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ค าน า 
 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการและ
ข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
(คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบหมายให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 และในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบกับ
กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 แทนการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาลการแก้ไขปัญหาและการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่
ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินงานตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรของกรมทางหลวง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบและแนวทางการ
ประเมินส่วนราชการ  สพร. จึงจัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการกรมทางหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพ
ของกรมทางหลวง อันจะส่งผลในการประเมินส่วนราชการ ของกรมทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว
ข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สารบัญ 
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นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
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2.1. ตัวช้ีวัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 17 
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3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน (Joint KPI)*  
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กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 
 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าท่ีปกติ หรืองาน
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function Base)  

1. การด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าท่ีปกติ 
หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก  

2. การด าเนินงานตามกฎหมาย  
3. การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี  
4. การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผน

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 ตัวชี้วัด 
(5+1 บังคับ) 

2. ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda Base)    
(ตัวชี้วัดบังคับ 1 ตัวชี้วัด)                                                         

1. การด าเนินการข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
2. การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
3. การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ

จากนายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรีท่ีก ากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการ   

4.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs) 
5. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  

(บังคับเฉพาะส่วนราชการ) 

3.   ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจ
พื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด  
(Area Base)  
(ถ้าไม่มีภารกิจน้ี ไม่ต้องประเมิน)                       

1. การด าเนินงานตามภารกิจในพื้นท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  
 กลุ่มจังหวัด 

2.  การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวง/จังหวัด  
 (Function-Area KPIs) 

4.   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 
 
 
 
 
 
 

1.  การพัฒนานวัตกรรม 
    โดยเสนอข้อเสนอฯ ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง เช่น 

1.1 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่ม 
นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อ 
สถานการณ์ รวมท้ังให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อ
ผู้ประกอบการธุรกิจ นวัตกรรมไทย เป็นต้น 

1.2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมท่ี
น ามาใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐ การปรับปรุง
บริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 
การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนท่ี  
การจดทะเบียนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 

1.3. นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational  
Innovation) เป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่  
(New  Process) รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการ

2 ตัวชี้วัด 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน จ านวนตัวชี้วัด 

จัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซ่ึง
ส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ  เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ เป็นต้น 

2.  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
การพัฒนาและปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 
1 งาน/1 กิจกรรม เช่น การลดพลังงาน การลดกระดาษ การประหยัด
งบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มการ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและ
ปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน  

5. ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 
 

1.  การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ  
1.1  การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
1.2  ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส 
1.3  เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ   
      GFMIS 

2.  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

 2 ตัวชี้วัด 
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กระทรวงคมนาคม 
 

วิสัยทัศน์ 
พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

 บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ 

 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอกับความ
ต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต 

 ก ากับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อสร้างค่านิยมที่เหมาะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนาขีดความสามารถ

ในการประกอบการ 
 บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง 
 การพัฒนาระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน การพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 
 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 
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สรุปตัวชี้วัดของกระทรวงคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปตัวช้ีวัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)* 
1.1 ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
1.2 ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร 

2. ร้อยละของปริมาณขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้ าและราง
เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด* 
2.1 ทางน้ า  
2.2 ทางราง 

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

 
- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง

และจราจร 
- กรมเจ้าท่า 

3. ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยง
ทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศ
ภายในภูมิภาค เพื่ออ านวยความสะดวก ลดระยะเวลา และต้นทุนใน
การขนส่ง (วัดแผนงาน/โครงการก่อสร้าง)* 

 

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 
- กรมเจ้าท่า 
- กรมท่าอากาศยาน 

4. อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน โดย IMD (ถนน 
รถไฟ การขนส่งทางน้ า คุณภาพการขนส่งทางอากาศ) 
    4.1 ถนน 
    4.2 รถไฟ 
    4.3 การขนส่งทางน้ า 
    4.4 คุณภาพการขนส่งทางอากาศ 

- ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร 

 

5.  การติดตามการด าเนินการให้มีการจัดตั้งบริษัทภายใต้การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (รฟท.) 3 บริษัท โดยให้เป็นไปตามมติ ครม. โดยทันที 

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

6.  ปริมาณผู้โดยสารทางระบบรถไฟฟ้า  (สายสีน้ าเงิน และสีม่วง)* - ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

7.  ความส าเร็จการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบการก ากับดูแล 
ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO) 

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 
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สรุปตัวช้ีวัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
8. การเกิดอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะ* 
    8.1 จ านวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางบก  
    8.2 จ านวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ า 
    8.3 การด าเนินงานที่เก่ียวกับอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทาง

อากาศ  
         8.3.1 จ านวนการจัดท าร่างรายงานฉบับสุดท้ายของการ

สอบสวนแล้วเสร็จของการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
รุนแรง 

         8.3.2 จ านวนคู่มือที่เกี่ยวกับค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือประสบภัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน 

- ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

- กรมการขนส่งทางบก 
- กรมเจ้าท่า 

9. ความส าเร็จในการเปลี่ยนรถตู้สาธารณะเป็นรถโดยสารขนาดเล็กใน
เส้นทางรถหมวด 2 และหมวด 3 

- กรมการขนส่งทางบก 
 

10. ความส าเร็จในการจัดท าแผนทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้าง
ของกรมท่าอากาศยาน 

- กรมท่าอากาศยาน 

11. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน - ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม 

- กรมการขนส่งทางบก 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 

 

  หมายเหตุ: * หมายถึง ตวัชี้วดักระทรวงคมนาคมที่ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ 
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กรมทางหลวง 
 

 
วิสัยทัศน์ 

ระบบทางหลวงที่สะดวก  ปลอดภัย  เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 
 
พันธกิจ 

 พัฒนาระบบทางหลวง (Highway System)ให้เกิดความเชื่อมต่อ (Connectivity) การเข้าถึง
(Accessibility) และความคล่องตัว (Mobility) ที่สมบูรณ์เพ่ือการขับเคลื่อนประเทศท้ังด้าน
เศรษฐกิจและสังคม 

 ควบคุมดูแลระดับการให้บริการ (Service ability) และความปลอดภัย (Safety) บนทางหลวง 
ให้ได้มาตรฐานเพ่ือคุณภาพการให้บริการที่ดี 

 พัฒนาระบบบริหารองค์กร (Organization Management) ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 การพัฒนาระบบทางหลวงที่เชื่อมต่อ (Connectivity) เข้าถึง (Accessibility) และคล่องตัว
(Mobility) อย่างมีคุณภาพและตรงความต้องการ 

 การรักษาระดับการให้บริการ (Service ability) ของระบบทางหลวงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

 การยกระดับความปลอดภัย (Safety) ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ 
 การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กร (Organization Management) อย่างม ี           

