่อ  25513 
  นางนิตดา  ปิยเกียรติสุข      02-3546668    ต่อ  26204 
  นางสมคิด  มะลิพวง            02-3546668    ต่อ  26207 
  นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
  โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :    
เป็นการวดัผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกบัแผนการการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน   
โดยประเมินจากปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของส่วนราชการ  ตามแผนของการด าเนินงานในแต่ละรอบของการประเมิน 
 

เงือ่นไข : 
ตวัช้ีวดับงัคบั ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน  
โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง อธิบดี และหวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม  
ตลอดจนผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

ค่าเป้าหมาย  

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

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

ด าเนินการตามแผน ฯ ระหวา่ง มี.ค.-ก.ค.2560 
ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 

ร้อยละ 100 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1.1  ร้อยละการด าเนินการตาม

แผนการสร้างความรับรู้ความ
เขา้ใจแก่ประชาชน 

ด าเนินการร้อยละ 100 ด าเนินการตามแผน ฯ  
ระหวา่ง ต.ค.2559 -    

ก.ย. 2560 ได ้ร้อยละ 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 
- ด าเนินการตามแผนฯ ระหวา่งเดือน ต.ค.2559 –ก.ย.2560 ไดค้รบถว้นร้อยละ 100 

 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 

- เน่ืองจากมีการจดัท าแผนงานท่ีชดัเจน  จึงสามารถด าเนินการไดต้ามเป้าหมายตลอดปี 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 

- ไม่มี 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
 

- ไม่มี 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  

- แผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนของกรมทางหลวง 
- แผนการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชนรายเดือนของกรมทางหลวง 
- ผลการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน ( 1 ต.ค.2559 -31 ก.ย.2560) 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่1  ตวัช้ีวดัการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวดัที ่1.2  ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ส าคญัทีท่นัต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั : ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02- 3546668  ต่อ 26200 

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

 

ค าอธิบาย :    

 เป็นการวดัผลการด าเนินงานของส่วนราชการในการช้ีแจงประเดน็ข่าวท่ีทนัต่อสถานการณ์  โดยประเมินจาก
ความสามารถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเดน็ข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนดมีการช้ีแจงประเดน็ข่าวท่ีครบถว้น
และตรงประเดน็ข่าวท่ีครบถว้นและตรงประเดน็  ใหไ้ดร้้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

 เจา้ภาพตวัช้ีวดั  ประกอบดว้ย  ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  (ส านกัโฆษก และศูนยป์ฏิบติัการนายกรัฐมนตรี  
( Prime Minister Operation Center : PMOC) และกรมประชาสัมพนัธ์ 

 
 

เงือ่นไข : 
ตวัช้ีวดับงัคบั ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจแก่ประชาชน 
โดยใหห้วัหนา้ส่วนราชการต่างๆ ไดแ้ก่ ปลดักระทรวง อธิบดี  และหวัหนา้ส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม  
ตลอดจนผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองคก์ารมหาชนมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการสร้างความรับรู้ความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งแก่ประชาชนเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของหน่วยงานท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบ 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

ขั้นตอนที ่1 ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนที ่3 
ส านกัโฆษก PMOC และกรม
ประชาสมัพนัธ์แจง้ประเดน็ข่าว
ระยะเวลาการช้ีแจง  และหน่วยงานท่ี
คาดวา่จะเก่ียวขอ้งแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบติั 
ตามประเดน็ข่าวท่ีจะตอ้งช้ีแจง 

ส่วนราชการช้ีแจงประเดน็ข่าว 
- ประเด็น 
- รายละเอียดการช้ีแจง 
- วนั เวลา ท่ีช้ีแจง 

 

รอบ 1 ( ก.พ.60) รอบ 2 (ก.ค.60) เป้าหมายรวมทั้งปี (ก.ย.60) 
 ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี1-3 ได้

ครบถว้นร้อยละ 100 
ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี1-3 ได ้

ครบถว้นร้อยละ  100 
ร้อยละ 100 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 
ผา่น ไม่ผา่น 

1.2  ร้อยละการช้ีแจงประเดน็ส าคญัท่ีทนั
ต่อสถานการณ์ 

ร้อยละ 100 ด าเนินการตามขั้นตอนท่ี 1-3 
ไดค้รบถว้นร้อยละ 100 

 
 