ธรรมาภิบาลและยั่งยืน 
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ตัวชี้วัดกรมทางหลวง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 สรุปตัวชี้วัดของกรมทางหลวง 

องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

1.  ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลมุทางบก เพ่ืออ านวยความสะดวก 

ลดระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง  

    1.1 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืงสายบางปะอิน- สระบุรี - นครราชสีมา* 

    1.2  ทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท -แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กระเทียม – อ.สังขะ 

2. ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชถ้นน 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

2.1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

   2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

   2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี) 

2.2.  Agenda ส าคัญท่ีรองนายกรัฐมนตรี/ รัฐมนตรี ก าหนด 

     2.2.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (ทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด) 

     2.2.2 การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมแซม 

3.  อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน (Joint KPI)* 

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

1…………………………………… (ไมม่ีตวัช้ีวัดในองค์ประกอบนี้)…………………………………………………………… 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวตักรรมในการบรหิารจดัการระบบงานฯ  (Innovation Base) 

4.1. การพัฒนานวัตกรรม 

4.2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

5.1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

5.2. การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

หมายเหตุ  :  * หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ถ่ายทอดมาจากกระทรวง 
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การพัฒนาระบบขนส่ง
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  12 

1. ความส าเร็จของไทยในการผลักดันให้เกิด
โครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ที่
ครอบคลุมทางบก เพ่ืออ านวยความสะดวก ลด
ระยะเวลา และต้นทุนในการขนส่ง 

     

1.1 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน- 
สระบุรี - นครราชสีมา 

- - ร้อยละ
100  
(ก่อสร้าง
ตามแผน 
ร้อยละ
34.14) 

ร้อยละ 100  

รายละเอียดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
กรมทางหลวง 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ร้อยละ 38.54 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 12.305) 

ร้อยละ 100 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 31.927) 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ร้อยละ 
38.54      ร้อยละ 100 

             

ค าอธิบาย:  ความส าเร็จของไทยในการผลักดนัให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจสิติกส์ที่ครอบคลุมทางบกเป็นการวัดแผนงาน/โครงการกอ่สร้างถนน 
 วัดร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกจิพิเศษและอาเซียน และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนด าเนินการก่อสร้าง 
 แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเรจ็จากการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
 วัดความส าเร็จทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน- สระบรุ ี– นครราชสีมา ในตอนท่ี 26-33 ซึ่งเป็นส่วนของการด าเนินการก่อสร้างสะพาน  

เนื่องจากลักษณะส่วนใหญ่ของโครงการเป็นการก่อสร้างแนวสะพาน 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 

 

เป้าหมายปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

% งานตามแผนการกอ่สร้าง 2.077 2.109 2.374 1.811 1.947 1.987 2.742 3.118 3.449 3.468 3.422 3.423 

% งานสะสม 2.077 4.186 6.56 8.371 10.318 12.305 15.047 18.165 21.614 25.082 28.504 31.927 

% งานในปี 2561 6.51 13.11 20.55 26.22 32.32 38.54 47.13 56.90 67.70 78.56 89.28 100 

เงื่อนไข:  วัดปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นตามแผนในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 
การพัฒนาระบบขนส่ง
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  12 

      
1.2  ทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท -แยก

ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กระเทียม – 
อ.สังขะ 

- - - ร้อยละ 100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ร้อยละ 41.92 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 10.469) 

ร้อยละ 100 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 24.975) 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ร้อยละ 
41.92      ร้อยละ 100 

             

ค าอธิบาย: 
 
 
 
 
 
 

 ความส าเร็จของไทยในการผลักดนัให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจสิติกส์ที่ครอบคลุมทางบก: วัดแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนหรือสะพานท่ีเชื่อมโยงโครงขา่ยเส้นทาง 
โลจสิติกส์ของประเทศ 

 วัดร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงระบบการคมนาคม เขตเศรษฐกิจพิเศษและอาเซียน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนด าเนนิงานใน
ปีงบประมาณ 2561 

 แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเรจ็จากการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
 ทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท -แยกทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กระเทียม – อ.สังขะ เป็นเส้นทางที่เช่ือมโยงถนนสายหลกัผ่านเข้าสู่เขตอ าเภอ และเชื่อมโยงถึงด่าน

ตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนการคมนาคมขนส่งและเส้นทางโลจสิติกส์ทีส่ าคญัของประเทศ ซึ่งกรมทางหลวงได้ด าเนินการขยายช่องทางการจราจรจาก 2 ช่องทาง เป็น 4 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทาง 
 
 
 

เป้าหมายปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

% งานตามแผน 
การก่อสร้าง 

1.128 1.128 1.897 1.898 2.221 2.197 2.196 1.391 1.391 2.011 3.581 3.936 

% งานสะสม 1.128 2.256 4.153 6.051 8.272 10.469 12.665 14.056 15.447 17.458 21.039 24.975 

% งานในปี 2561 4.52 9.03 16.63 24.23 33.12 41.92 50.71 56.28 61.8 69.90 84.24 100 

เงื่อนไข:  วัดปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นตามแผนในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
1. การรักษาระดับการ
ให้บริการ (Service 
ability) ของระบบทาง
หลวงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. การยกระดับความ
ปลอดภัย (Safety) ของ
ระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ 

- 2. ร้อยละของระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนี
ความเรียบสากลของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 

84.83 84.00 91.80 ร้อยละ 91.80  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ด าเนินการตามแผนงาน ร้อยละ 91.80 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ด าเนินการ
ตามแผน      ร้อยละ

91.80 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
ค าอธิบาย:  ค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทาง (International  Roughness Index : IRI) เป็นดัชนีท่ีใช้ระบุระดับความเรียบของพื้นผิวทาง ที่ส่งผลให้ยานพาหนะมีการสั่นสะเทือนมากหรือน้อย  

 ค่า IRI มีหน่วยเป็นเมตรต่อกิโลเมตร 
 การวัดค่าเพื่อน ามาประมวลผล จะด าเนินการทุกๆ ระยะ 100 เมตร หรือน้อยกว่า 
 ค่า IRI ที่มีค่าต่ าจะมีความเรยีบของพื้นผิวทางดีกว่า ค่า IRI ที่มีค่าสูง  
 ส าหรับกรมทางหลวง พิจารณาประเมินผลส าเร็จจากระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากล (IRI) ของผิวทางดีกว่า 3.5  
 จัดเก็บข้อมลูโดย ส านักบรหิารบ ารุงทางและส านักวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวง 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของระยะทางบนทางหลวง ท่ีมีค่าดัชนีความเรียบสากล ( IRI ) ของผิวทางดีกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (IRI = 3.5) 85.43 88.09 81.97 84.83 84.00 91.80 
 

ปีงบประมาณ  2558 2559 2560 2561e 
งบประมาณบ ารุงรักษาทางหลวง (ล้านบาท)  21,775 22,684 19,288 19,928 
ร้อยละของโครงข่ายท่ีมี IRI น้อยกว่า 3.5 ม./กม.  84.83 84.00 91.80 83.00 

8. แผนด าเนินการส ารวจระยะทางบนทางหลวงที่มีค่าดัชนีความเรียบสากลของผิวทาง : 

รายการกิจกรรม 
ก.ย.
60 

ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.
61 

1.  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2561  
 

                     

2. ผู้รับจ้างด าเนินการบ ารุงรักษาซ่อมแซมตามสญัญา 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  

3.  ด าเนินการส ารวจดัชนีความขรุขระสากล (ค่า IRI น้อยกว่า 3.5)  
     (ได้ร้อยละ 50 ของแผนงาน)         

    
          

4.  ด าเนินการส ารวจดัชนีความขรุขระสากล (ค่า IRI น้อยกว่า 3.5) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 83 ของโครงข่ายทางหลวง (ได้อีกร้อยละ 50 ของแผนงาน)               

  
          

แผนงานรายเดือน (ร้อยละ) N/A N/A N/A N/A 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 
 

เงื่อนไข:  

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
1. การรักษาระดับการ
ให้บริการ (Service 
ability) ของระบบทาง
หลวงให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
2. การยกระดับความ
ปลอดภัย (Safety) ของ
ระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ 

- 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใชถ้นน   82.93 89.02 90.61 ร้อยละ 85 เกณฑ์การประเมินความ
พึงพอใจของส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนดให้ใช้ค่า
ร้อยละ 85 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ร้อยละ 85 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      
ด าเนินการ
จ้างท่ี
ปรึกษา 

     ร้อยละ 85 

             

ค าอธิบาย:  การประเมินโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงเพื่อวัดผลจากประสบการณ์ของผู้ใช้ถนนโดยการคดัเลือกสายทางโครงข่ายใหค้รอบคลุมพืน้ท่ีต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนและสุ่มตัวอย่างของ
ผู้ใช้ทาง ว่ามีความพึงพอใจในการใช้บริการในระดับใด  

 วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนข้ึนไปเพื่อสะท้อนผลการด าเนินงานในการปรับปรุงถนนในโครงข่ายความรบัผิดชอบให้
ผู้รับบริการเกดิความพึงพอใจสูงสดุ  

 โดยกรมทางหลวงจัดจา้งหน่วยงานอิสระภายนอกด าเนินการ 
 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวช้ีวัด 
 ผลการด าเนินงานใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของผู้ใช้ถนนที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (Customer Experience Management) ตั้งแต่ระดับ 4 คะแนนขึ้นไป 85.51 81.75 82.93 89.02 90.61 
 

เงื่อนไข: ส ารวจสายทางในโครงข่าย 104 แขวง อย่างน้อย 1 ครั้ง : สายทาง : ปี 
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการ 
การด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)    

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 ตัวชี้วัดบังคับ 
(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 11 ตุลาคม 2559 
เร่ืองแนวทางการสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน) 

2.1. ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
    ประชาชน  

     

ค าอธิบาย: 1.  เป็นตัวช้ีวัดบังคับ ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดยเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ได้แก่ 
ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้าง 
ความรับรูค้วามเข้าใจท่ีถูกต้องแกป่ระชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการของหน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  

2.  ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก่  
 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสรา้งความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญทีท่ันต่อสถานการณ ์(ถ้ามี) 

3.  เจ้าภาพตัวช้ีวัด ประกอบด้วย ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี [ส านักโฆษก และศูนย์ปฏิบตัิการนายกรัฐมนตร ี(Prime Minister Operation Center: PMOC)] และ 
กรมประชาสัมพันธ ์
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

  2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ 
     ความเข้าใจแก่ประชาชน 

- - - 100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61             

             

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหวา่ง  
ต.ค. 2560 – มี.ค. 2561 ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ  
ระหว่าง เม.ย. – ก.ย. 2561ได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย:  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการเปรียบเทียบกับแผนการการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยประเมินจากปรมิาณ/ จ านวนครั้ง ในการเผยแพร ่ตาม
ประเภทของสื่อตามช่องทางต่างๆ ตามแผนในรายเดือน  
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แผนการด าเนินงาน การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน กรมทางหลวง  ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ล าดับท่ี เร่ือง ประเด็น 
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

(ถ้ามี) 
วัตถุประสงค์ 

กลุม่ 
เป้าหมาย 

ประเภทสื่อ 

โทรทัศน์
(จ านวน) 

วิทยุ 
(จ านวน) 

สิ่งพิมพ์ 
(จ านวน) 

สารสนเทศ 
ออนไลน ์
(จ านวน) 

สื่ออื่น ๆ * 
   
(จ านวน) 

กิจกรรม** 
(จ านวน) 

1. การพัฒนาระบบทางหลวง 
ที่เชื่อมต่อ (Connectivity)  
เข้าถึง (Accessibility) และ 
คล่องตัว (Mobility) อย่างมีคุณภาพ
และตรงความต้องการ 

รายงาน
ความก้าวหน้าแก่
ประชาชน 

นโยบายก่อสร้างมอเตอร์เวย ์
3 เส้นทาง             
(โครงการเร่งด่วน) 

การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ การขนส่ง 

ประชาชน
ผู้ใช้ทาง 

(10) (9) (6) (15)  แถลงข่าว 

(1) 

2. การรักษาระดบัการใหบ้ริการ 
(Serviceability) ของระบบทางหลวง 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อแจ้งเป็นข้อมูล
ให้ประชาชนทราบ 

นโยบายด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกดิ
อุบัติเหตใุนการจราจรสรา้ง
ประเทศไทยใหเ้ป็นเมือง
ปลอดภยั Safety  Thailand  

การบ ารงุรักษาทาง
หลวงพิเศษระหว่าง
เมืองให้มีสภาพดีได้
ตามมาตรฐาน 

ประชาชน
ผู้ใช้ทาง 

(10) (9) (1) (12)   

3. การยกระดบัความปลอดภยั (Safety) 
ของระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ  

 

เสริมสร้างความ
เข้าใจแก่ประชาชน
เพื่อลดอุบัติเหตุ  

นโยบายด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเกดิ
อุบัติเหตใุนการจราจรสรา้ง
ประเทศไทยใหเ้ป็นเมือง
ปลอดภยั Safety  Thailand  