 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 
ในวนัท่ี 1 สิงหาคม 2560  กรมทางหลวงไดมี้ประเดน็ข่าวตอ้งช้ีแจง  1 ประเด็นเร่ือง ผลกระทบจากการไม่ดูแลพื้นท่ี บริเวณทาง
ยกระดบัอุตราภิมุข (ส่วนต่อขยายอนุสรณ์สถาน –รังสิต) ซ่ึงกรมทางหลวงไดช้ี้แจงข่าวทนัสถานการณ์ ทนัในระยะเวลาท่ี
ก าหนด มีการช้ีประเดน็ข่าวท่ีครบถว้น และตรงประเดน็ข่าวท่ีครบถว้น 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูช้ี้แจงข่าวประเดน็ข่าวท่ีทนัสถานการณ์ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
ไม่มี 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมนิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                                 14 

 

รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที3่  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกจิพืน้ที ่หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  จ านวนทีเ่กดิอุบตัเิหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ (ตัวช้ีวดักระทรวง) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1.1  อุบตัเิหตุทางถนน :  อตัราการตายต่อประชากรแสนคน (ต ่ากว่า 18 คน)  
(ตวัช้ีวดับูรณาการระหว่างกระทรวง : สธ.สตช. และ มท.)  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                   02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
 นางพญาดา    ประพงษเ์สนา 
 น.ส.โสมสุดา  ไกรสิงห์สม 
 นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
 โทรศัพท์ : 02-354 6636 ,24110 
 โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- มติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี 29 มิ.ย. 53 ก าหนดใหปี้ 2555 -2563 เป็นทศวรรษความปลอดภยัทางถนน โดยมีเป้าหมาย

ลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนใหต้ ่ากวา่ 10 คนต่อประชากรหน่ึงแสนคน ภายในปี 2563  
- อุบติัเหตุทางถนน ( รหสั ICD -10 = V01 –V89 ) หมายถึงการเสียชีวิตจากอุบติัเหตุจราจรทางบกไม่รวมทั้งน ้ าและทาง

อากาศ 
- ผูเ้สียชีวิต หมายถึง ผูท่ี้เสียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน นบัตั้งแต่เกิดเหตุถึง 30 วนัหลงัเกิดเหตุ รวมการเสียชีวิตท่ีจุดเกิด

เหตุ ระหวา่งน าส่งโรงพยาบาล ท่ีหอ้งฉุกเฉินระหวา่งส่งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผูป่้วยภายใน 24 ชม. 
และเสียชีวิตในตึกผูป่้วยหลงั 24 ชม. จนถึง 30 วนัหลงัเกิดเหตุ รวมถึงขอกลบัไปตายท่ีบา้น ทั้งน้ีใหน้บัขอ้มูลรวมทุก
กลุ่มอาย ุ โดยใชฐ้านขอ้มูลจากส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

- อตัราผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน  เป็นตวัช้ีวดัท่ีบูรณาการการท างานร่วมกนัระหวา่ง 
กระทรวงคมนาคม  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  และส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

 
สูตรค านวณ 

- การประเมินรอบแรก ( 5 เดือน) 
=  จ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 -31 ธ.ค.59) × 100,000 
                                  จ านวนประชากรกลางปี พ.ศ.2559 
 

- การประเมินรอบสอง ( 10 เดือน) 
          =  จ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 59 – 30 มิ.ย.60)  × 100,000 
                                               จ านวนประชากรกลางปี พ.ศ.2559 

-   รอบ 12 เดือน (เป้าหมายรวมทั้งปี)  
             =  จ านวนผูเ้สียชีวิตจากอุบติัเหตุทางถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 – 30 ก.ย. 60 )  × 100,000 
                                                  จ านวนประชากรกลางปี พ.ศ.2559 
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เงือ่นไข ; 
ใชข้อ้มูลการประเมินผลจากส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน : 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั 2556 2557 2558 2559 

ผลการด าเนินงาน 22.89 19.96 - 18.97 
Growth - +12.80%   

 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 
 

 

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 : 

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดบัความส าเร็จของการ 
ด าเนินการตามแผน 

ไม่เกิน 18 ต่อ 
ประชากรแสนคน 

รอผลการประเมิน
จากหน่วยงานกลาง 

        