การเดินทาง        
การขนส่ง และ
การจราจรมีความ
ปลอดภยั  

ประชาชน
ผู้ใช้ทาง 

(10) (12) (1) (14)  แถลงข่าว 

(3) 

4. การพัฒนาส่งเสริม                    
ระบบบริหารจดัการองค์กร 
(Organization Management) 
อย่างมีธรรมาภบิาลและยัง่ยืน  

เสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจแก่
ประชาชน 

Thailand 4.0 / นโยบาย
รัฐบาลบาลดิจติัล/นโยบาย
การให้บริการประชาชน  

การพัฒนาการ
บริหารจดัการขนส่ง
และการจราจรที่มี
ประสิทธภิาพ  

ประชาชน
ผู้ใช้ทาง  

(10) (12) (5)  (12)   
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แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมทางหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ล าดับที ่ เรื่อง ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 
1.  การพัฒนาระบบทางหลวง 

ที่เชื่อมต่อ (Connectivity)  
เข้าถึง (Accessibility) และ 
คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ 

-ทีวี (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-สารสนเทศออนไลน์ (2) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
 

-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (2) 
-แถลงข่าว/สัมภาษณ์(1) 
 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 2 2 4 4 4 3 
2. การรักษาระดบัการให้บรกิาร 

(Serviceability) ของระบบ
ทางหลวง ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

-สารสนเทศออนไลน์ (1)  -ทีวี (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 1 2 2 2 3 3 
3.  การยกระดับความปลอดภยั 

(Safety) ของระบบทางหลวง   
อย่างบูรณาการ  

 

-ทีวี (1)  
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)   

-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
-แถลงข่าว/สัมภาษณ ์(1) 
 

-ทีวี (1)  
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (2) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 3 2 4 2 4 3 
4. การพัฒนาส่งเสริมระบบ

บริหารจัดการองค์กร 
(Organization 
Management) อย่างมี          
ธรรมาภิบาลและยั่งยืน  

-ทีวี (1) 
-วิทยุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 3 4 2 2 3 4 
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ล าดับที ่ เรื่อง เม.ย.61 พ.ค.61 มิ.ย.61 ก.ค.61 ส.ค.61 ก.ย.61 
1. การพัฒนาระบบทางหลวง 

ที่เชื่อมต่อ (Connectivity)  
เข้าถึง (Accessibility) และ 
คล่องตัว (Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความต้องการ 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (2) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 5 3 4 3 4 3 
2. การรักษาระดบัการให้บรกิาร 

(Serviceability) ของระบบทาง
หลวง ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 -ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

 รวม 4 3 3 3 3 3 
3. การยกระดับความปลอดภยั 

(Safety) ของระบบทางหลวง   
อย่างบูรณาการ  

 

 -ทีวี (1) 
-วิทย ุ(2) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
-แถลงข่าว/สัมภาษณ ์(1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 
     

 -ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (2) 
-แถลงข่าว/สัมภาษณ ์(1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

 รวม 5 3 3 3 5 3 
4. การพัฒนาส่งเสริมระบบบริหาร

จัดการองค์กร (Organization 
Management) อย่างมี          
ธรรมาภิบาลและยั่งยืน  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1) 

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

-ทีวี (1) 
-วิทย ุ(1) 
-นสพ. (1) 
-สารสนเทศออนไลน์ (1)  

 รวม 3 4 3 4 3 4 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ 

     สถานการณ์ (ถ้ามี) 
   100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
ส านักโฆษก PMOC และกรมประชาสัมพันธ์
แจ้งประเด็นข่าว ระยะเวลาการช้ีแจง และ
หน่วยงานท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัตติามประเด็น
ข่าวที่จะต้องช้ีแจง 

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว 
- ประเด็นข่าวที่ช้ีแจง 
- รายละเอียด/เนื้อหาการช้ีแจง 
- วัน เวลา ท่ีช้ีแจง 
- ช่องทางการเผยแพร ่

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ค าอธิบาย:  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์  โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเด็นข่าวภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มีการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีครบถ้วนและตรงประเด็น และช่องทางการเผยแพร่ ให้ได้ร้อยละ 100 ในแต่ละรอบของการประเมิน 

ตรงเวลา เนื้อหาการชี้แจงตรงประเด็น ช่องทางการเผยแพร ่
ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน ประเด็น คะแนน 

ตรงเวลา ภายใน 1 วัน 1 คะแนน ครบถ้วนทุกประเด็น 1 คะแนน 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า 1 คะแนน 
เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ 0 คะแนน ตรงบางประเด็น  0.5 คะแนน 1 หรือ 2 ช่องทาง 0.5 คะแนน 

ไม่ตรงประเด็น  0 คะแนน ไม่มีการเผยแพร ่ 0 คะแนน 

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการช้ีแจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 วันท าการ และมีคะแนนการประเมนิ 1.50 คะแนนข้ึนไป 
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เงื่อนไข:   กรณีที่ส่วนราชการชี้แจงข่าวไม่ทนัต่อเวลาและ/หรือไม่ระบุช่องทางการเผยแพร่ถือว่าไมผ่่านการประเมิน โดยไมต่้องพิจารณาคุณภาพขา่ว 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย 
 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
การพัฒนาระบบขนส่ง
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  12 

2.2. Agenda ส าคัญที่รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรี ก าหนด 

     

2.2.1  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (ทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-
บ้านฉาง  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด) 

- 3.003 47.237 ร้อยละ 100  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ร้อยละ 61.54 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 23.779) 

ร้อยละ 100 
(ก่อสร้างตามแผนได้ ร้อยละ 38.637) 

 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ร้อยละ 
61.54      ร้อยละ 100 

             

ค าอธิบาย: 
 
 
 
 

 ความส าเร็จของไทยในการผลักดนัให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจสิติกส์ที่ครอบคลุมทางบก: วัดแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนหรือสะพานท่ีเชื่อมโยงโครงขา่ยเส้นทาง 
โลจสิติกส์ของประเทศ 

 วัดร้อยละเฉลี่ยความส าเร็จของการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางเชื่อมโยงระบบการคมนาคม เขตเศรษฐกิจพิเศษและอาเซียน หรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามแผนด าเนนิงานใน
ปีงบประมาณ 2561 

 แผนงาน/โครงการ วัดประเมินผลส าเรจ็จากการด าเนินงานบรรลุเปา้หมายที่ก าหนดไว ้
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  ท
างหลวง
หมายเล
ข 7 
รองรับ
เขต
เศรษฐกิ

จพิเศษ EEC (Eastern Economic Corridor)  
 แผนการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง  ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ดังตาราง 
 

เป้าหมายปี 61 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

% งานตามแผน 
การก่อสร้าง 

3.613 3.89 4.123 4.204 3.889 4.06 3.034 2.76 2.262 2.189 2.284 2.329 

% งานสะสม 3.613 7.503 11.626 15.83 19.719 23.779 26.813 29.573 31.835 34.024 36.308 38.637 

% งานในปี 2561 9.35 19.42 30.09 40.97 51.04 61.54 69.40 76.54 82.40 88.06 93.97 100 

เงื่อนไข:  วัดปริมาณงานท่ีเกิดขึ้นตามแผนในช่วงปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

การยกระดับความ
ปลอดภัย (Safety) ของ
ระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ 

- 2.2.2. การใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมในการซ่อมแซม - - - ใช้ยางพาราขน้
ในงาน
บ ารุงรักษาและ
ก่อสร้างทาง
หลวง 471 ตัน 

 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      700 ตัน      471 ตัน 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ใช้ยางพาราข้นในงานบ ารุงรักษาและ           
ก่อสร้างทางหลวง 700 ตัน 

ใช้ยางพาราข้นในงานบ ารุงรักษาและ
ก่อสร้างทางหลวง 471 ตัน 

ค าอธิบาย:  กรมทางหลวงมีแผนการใช้ยางพาราข้นในงานบ ารุงรักษาและก่อสรา้งทางหลวง จ านวน 1,171 ตัน 

เงื่อนไข:  สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณปี 2561 และในอนาคตกรมทางหลวงจะศึกษารปูแบบและวิธีการน ายางพารามาใช้ในงานทางให้มากข้ึน เพื่อช่วยสนับสนุนเกษตร
ชาวสวนยางพารา 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

การยกระดับความ
ปลอดภัย (Safety) ของ
ระบบทางหลวงอย่าง
บูรณาการ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี  12+SDGs+ยุทธศาสตร์จัดสรร 

3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากร
แสนคน    

17.81 
(11,567 

ราย) 

18.97 
(12,388 

ราย) 

19.27 
(12,528 

ราย/
65,013,
495) 

ไมเ่กิน 16 คน 
ต่อประชากร
แสนคน 

เป้าหมายตามเอกสาร
งบประมาณ ไมเ่กิน 16 คน
ต่อประชากรแสนคน 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ไม่เกิน 8 
คน ต่อ
ประชากร
แสนคน 

     ไม่เกิน 16 
คน ต่อ
ประชากร
แสนคน 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

ไม่เกิน 8 คน ต่อประชากรแสนคน ไม่เกิน 16 คน ต่อประชากรแสนคน 

ค าอธิบาย: 
 
 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 ม.ิย. 53 ก าหนดให้ปี 2555 – 2563 เป็นทศวรรษความปลอดภยัทางถนน โดยมีเปา้หมายลดอตัราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ ากวา่ 10 คน 
ต่อประกรหนึ่งแสนคน ภายในปี 2563 

 อุบัติเหตุทางถนน (รหสั ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก ไม่รวมทางน้ าและทางอากาศ  
 ผู้เสยีชีวิต หมายถึง ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน นับตั้งแต่เกดิเหตุถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมการเสยีชีวิตที่จุดเกดิเหตุ ระหว่างน าส่งโรงพยาบาล ท่ีห้องฉุกเฉิน ระหว่างส่งต่อ 

(Refer) กรณี Admitted เสียชีวิตในตึกผู้ป่วยภายใน 24 ชม. และเสยีชีวิตในตึกผู้ป่วยหลัง 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บ้าน ทั้งนี้ ให้นับข้อมูลรวม 
ทุกกลุ่มอายุ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 อัตราผูเ้สียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน เป็นตัวช้ีวัดที่บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 สูตรค านวณ  
   - การประเมินรอบแรก (6 เดือน) 
                         =  จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทางถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 29 ก.พ.61) x 100,000 
                                                   จ านวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2560 
   - การประเมินรอบสอง (12 เดือน)  

                              =  จ านวนผู้เสยีชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 ส.ค.61)  x 100,000 
                                                       จ านวนประชากรกลางปี พ.ศ. 2560 
 

เงื่อนไข:  ใช้ข้อมูลการประเมินผลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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องค์ประกอบที่ 3  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

………………………………………
………………………………. 

……………………………………………………………
………………………………………………… 

1. ………………………………………………………..….. …. … … …. ไม่มตีัวช้ีวัดใน
องค์ประกอบที่ 3 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

……….. ……………….. 
 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เป้าหมายปี 61      ……..      ……….. 
             

ค าอธิบาย: 
 
 

 ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………. 

เงื่อนไข:  ……………….……………………….……………………….……………………….………………………. 
 

หมายเหตุ: หากส่วนราชการไม่มีการประเมินตัวช้ีวัดในองค์ประกอบท่ี 3 ให้ระบุว่า “ไม่มีตัวช้ีวัดในองค์ประกอบที่ 3” ในช่องหมายเหต ุ 
 

* ส าหรับกรมทางหลวง ไม่มีตัวชี้วัดนี ้
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
  4.1. การพัฒนานวัตกรรม : เสาหลักน าทาง

ยางพารา(Natural Rubber Guide Post)ใช้
ยางพารา 3,415 ตัน 

 

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 

 
 การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

- พิจารณาจากคุณภาพของนวัตกรรม  
ต้องมีผลการประเมินตั้งแต่ 50 คะแนนข้ึนไป 

ค าอธิบาย: ก าหนดให้ส่วนราชการเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น  
1. นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดรเิริ่ม นโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆ  ให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์

ของประเทศ เช่น พัฒนาผังเมืองให้เป็นย่านนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมไทย เป็นต้น 
2. นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation) เป็นนวัตกรรมที่น ามาใช้พัฒนาและสรา้งคุณค่าในงานบรกิารภาครัฐ การปรบัปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ

การให้บริการประชาชน เช่น หน่วยบริการเคลื่อนที่ การจดทะเบยีนนิติบุคคลออนไลน์ เป็นต้น 
3. นวัตกรรมการบรหิาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) เป็นการสร้างหรอืปรับปรุงกระบวน งานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคณุภาพ 

การบริหารงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหนว่ยงานรูปแบบใหม่ หรือการวางระบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียฝ่ายตา่งๆ เช่น PMQA (4.0) การจัดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2558 2559 2560 2561  
เกณฑ์การประเมิน 
 
 
 

การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการพัฒนานวัตกรรมจะพิจารณาจาก 
1.  การแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรม โดยมีองค์ประกอบของการแสดงให้เห็นถึงความเป็นนวัตกรรมดังนี้ 

1.1  ต้องเป็นข้อเสนอที่มลีักษณะเป็นนวัตกรรม 
(นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การด าเนินงาน และการใหบ้ริการ อันเป็นผลมาจากการสรา้ง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ และแนวปฏิบัตติ่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสทิธิภาพ ประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ท่ีมา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ระบบราชการไทย ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.) )) 