 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

จ านวนท่ีเกิดอุบติัเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ  
อุบติัภยัทางถนน 

ระดบั - -  
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
 
     
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3  

องค์ประกอบที ่4  ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันานวตักรรมในการบริหารจัดการระบบงาน (Innovation base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการกองการเงินและบญัชี 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063720 
                   02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
น.ส.สุวลี  เจริญศกัด์ิวิริยะ  โทร.25010 
น.ส.นภสัสรณ์  ทะสอน  โทร 25034 
น.ส.เขมิกา  แสงหล่อ โทร 25033 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ โทร 26205 

ค าอธิบาย :   
 การพิจารณาผลส าเร็จขอ งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  จะไดอ้ตัราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ  ทั้งท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตวัช้ีวดัความสามารถในการเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ  ทั้งน้ีไม่รวมเงินงบประมาณท่ีรับการจดัสรรเพิม่เติมระหวา่งปีงบประมาณ  โดยจะใชข้อ้มูลการเบิกจ่าย
ดงักล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) 
 การใหค้ะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  ของส่วนราชการเทียบกบัวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการไดรั้บ  หากมีการโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณระหวา่งปี (รายจ่ายประจ าไปจ่ายลงทุน
หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจ า)  จะน ายอดงบประมาณหลงัโอนเปล่ียนแปลงแลว้มาเป็นฐานในการค านวณ 

 
ตารางและสูตรการค านวณ : 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

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

 
 
 
 
 

เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการเบิกจ่าย  × 100 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมท่ีส่วนราชการไดรั้บ 
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ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ระดบัความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม  

ร้อยละ 96 93.32 
  

 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
กรมทางหลวงไดด้ าเนินการตามมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนงัสือ ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนท่ีสุดท่ี นร 0505/ว 252  ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2559 
เร่ือง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ตามมติครม. เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2559  เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร. 0505/ว 252 
ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2559  เร่ือง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
1. งบประมาณของกรมทางหลวง ส่วนใหญ่เป็นงบลงทุน (งานก่อสร้าง)ในช่วงไตรมาสท่ี 1 อยูร่ะหวา่งกระบวนการจดัซ้ือ

จดัจา้ง  จะเร่ิมเบิกจ่ายประมาณปลายไตรมาสท่ี 2-3 
2. การเบิกจ่ายผูรั้บจา้งส่วนใหญ่ จะไม่เบิกค่างานล่วงหนา้ 15 % จะเบิกจ่ายค่างานงวดเดียวเม่ืองานแลว้เสร็จ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว252 ลงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559  เร่ืองมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจ่้ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 

ร้อยละ 90.21 94.33 93.32 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3  

ตัวช้ีวดัที ่ 2  ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพฒันานวตักรรมของส่วนราชการ  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063724 
                   02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ โทร 26205 
 

ค าอธิบาย :   
ส่วนราชการจดัท าขอ้เสนอการพฒันาขีดความสามารถของหน่วยงานในดา้นต่าง ๆ เช่น การพฒันานวตักรรมในการบริหาร
จดัการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ความผกูพนัของบุคลากรต่อองคก์ารเทคโนโลย ี ฐานขอ้มูล กฎหมาย           
การพฒันาการบริหารจดัการองคก์ารตามหลกัธรรมาภิบาล  ซ่ึงมีผลงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

 
เงือ่นไข : 
ทุกส่วนราชการตอ้งจดัท าขอ้เสนอประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและพฒันานวตักรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 เป้าหมายรวมทั้งปี 
ใหส่้วนราชการจดัท าขอ้เสนอประสิทธิภาพ
และการพฒันานวตักรรมของส่วนราชการ  และ
ใหร้ายงานมาพร้อมกบัการรายงานตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ 
ในรอบการประเมินท่ี 1 

ใหส่้วนราชการจดัท าขอ้เสนอประสิทธิภาพ
และการพฒันานวตักรรมของส่วนราชการ 
และใหร้ายงานมาพร้อมกบัการรายงาน
ตวัช้ีวดัอ่ืน ๆ ในรอบการประเมินท่ี 2 

 
- 

 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 
 

 

 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ขอ้เสนอประสิทธิภาพและการพฒันานวตักรรมดา้นงานบริการของ
กรมทางหลวงช่ือ DOH to Travel 
 

ร้อยละ - - 100 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
 ขอ้เสนอประสิทธิภาพและการ
พฒันานวตักรรมดา้นงานบริการของ
กรมทางหลวงช่ือ DOH to Travel 

 ด าเนินการครบถว้น
ในรอบเดือน ก.ค.