1.2  ต้องเป็นเรื่องที่ส่วนราชการยงัไม่เคยเสนอขอรับการประเมินมาก่อน 
1.3  ต้องเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จในรอบการประเมินนั้น 

 
2.คุณภาพของนวัตกรรม (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ประกอบด้วย ความครบถ้วนของเนื้อหาและคณุภาพของนวัตกรรม  

2.1  ความครบถ้วนของเนื้อหา ประกอบด้วย หลักการ เหตุผล ความจ าเป็น วัตถุประสงค์ การด าเนินการ ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2  คุณภาพของนวัตกรรม ประกอบด้วย การแสดงถึงการพัฒนานวัตกรรมอย่างน้อยหนึ่งด้าน มคีวามเช่ือมโยงระหว่างสิ่งท่ีเป็นประเด็นปัญหา และความต้องการที่จะปรับปรุงเพื่อ

แก้ไขปัญหาทีส่อดรับต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แสดงให้เหน็ความแตกต่างจากกิจกรรม/งานปกติอย่างชัดเจน มผีลลัพธ์ที่แสดงถึงประโยชน์ได้อย่างชัดเจน และมี
หลักฐานการด าเนินงานจริง ข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน 
 

เงื่อนไข ก าหนดให้ส่วนราชการส่งข้อเสนอนวัตกรรม ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
   มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สิงหาคม 2560  

  และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  
 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

4.2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

- - - -  

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 

  
การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80  ด าเนินกิจกรรมได้ร้อยละ 80  

ค าอธิบาย: 1.  มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 เห็นชอบกับเรื่องการพัฒนาและปรบัปรุงการท างานให้มปีระสิทธิภาพ เดือนละ 1 งานหรือกิจกรรม 
และตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันท่ี 25 สิงหาคม 2560 เรื่องให้ติดตามกรณตีัวช้ีวัดเพื่อการปฏิรูปหวัหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธ์ิ โดยใหเ้ป็นคะแนนพิเศษ 
เพื่อน ามาพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน 

2.  ก าหนดใหส้่วนราชการมีการพฒันาและปรบัปรุงการท างานให้มปีระสิทธิภาพอย่างน้อยเดือนละ 1 งาน/1 กิจกรรม รวม อยา่งน้อย 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ เช่น การลด
พลังงาน การลดกระดาษ การประหยัดงบประมาณ การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปญัหาการทุจรติ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การเพิม่การอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน การลดขั้นตอนการท างานและปริมาณงานท่ีซ้ าซ้อน เป็นต้น 

3.  แนวทางการด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 เรื่องภายในปีงบประมาณ ดังนี้ 
1.  การลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการเริ่มด าเนินการ ทั้ง 3 กิจกรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 
2.  การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการได้ด าเนินการภายในไตรมาสที่สอง 

(มีนาคม 2561) โดยสามารถเลือกเรื่องใดมาด าเนินการก่อนหลังก็ได้   
3.  ส่วนราชการพิจารณาคดัเลือกกิจกรรมเพิ่มเตมิอีก 6 กิจกรรม เพื่อด าเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยคดัเลือกจากประเภทเรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก ่
     1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 2) การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน 3) การป้องกันและการแก้ไขปญัหาด้านทุจริต 4) การเพิ่มประสทิธิภาพของ

ส่วนราชการ และ 5) การประหยดัทรัพยากร  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

การรายงานผล 
1.  การรายงานผลในกิจกรรมเรื่องการลดพลังงาน การลดกระดาษ และการประหยัดงบประมาณ ให้ส่วนราชการเริ่มรายงานผลหรือรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2560 และใหร้ายงานถึงเดอืนกันยายน 2561 ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือน 
2  การลดพลังงาน ใหส้่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน

เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  
3.  การใช้ระบบสารสนเทศ การปอ้งกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ใหส้่วนราชการเริม่รายงานผลตั้งแต่เดือนท่ีเริ่มต้นกจิกรรม และ

รายงานต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
4.  ส าหรับกิจกรรมอื่นๆ ส่วนราชการสามารถก าหนดผลผลิตตามขอ้มูลพื้นฐานของส่วนราชการ และรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมทุกเดือนตั้งแต่เดือนที่เริ่มต้น

กิจกรรมจนกว่าจะสิ้นสุดแผนการด าเนินงาน 

ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย การรายงานผล 

1.  การลดพลังงาน 
     -  พลังงานด้านไฟฟา้ 

  -  พลังงานด้านน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

• ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัด 
ส่วนราชการระดับกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง 
และรวมถึงส่วนราชการที่ต้ังขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน 
แต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง 

ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับคา่มาตรฐาน(ทุกเดือน) 
 

รายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือนจนจบ
ปีงบประมาณผ่านระบบ 
e-report.energy.go.th ของกระทรวงพลังงาน 
 

2.  การลดกระดาษ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการสว่นกลางใน
ภูมิภาค  
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่ใช้ในการจัดซ้ือกระดาษลดลง ร้อยละ 10   

• รอบที่ 1 ร้อยละ 5 

• รอบที่ 2 ร้อยละ 10   (นับสะสม) 

รายงานงบประมาณการจัดซ้ือกระดาษที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่มีการจัดซ้ือกระดาษ) 

3.  การประหยัดงบประมาณ • ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการสว่นกลางใน
ภูมิภาค 
(ไม่รวมราชการส่วนภูมิภาค) 

งบประมาณที่สามารถประหยัดได ้ร้อยละ 5 

• รอบที่ 1 ร้อยละ 2 

• รอบที่ 2 ร้อยละ 5   (นับสะสม) 

รายงานการใช้งบประมาณที่ลดลง  
(เฉพาะเดือนที่สามารถประหยัดงบประมาณได้) 

 

http://www.e-report.energy.go.th/
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจ านวน 12 กิจกรรมและจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
มีดังนี้  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

 

ค่า
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

2557 2558 2559 2560  

 

 

 
เงื่อนไข 
 

ก าหนดใหส้่วนราชการจัดท าแผนการด าเนินงาน จ านวน 12 กิจกรรม และจัดส่งให้กับส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 
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องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

 
 

เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 พฤศจิกายน 
2559 

5.1. การจัดท าและด าเนินการตามแผนการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมนิ รอบที่ 1 การประเมนิ รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วน
ราชการ ในช่วง 6 เดือนแรกตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 

เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลติและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 

ค าอธิบาย: 1. เป็นการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากผลผลติทีเ่กิดขึ้นจริง
ในแต่ละไตรมาสเทียบกับการใช้จา่ยเงินงบประมาณของส่วนราชการ จากระบบ GFMIS 

2. ส่วนราชการเป็นผู้เสนอโครงการ จ านวน 10 โครงการ โดยมีหลักการคัดเลือก ดังนี้ (1) วงเงินงบประมาณสูงสุด (2) โครงการมีความหลากหลาย โดยควรเลือกในแต่ละยทุธศาสตร์
อย่างน้อย 1 โครงการ (3) โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายรัฐบาลส าคญั/ นโยบายเร่งด่วน  การปฏริูปประเทศ เช่น การแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษย์ 
การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ (4) งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

3. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี ้
 สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดมีาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดบัดีมาก (ตั้งแต่  90-100 %) 
 เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีทีผ่ลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) และมีผลการเบิกจา่ยอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90-100%) 

และในกรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรงุ (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
 ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70%)  
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        แผนงานและโครงการของกรมทางหลวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ยุทธศาสตร์ ล าดับ โครงการ 
รหัสโครงการ 

GFMIS 
งบประมาณ 
 (ล้านบาท) 

เป้าหมายรอบท่ี 1 เป้าหมายรอบท่ี 2 
การ

ด าเนินงาน 
การเบิกจ่าย 
(ล้านบาท) 

การ
ด าเนินงาน 

การเบิกจ่าย
(ล้านบาท) 

1. การพัฒนาระบบทางหลวง
ท่ีเชื่อมต่อ (Connectivity)  
เข้าถึง (Accessibility) และ
คล่องตัว(Mobility) อย่างมี
คุณภาพและตรงความ
ต้องการ 

1 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย สุโขทัย –  
อ.สวรรคโลก ตอน บ.เตว็ดนอก – ต.เกาะตาเลี้ยง 

0800615042420110 60.06 52.044 % 65.6600 21.592 % 27.2430 

2 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช 
– อ.สทิงพระ ตอน 4 

0800615042420131 245.634 20.342 % 163.9400 29.105 % 99.4900 

3 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย อ.ปราสาท - 
แยกทางหลวงหมายเลข   2085 ตอน กระเทียม – อ.สังขะ 

0800615042420002 207.5665 10.4690 % 120.8800 14.5060 % 167.4900 

4 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 317 สาย จันทบุรี - 
สระแก้ว ตอน 4 

0800615042420127 377.5781 35.7170 % 204.4000 34.6340 % 198.2000 

5 สะพานลอยข้ามทางแยกจุดตัดทางเลี่ยงเมืองสุราษฎร์ธานี
กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกบางใหญ่) จ.สุราษฎร์ธานี 

0800615042420047 207.979 15.5990 % 93.5870 20.0500% 120.2910 

6 สาย อ.ดอนตูม –  ต.ล าลูกบัว  จ.นครปฐม 0800615042420074 174.991 28.956 % 86.4050 30.171 % 90.0300 

2. การรักษาระดับการ
ให้บริการ (Service ability) 
ของระบบทางหลวงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 

7 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งบบ ารุงตามก าหนดเวลา 0800627002420325 15.6800 50 % 7.8400 50 % 7.8400 

8 กิจกรรมบ ารุงรักษาทางหลวง งบบ ารุงพิเศษและบูรณะ 0800627002420451 13.7200 50 % 6.8600 50 % 6.8600 

3. การยกระดับความ
ปลอดภัย (Safety)  
ของระบบทางหลวง 
อย่างบูรณาการ 

9 งานอ านวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ทางถนน 

0800627003420008 24.9180 - - 100 % 24.9180 

10 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง 0800627003420011 24.4103 - - 100 % 24.4103 

รวมทั้งหมด     1,352.5369 - 749.5720 - 766.7723 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ 
เทียบเท่า คร้ังท่ี 4/2560 เมื่อวันที่  
29 มิถนุายน 2560 

5.2.  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
 

- - - - - 

การก าหนดค่าเป้าหมาย: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมิน รอบท่ี 1 การประเมิน รอบท่ี 2 

จัดส่งแผนปฏิรูปองค์การภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2561 จัดส่งแผนการปฏริูปองค์การที่ไดป้รับปรุงตามข้อสังเกต/ข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ค าอธิบาย 1.  ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหมเ่พื่อพลิกโฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้
อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกวา้งและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การท างาน 
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็นองค์การทีม่ีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 

2.  การปฏริูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายทีส่ าคญัประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government 
Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัวกระชับมากขึ้น มกีารผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการจดัท าแผนปฏิรูปองคก์าร 
ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคญั คือ  

     1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหส้อดรับกับบทบาทภารกิจใหม่  
     2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform  
     3) Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบตัิงานในรูปแบบใหม่ 
     4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรบักับการปรับบทบาทภารกิจ และการปฏิบัติงานในรปูแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform  

3.  การจดัท าแผนปฏิรูปองค์การ (Organizational Transformation Plan) ตามตัวช้ีวัดนี ้ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 

 ส่วนที่ 1 บทวิเคราะหภ์าพรวมของกระทรวง เป็นการวิเคราะหค์วามส าคญัการเชื่อมโยงภารกิจของกระทรวงกับนโยบายที่ส าคญัของประเทศ การวเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อการท างานของกระทรวง การวิเคราะห์ขีดความสามารถ (organization capacity) ของกระทรวงในการเตรียมพรอ้ม 
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ การวเิคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของกระทรวงในอนาคต โดยการก าหนด Value Proposition, Portfolio Analysis, Business Model 
และการปรับบทบาทไปสู ่Government 4.0 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์บทบาทภารกิจของกรม เป็นการวเิคราะห์บทบาทภารกิจของกรมในปัจจุบันท้ังส่วนภารกจิหลัก (Core function) และภารกิจรอง (Non-core function)  
เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม โดยมเีปา้หมายหลักให้หน่วยงานรัฐมีความคล่องตัว ท้ังในส่วนโครงสร้าง หน่วยงานท่ีมีความกระชับคล่องตัว 
ต่อการปรับเปลี่ยน กระบวนการท างานท่ีใช้ digital platform เพื่อตอบสนอง ความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการในอนาคต การปรับเปลีย่นกฎหมายให้เอื้อต่อสภาพการ
ท าธุรกิจในปัจจุบันและโลกดิจิทัลอนาคต รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับต่อการท างานในบทบาทภารกิจและรูปแบบ การท างานใหม่ของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก เป็นข้อมลูพืน้ฐานที่ส าคัญของกรมในปัจจุบัน อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าท่ีและอ านาจ ประเด็นยุทธศาสตร์กฎหมายในความรับผิดชอบ โครงสรา้งและอัตรา ก าลัง  
รายละเอียด สามารถดไูด้จาก หนงัสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนท่ีสดุ ที่ 1200/ว/ 24 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 