2560 แลว้ 
  

 
 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
ด าเนินการครบถว้นในรอบเดือน  ก.ค.2560 แลว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริการใหค้วามส าคญั  และผลกัดนัให้เกิด ผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 1  โทร 02- 3541091 
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 2  โทร 02- 2063704 
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างสะพาน  โทร 02-2063106 
ผูอ้  านวยการส านกับริหารบ ารุงทาง โทร 02-2063708 
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั โทร 02- 2063715 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร โทร 02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   
 

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ  
ถึงเดือน ก.ย.60 ได้
ครบถว้น ร้อยละ 100 

 

ด าเนินการตามแผนฯ  
ถึงเดือน ก.ย.60 ไดไ้ม่
ครบถว้นร้อยละ 100 

 
 

 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
รายละเอียดแนบแต่ละตวัช้ีวดั 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
การปิดถนนเพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต ์
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
รายละเอียดแนบแต่ละตวัช้ีวดั 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

5.1.2.1 โครงการ สายจนัทบุรี – สระแก้ว  ตอน 3 ค่างาน 748,468,000 บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 2   
โทร 02- 3541063 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายศิริศกัด์ิ  ศรีตระกลู       โทร.094-426-6661 
นายฉตัรชยั  อ านาจบุดดี    โทร.081-646-7326 
นายธงชยั  สินทรัพย ์          โทร.081-986-7283 
นางสาวรจนา  คุณนาเมือง  โทร.02-354-6520,23115 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึง
เดือน ก.ย.60 ไดค้รบถว้น 

ร้อยละ 100 

ด าเนินการครบถว้นในรอบ
เดือน ก.ค.2560 แลว้ 

  

 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
โครงการ สายจนัทบุรี  - สระแกว้ ตอน 3 
เร่ิมสญัญา  29 กรกฎาคม 2556 
ส้ินสุดสญัญา 14 พฤษภาคม 2560 
นายช่างโครงการฯ ผูค้วบคุมงานไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินงานเป็นไปดว้ยดี  ท าใหผ้ลการด าเนินงานรวดเร็ว และงานแลว้
เสร็จก่อนสญัญา (ส่งมอบงานเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560) 
ด าเนินการครบถว้นในรอบเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั และผลกัดนัใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

5.1.2.2 โครงการ สาย อ.โพนพสัิย – บึงกาฬ ตอน 1 ส่วนที ่1 ค่างาน 611, 570,000 บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 2   
โทร 02- 3541063 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายศิริศกัด์ิ  ศรีตระกลู       โทร.094-426-6661 
นายฉตัรชยั  อ านาจบุดดี     โทร.081-646-7326 
นายชูชาติ  โอชารส             โทร.099-625-0406    
นางสาวรจนา  คุณนาเมือง  โทร.02-354-6520 ,23115 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึง
เดือน ก.ย. 60 ไดค้รบถว้น

ร้อยละ 100 

ด าเนินการครบถว้นรอบ
เดือน ก.ค.60 แลว้ 

 
 

 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ  - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
โครงการ สาย อ.โพนพิสยั – บึงกาฬ ตอน 1 ส่วนท่ี 1  
เร่ิมสญัญา 30 พฤษภาคม 2558 
ส้ินสุดสญัญา 3 กรกฎาคม 2560 
นายช่างโครงการ ฯ ผูค้วบคุมงานไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินงานไดด้ว้ยดี ท าใหผ้ลการด าเนินงานรวดเร็ว และงานแลว้เสร็จ
ก่อนสญัญา (ส่งมอบงานเม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560) 
ด าเนินการครบถว้นในรอบเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั และผลกัดนัใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัตริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 
5.1.2.3 กจิกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดนิ (สาย อ.ศรีราชา – อ่าวอุดม (รวมสะพานลอยข้ามแยกเข้าท่าเรือ) ค่างาน 595,128,000 
บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างสะพาน  โทร 02-2063106 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายธีรพนัธ์ ภูมิรตนป์ระพิณ  โทร .089-8961231 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวสิาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึงเดือน 
ก.ย.60 ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 