เกณฑ์การประเมิน: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมินแยกตามกลุ่มของส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี ้ 
กลุ่มที่ 1 ทุกส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการในสังกัดส านกันายกรัฐมนตรี และส่วนราชการ ไม่สงักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง)  

การประเมินผลพิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิรปูองค์การ ทั้ง 2 ส่วนคือ  
1. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง (ทุกกรมในสังกัดกระทรวงด าเนินการร่วมกัน)  
2. การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยพิจารณาผลการด าเนนิงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแตล่ะรอบการประเมิน ดังนี้ 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรปูองค์การ ระดับกระทรวง ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้จัดท าตาม

แผนปฏิรปูองค์การ 
1. ความครบถ้วนของแผนปฏริูปองค์การที่ ปรับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีทีไ่ม่มีการแก้ไข ในรอบการ
ประเมินท่ี 2 จะถือว่าผ่านการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
แผนปฏิรปูองค์การ ระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให ้จัดท าตาม

แผนปฏิรปูองค์การ 
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เป้าหมาย/ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง ตัวชี้วัด 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline data) 

 

ค่าเป้าหมาย หมายเหตุ 
2558 2559 2560 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดบักรม 
 

กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
การประเมินผลพิจารณาจากผลการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏริูปองค์การเทียบกับ ค่าเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว้ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้ 
 

 

 รอบการประเมินที่ 1 รอบการประเมินที่ 2 
แผนปฏิรปูองค์การ ระดับกรม ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม

แผนปฏิรปูองค์การ 
1. ความครบถ้วนของแผนปฏริูปองคก์ารที่ ปรับตามข้อสังเกต

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณีทีไ่ม่มีการแก้ไข ในรอบการ
ประเมินท่ี 2 จะถือว่าผ่าน การประเมินตามตัวช้ีวัดนี้)  

2. แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่จะ ด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดบักรม  

เงื่อนไข กรณีทีแ่ผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการไม่มีการแกไ้ข จะถือว่าส่วนราชการผ่านการประเมินตามตัวช้ีวัดนี้ในรอบที่ 2  
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เอกสารอ้างอิง 

 
1. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว18 ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 เรื่อง การส่งแผนด าเนินงานและการ

รายงานผลตามตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว20 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/24 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 5.2 
การจัดท าแผนปฏิรูปองค์การตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

4. หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/25 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานและ
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

5.  หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ที่ นร1200/ว/31 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 
ที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและการด าเนินการตามแผนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 (เพ่ิมเติม) 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V18_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V18_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V18_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V20_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V20_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V20_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V24_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V24_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V24_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V25_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V25_60.pdf
https://www.opdc.go.th/uploads/files/2560/1200_V25_60.pdf
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๑ การลดพลังงาน  (สนพ. : เจ้าภาพ)
- ไฟฟ้า
- น้้ามันเชื้อเพลิง

๕
การใช้พลังงานของหนว่ยงานลดลงเทยีบจากค่า
มาตรฐาน ร้อยละ ๑๐

๒ การลดกระดาษ ๕ งบประมาณทีใ่ช้จัดซ้ือกระดาษลดลง 
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๕
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๑๐ (สะสม)

๓ การประหยดังบประมาณ ๕ งบประมาณทีส่ามารถประหยดัได้
รอบ ๖ เดือน: ร้อยละ ๒
รอบ ๑๒ เดือน: ร้อยละ ๕ (สะสม)

๔ การแกไ้ขข้อร้องเรียนเร่ืองการทจุริตหรือละเว้นการปฏบิติัหนา้ที่
โดยมิชอบทีสื่บสวนแล้วมีมูล 

๓ แกไ้ขข้อร้องเรียนฯ ได้ร้อยละ 100

๕ ปรับปรุงระบบ e-SAR  โดยเพิม่เติมฟังกช์ั่นการออกรายงาน
ส้าหรับการรายงานผลการประเมินตนเองของส่วนราชการ

๔ ระบบ e-SAR ทีม่ีฟังกช์ั่นการออกรายงานฯ ของ
ส่วนราชการ

๖ การบรูณาการการประเมินองค์ประกอบที ่5 ของส้านกังาน 
ก.พ.ร. กบัระบบ PADME ของกระทรวงมหาดไทย
อุตสาหกรรม/ BOI

๒ ระบบการประเมินผลของจังหวัดในองค์ประกอบที่
 ๕ ผ่านระบบ PADME

๗ การจัดท้าระบบ Citizen Feedback ๑ รายงานการวิเคราะหผ์ลส้ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนของหนว่ยงานน้าร่อง

๘ การจัดท้าระบบการประเมินสถานะตนเองในการเปน็ระบบ
ราชการ ๔.๐  (GOV ๔.๐ online assessment)

๔ ระบบ GOV ๔.๐ online assessment

๙ การประเมินผู้บริหารองค์การผ่านระบบออนไลน์ ๔ ระบบการประเมินผู้บริหารองค์การ

๑๐ การประชุมด้วย ระบบ Live Meeting ๔ ใช้ระบบ Microsoft Office Live Meeting ใน
การประชุมภายในองค์กร

๑๑ จัดท้าช่องทางการร้องเรียนและแจ้งปญัหาการทจุริตของ
บคุลากรส้านกังาน แบบออนไลน ์หรือ Application

๓ มีช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งปญัหาการ
ทจุริต

๑๒ จัดต้ัง Design thinking and Service design Center ๑ ศูนยใ์หค้้าปรึกษาเพือ่การปฏรูิป (ออกแบบ
ความคิดใหม่ และรูปแบบหรือกระบวนการ
ใหบ้ริการใหม่)

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๖ ๒ ๓ ๓ ๔ ๓ ๘

ประเภท ๑

๒

๓

๔

๕

การเพิ่มประสิทธภิาพของส่วนราชการ

การประหยัดทรัพยากร

ผลผลิต

ตวัอย่าง  การจัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ล้าดับที่

รวมผลผลิตในแต่ละเดือน

   เร่ืองที่ด้าเนินการ ประเภท
ระยะเวลาในการด้าเนินการ

เร่ืองที่ด้าเนินการตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏรูิปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จ้านวน ๖ เร่ือง)

เร่ืองทีด้่าเนนิการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที ่๑ ส.ค. ๒๕๖๐  (จ้านวน ๖ เร่ือง)

การอา้นวยความสะดวกแกป่ระชาชน

การบูรณาการการท้างานระหวา่งหน่วยงาน/ภาคส่วนอืน่

การป้องกนั/แกไ้ขปัญหาด้านทุจริต

หมายถึง ผลผลิต