งานไม่เสร็จมีการ
ขยายอายสุญัญา  

  
 

 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - - 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
งานไม่แลว้เสร็จ มีการขอขยายอายสุญัญาเน่ืองจากกรมทางหลวงมีหนงัสือแจง้ขอความร่วมมือใหห้ยดุการก่อสร้างเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหป้ระชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานตอ์ยา่งไรกต็ามกรมทางหลวงไดเ้ร่งรัดด าเนินการและส่งมอบ
งานในวนัท่ี 5 ต.ค.2560 แลว้) 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นายช่างโครงการไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินการตามแผนงานก่อสร้าง 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
หนงัสือส่งมอบงานของผูรั้บจา้ง 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 
5.1.2.4 กจิกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดบั (สายทางเลีย่งเมืองนครสวรรค์ (ทางแยกต่างระดบัทีห่นองตะโก)              
จ.นครสวรรค์ ตอน 2 (ส่วนที ่1) ค่างาน 311,088,000 บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างสะพาน  โทร 02-2063106 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายธีรพนัธ์ ภูมิรตนป์ระพิณ  โทร .089-8961231 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึงเดือน 
ก.ย.60 ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 

ด าเนินการ
ครบถว้นเดือน
ก.ค.60 แลว้ 

 
 

 

 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
สาย อ.ศรีราชา – อ่าวอุดม 
เร่ิมตน้สญัญา  30 พ.ค. 2558                    
ส้ินสุดสญัญา  15 ก.ย. 2560      
ด าเนินการครบถว้นในรอบเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิ 
5.1.2.5 กจิกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพืน้ที ่กทม. ปริมณฑล และเมืองหลกั (สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตดั ทางหลวง
หมายเลข 3256 กบัทางหลวงหมายเลข 3268 รวมสะพานลอยข้ามคลองส าโรง ค่างาน 391,230,000 บาท ) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างสะพาน  โทร 02-2063106 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายธีรพนัธ์ ภูมิรตนป์ระพิณ  โทร .089-8961231 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   
 

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการตาม
แผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึงเดือน 
ก.ย.60 ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 

100 %   

 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
เร่ิมสญัญา 10 เม.ย. 2558  
ส้ินสุดสญัญา  4 ส.ค.2560 
ส่งมอบงาน 2 ส.ค. 2560 
  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและผลกัดนัใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
หนงัสือส่งมอบงานของผูรั้บจา้ง 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 

รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

5.1.3.1 โครงการ สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุก) – บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอยีง) ตอน 1 ค่างาน 
1,077,590,980 บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 2   
โทร 02- 3541063 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายฉตัรชยั  อ านาจบุดดี    โทร.081646-7326 
นายวิเชียร   เกล้ียงแกว้       โทร.089-177-1889 
นายสุขใจ   แสงสกลุ          โทร.086-975-3359 
นางสาวรจนา  คุณนาเมือง  โทร.02-354-6520,23115 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการขบัเคล่ือน

ยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึง
เดือน ก.ย.60 ไดค้รบถว้น 

ร้อยละ 100 

98.86   
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 98.86 



การประเมนิตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

                                                                                                                                                                 34 

 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
เร่ิมสญัญา 17 กรกฎาคม 2558 
ส้ินสุดสญัญา 26 พฤศจิกายน 2560 
แผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)  = 57.352  คิดเป็น 100 % 
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.59-30 ก.ย.60)  = 56.699  คิดเป็น 98.86 % 
นายช่างโครงการฯ ผูค้วบคุมงานไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินงานเป็นไปดว้ยดี  
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั  และผลกัดนัใหง้านบรรลุส าเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ติดขดัปัญหาการแกไ้ขสญัญา 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
รายงานผลงานประจ าเดือน 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัิราชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

5.1.3.2 โครงการ สาย อ.พทุไธสง – อ.เกษตรวสัิย  ตอน 2 ค่างาน 596,950,000 บาท)  

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างทางท่ี 2   
โทร 02- 3541063 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายฉตัรชยั  อ านาจบุดดี    โทร.081646-7326 
นายวิเชียร   เกล้ียงแกว้       โทร.089-177-1889 
นายธงชยั  รุ่งเรือง               โทร.089-280-5350 
นางสาวรจนา  คุณนาเมือง  โทร.02-354-6520,23115 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกุล 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึง
เดือน ก.ย.60 ไดค้รบถว้น 

ร้อยละ 100 

ด าเนินการครบถว้นในรอบ
เดือนก.ค.60แลว้ 

  

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
เร่ิมสญัญา 30 กรกฎาคม  2558 
ส้ินสุดสญัญา 18 กรกฎาคม 2560 
นายช่างโครงการฯ ผูค้วบคุมงานไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินงานเป็นไปดว้ยดี ท าใหผ้ลการด าเนินงานรวดเร็ว และงานแลว้
เสร็จตามสัญญา  (ส่งมอบงานเม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560) 
ด าเนินการครบถว้นในรอบเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญั และผลกัดนัใหง้านบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
ไม่มี 
 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

องค์ประกอบที ่5  ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการทีม่ีความส าคญัเชิงยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันา (Potential base) 

ตัวช้ีวดัที ่ 1  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ชาต ิ
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค 
5.1.3.3 โครงการก่อสร้างทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง Motorway (สะพานข้ามทางแยกต่างระดบัร่มเกล้า ค่างาน 
206,722,518 บาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัก่อสร้างสะพาน  โทร 02-2063106 
 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายธีรพนัธ์ ภูมิรตนป์ระพิณ  โทร .089-8961231 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :   
- เป็นการวดัการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ 20 ปี ของปี 2560 
- ตวัช้ีวดับงัคบัตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 ก าหนดใหส่้วนราชการและรัฐวิสาหกิจด าเนินการ

จดัท าแผนงานในภารกิจหลกัของหน่วยงานระยะ 20 ปี 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

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

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ค.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ  100 
ด าเนินการตามแผนฯ ถึงเดือน ก.ย.60

ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  :  

 

การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน :   

 
ตัวช้ีวดั 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
การจดัท าและด าเนินการ
ตามแผนการขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติ 

ด าเนินการตามแผน ฯ ถึงเดือน ก.ย.
60 ไดค้รบถว้น ร้อยละ 100 

ด าเนินการครบถว้น
ในเดือน ก.ค.60 แลว้ 

  

 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

การจดัท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ ร้อยละ - - 100 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัติงาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :   
เร่ิมตน้สญัญา  29  ม.ค.2559 
ส้ินสุดสญัญา 21 ก.ค. 2560    ขอต่ออายสุญัญาไปถึง 14 ส.ค.2560 เน่ืองจากกรมทางหลวงขอความร่วมมือผูรั้บจา้งใหห้ยดุ
ท างานเพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต ์
นายช่างโครงการไดเ้ร่งรัดผูรั้บจา้งใหด้ าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จตามสญัญา  (13 ส.ค.60) 
 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและผลกัดนัใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน : 
เน่ืองจากกรมทางหลวงขอความร่วมมือผูรั้บจา้งใหห้ยดุท างานเพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
สงกรานต ์
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
ไม่มี 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่5.1.4 ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงทีม่ีค่าดชันีความเรียบสากลของผวิทางดกีว่า เกณฑ์ทีก่ าหนด   

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกับริหารบ ารุงทาง 
ผูอ้  านวยการส านกัวิเคราะห์และตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ : :  02-2063708 
                     02-2063710 
                     02-2063730 

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายพลเทพ  เลิศวรวนิช   23511 (สร.) 
นายกฤตยพงศ ์ ศิริพลอย  23512  และ 23525 (สร.) 
นายประเสริฐ  บุญธรักษา  23609 (สว.) 
นายชาโณ  พยงคศ์รี   23633 (สว.) 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ  26205 (สพร.) 

ค าอธิบาย :    
 ค่าดชันีความเรียบสากลของผวิทาง (International Rougheness  Index : IRI) เป็นดชันีท่ีใชร้ะบุระดบัความเรียบ

ของพื้นผวิทาง ท่ีส่งผลใหย้านพาหนะมีการสัน่สะเทือนมากหรือนอ้ย 
 ค่า IRI  มีหน่วยเป็นเมตรต่อกิโลเมตร 
 การวดัค่าเพื่อน ามาประมวลผล จะด าเนินการทุก ๆ ระยะ  100 เมตร หรือนอ้ยกวา่ 
 ค่า IRI ท่ีมีค่าต ่าจะมีความเรียบของพื้นผวิทางดีกวา่ ค่า IRI ท่ีมีค่าสูง 
 ส าหรับกรมทางหลวง พิจารณาประเมินผลส าเร็จจากระยะทางบนทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบสากล (IRI)  

ของผวิทางดีกวา่ 3.5  
 จดัเกบ็ขอ้มูลโดย ส านกับริหารบ ารุงทางและส านกัวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวง 

เงือ่นไข : 
1. การประเมินรอบ 1 วดักิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
2. เป้าหมายการประเมินรอบท่ี 2 (เดือน ก.ค.60) ค านวณจากการส ารวจ ค่า IRI ได ้60 % ของเส้นทางตามแผนด าเนินการ 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ  : 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

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

ด าเนินการส ารวจ 
ด าเนินการส ารวจได ้60% ของ

เส้นทางตามแผนด าเนินการและผล
ประเมินได ้83 % 

ด าเนินการส ารวจได ้100 % ของ
เส้นทางตามแผนด าเนินการและผล

การประเมินได ้83% 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละของระยะทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบสากลของผวิ
ทางดีกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด  

ร้อยละ 84.83 84.00 91.80 
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การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ค่าคะแนนทีไ่ด้ 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ร้อยละของระยะทางบนทาง
หลวงท่ีมีค่าดชันีความเรียบ

สากลของผวิทางดีกวา่เกณฑท่ี์
ก าหนด 

ด าเนินการส ารวจได ้60 % 
ของเส้นทางตามแผน

ด าเนินการและผลประเมิน
ได ้83 % 

ด าเนินการส ารวจได ้100 % 
ของเส้นทางตามแผน

ด าเนินการและผลประเมิน 
ได ้91.80 % 

 

 

 
ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน/มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ :  
- ไดด้ าเนินการปฏิบติังานส ารวจ IRI แลว้เสร็จจ านวนทั้งหมด 18 ส านกังานทางหลวงคิดเป็นร้อยละ 100 โดยไดค่้าร้อยละ
ของระยะทางหลวงท่ีมีค่าดชันีความขรุขระสากล (IRI) ของผวิทางดีกวา่เกณฑ ์
ท่ีก าหนด =  ร้อยละ 91.80  

 
 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
- งบประมาณในการส ารวจขอ้มูล ประจ าปี 2560 เพียงพอ 
- ความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส ารวจ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน :    
- เคร่ืองมือส ารวจชนิด Laser Profiler ยงัมีไม่เพียงพอใชง้าน  
- กรณีถนนท่ีมีความเสียหายมาก มีหลุมบ่อขนาดใหญ่  และถนนท่ีมีความลาดชนัมาก  จะส ารวจยาก อุปกรณ์ส ารวจอาจ
ไดรั้บความเสียหาย 

  
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินงานในปีต่อไป :    
- ตั้งงบประมาณปี 2562 ปรับปรุงเคร่ืองมือส ารวจใหเ้ป็น Laser Profiler 
 
หลกัฐานอ้างองิ :   
- ตารางสรุปค่า International Roughness Index (IRI) ประจ าปีงบประมาณ 2560 (รอบกนัยายน 2560) 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่5.1.4.1 กจิกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง (จ านวน 58 วงเงนิงบประมาณ 520  ล้านบาท) 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                  02 -2063730   

ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน ์  โทร. 24107 

  นายสมโภช  โอทาตะ โทร. 24107 
  นายพงศธร  เหลืองเพิ่มพลู  โทร.24107 
นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 

   โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 
ค าอธิบาย :    
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยัทางถนน ประกอบดว้ย งานอ านวยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุทางถนน
และงานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง  ซ่ึงด าเนินการเชิงป้องกนั  และแกไ้ขอุบติัเหตุบนทางหลวง  โดย
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัตามก าหนดเวลา  การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณ
อนัตราย  
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย 

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

24  แห่ง 58 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและ
บริเวณอนัตรายบนทางหลวง 

 

58 แห่ง 
 

64 แห่ง 
ด าเนินการครบถว้นใน
เดือน ก.ค.60 แลว้ 

 

 
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

กิจกรรมปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง แห่ง - - 64 แห่ง 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 

 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ  เพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงบนทางหลวง 
 การเสนอแนวทางปรับปรุง / แกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายจาก สทล./ขท. 
 ส ารวจความตอ้งการในการทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัเดิมท่ีช ารุด และการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ

ปลอดภยัเพิ่มเติม  เพื่อป้องกนัปัญหาอุบติัเหตุและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 
 ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั และจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย

บนทางหลวง 
ด าเนินการครบถว้นในเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ 
 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
 ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ  ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย 
 บนทางหลวงไดต้ามแผนท่ีวางไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ และบุคลากรท่ีเพียงพอ จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
ไม่มี 
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รายงานผลการปฏบิัตริาชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิตัริาชการ 
รอบ 3 

ตัวช้ีวดัที ่5.1.4.2  กจิกรรมอ านวยความปลอดภยั 

ผู้ก ากบัดูแลตวัช้ีวดั :  
ผูอ้  านวยการส านกัอ านวยความปลอดภยั 
ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาระบบบริหาร 
โทรศัพท์ :  02-2063715 
                   02 -2063730 

 ผู้จัดเกบ็ข้อมูล   :   
 นายพิชญ  รุ่งเรืองวิโรจน ์  โทร. 24107 
 นายสมโภช  โอทาตะ  โทร.24107 
  นายพงศธร  เหลืองเพิ่มพลู  โทร.24107 
 นางชญานน์นัท ์ แก่นจนัทร์ธนกลุ 
  โทรศัพท์ : 02-3546668 -76  ต่อ 26205 

ค าอธิบาย :    
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยัทางถนน  ประกอบดว้ย  งานอ านวยความปลอดภยัเพื่อป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุทางถนน
และงานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายบนทางหลวง  ซ่ึงด าเนินการเชิงป้องกนั  และแกไ้ขอุบติัเหตุบนทางหลวง  โดย
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัตามก าหนดเวลา  การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม  และการแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณ
อนัตราย 
 
ข้อมูลผลการด าเนินการ : 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ค่าเป้าหมาย  

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

1,501  แห่ง 1,501 แห่ง 

 
การค านวณคะแนนจากผลการด าเนินงาน : 
 

ตัวช้ีวดั เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั
ทางถนน 

1,501 แห่ง 1,699 แห่ง 
ด าเนินการครบถว้นใน
เดือน ก.ค.60 แลว้ 

 
 

 

 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตวัช้ีวดั หน่วยวดั 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

กิจกรรมอ านวยความปลอดภยั แห่ง - - 1,699 
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ค าช้ีแจงการปฏบิัตงิาน / มาตรการทีไ่ด้ด าเนินการ : 

 วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ  เพื่อระบุต าแหน่งของบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียงบนทางหลวง 
 การเสนอแนวทางปรับปรุง / แกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตรายจาก สทล./ ขท. 
 ส ารวจความตอ้งการในการทดแทนอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยัเดิมท่ีช ารุด และการติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความ
ปลอดภยัเพิ่มเติม  เพื่อป้องกนัปัญหาอุบติัเหตุและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผูใ้ชท้าง 

 ด าเนินการจดัท าแผนเพื่อติดตั้งอุปกรณ์อ านวยความปลอดภยั  และจดัท าแผนเพื่อแกไ้ขจุดเส่ียงและบริเวณอนัตราย
บนทางหลวง 

ด าเนินการครบถว้นในเดือน ก.ค.2560 แลว้ 
ปัจจัยสนับสนุนต่อการด าเนินงาน : 
นโยบายแห่งรัฐ 
 
อุปสรรคต่อการด าเนินงาน: 
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการแกไ้ขจดัเส่ียงและบริเวณอนัตรายบน    
ทางหลวงไดต้ามท่ีวางไว ้
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการในปีต่อไป : 
การไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ  และบุคลากรท่ีเพียงพอ  จะส่งผลใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 
หลกัฐานอ้างองิ :  
ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานพัฒนาระบบบริหาร
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