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ยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2558
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เป้าประสงค์ที่ 2.2: สปค. มีรูปแบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและการดําเนินงานของกระทรวงอย่างมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์สาํ นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2555-2559
วิสัยทัศน์:
เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคณ
ุ ภาพ
พันธกิจ : 1) เสนอแนะและกํากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อนํากระทรวงคมนาคมสูผ่ ลสัมฤทธิต์ ามเป้าประสงค์สูงสุดทีก่ ําหนดไว้
2) จัดระบบการทํางาน/ระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างองค์ความรู้/ความสามารถบุคลากรให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหาร
จัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

มิติ 1
ประสิทธิผล
ตามยุทธศาสตร์

1.1 เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการบู ร ณาการการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การ
คมนาคมของกระทรวง

2 .1 เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ ใน ก ารต รวจ ติ ด ต าม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดเชิงรุก

3.1 สปค. เป็น องค์ก รภาครัฐ ที่มีการบริหารจัดการ
อย่างมี คุณ ภาพ ประสิท ธิภ าพ คุ้ มค่ ามี ค วามโปร่งใส
ไม่ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้

มิติ 2
คุณภาพ
การให้บริการ

1.2 ส่วนราชการมี ค วามเชื่อมั่น ในบทบาท
การเป็ น ผู้ นํ า ด้ า นการบริ ห ารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์กระทรวง

2.2 สปค. มี รู ป แบบการให้ บ ริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล
ข่ าวสารและการดํ าเนิ น งานของกระทรวงอย่ า ง
มีคุณภาพ

3.2 สปค. มีระบบฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย ถูกต้อง
บูรณาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานใน คค. เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน และการพัฒนางานด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มิติ 3
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติ
ราชการ

1.3 สปค. มี ร ะบบการสื่ อ สาร ถ่ า ยทอด
นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ รวมทั้ ง การรั บ ฟั ง
หน่วยงานใน คค. อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 สปค. มี ร ะบบตรวจ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล
พร้ อ มทั้ ง ให้ ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

3.3 บุ ค ลากร สปค. เป็ น คนดี มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า ที่
สามารถปฏิ บั ติ ง านบนฐานความรู้ ที่ ห ลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึก สามารถปรับตัวรับกับการสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ สปค.

3.4 สปค. มีวัฒนธรรมการทํางานบนความหลากหลาย
และสามารถทํางานข้ามหน่วยงานหรือสายงานได้ เป็น
สังคมที่น่าอยู่ บุคลากรมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มิติ 4
การพัฒนา
องค์กร

-2-

องค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ประเด็นยุทธศาสตร์:
2. เป้าประสงค์:
3. ตัวชี้วัด:
4. โครงการ:

จํานวน
3 ประเด็นยุทธศาสตร์
11 เป้าประสงค์
23 ตัวชี้วัด (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 3 ตัวชี้วัด, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 5 ตัวชี้วัด, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 15 ตัวชี้วัด)
29 โครงการ (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จํานวน 7 โครงการ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จํานวน 5 โครงการ, ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 จํานวน 16 โครงการ)

หน่วยประสานงาน และหน่วยปฏิบัติ ในแผนยุทธศาสตร์ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2558
ลําดับ

หน่วยงาน สปค.

ตัวย่อ

ตัวชี้วดั ทีเ่ ป็น “หน่วยประสานงาน”

รวม

ตัวชี้วดั ทีเ่ ป็น “หน่วยปฏิบตั ”ิ

รวม

1

กองกลาง

กก.

3.1.2

1

3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1

4

2

กองการเจ้าหน้าที่

กจ.

3.1.4, 3.3.2, 3.4.1, 3.4.2

4

9

3

กองคลัง

กค.

-

1.2.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1,
3.3.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2
3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1

4

กองสารนิเทศ

กส.

-

6

5

สํานักกฎหมาย

สกม.

1

1.1.1, 1.3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2,
3.3.1
3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1

6

สํานักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สร.

-

3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1

4

7

สํานักตรวจราชการ

สต.

2.1.1, 2.3.1

2

7

8

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์

สนย.

1.1.1,1.2.1, 1.3.1,3.1.7

4

2.1.1, 2.3.1, 3.1.2, 3.1.4, 3.1.5,
3.2.2, 3.3.1
1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1,
3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1

3.2.3
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4

5

9

ลําดับ

หน่วยงาน สปค.

ตัวย่อ

ตัวชี้วดั ทีเ่ ป็น “หน่วยประสานงาน”

รวม

ตัวชี้วดั ทีเ่ ป็น “หน่วยปฏิบตั ”ิ

รวม

9

สํานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

สอ.

3.1.6

1

3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.2, 3.3.1

5

10

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศทท.

2.2.1, 2.4.1, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2

5

14

11

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กพบ.

3.3.1

1

1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.2.1, 2.4.1,
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6,
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1
3.1.2, 3.1.4, 3.2.2, 3.3.1

12

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กตส.

2.3.2, 3.1.1

2

4

2.1.1, 2.3.1, 2.3.2, 3.1.1, 3.1.2, 8
3.1.4, 3.2.2, 3.3.1
13 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ศปท. 3.1.5, 3.3.3
2 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.2, 7
3.3.1, 3.3.3
หมายเหตุ: - หน่วยประสานงาน หมายถึง หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งรับผิดชอบตัวชี้วดั แผนงาน/โครงการ และเกณฑ์การให้คะแนน
- หน่วยปฏิบัติ หมายถึง หน่วยงานที่เข้าไปมีส่วนร่วมดําเนินการ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการดําเนินการ ซึ่งทําให้ตัวชี้วัดของหน่วยประสานงานบรรลุเป้าประสงค์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผูน้ ําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นาํ ในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1.1 เป็นศูนย์กลาง
ในการบูรณาการ
การดําเนินงานตาม
นโยบายและยุทธศาสตร์
การคมนาคม
ของกระทรวง

1.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้ําหนักของ
แผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจแบบ
บูรณาการ

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

5

5

5

5

5

แผนงาน/
โครงการ

การจัดทําแผนงาน/โครงการ 1. โครงการบูรณาการ
ตามภารกิจแบบบูรณาการ แผนงาน/โครงการ
ตามภารกิจของ สปค.
และนําไปปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนบทบาทการเป็น
ศูนย์กลาง

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สนย.

กส./สบร.
ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

มีแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายใน ม.ค. 2559

ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหาร

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน โดยได้รับความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการฯ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ สนย. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของแผนงาน/
โครงการ

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
สบร.

ระดับ 1 มีแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ
2559 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบภายใน ม.ค. 2559
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

o

ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 60
ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
2559 เสนอผู้บริหาร

ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหาร
ระดับ 4 มีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดที่มีต่อ
การดําเนินการตามแผนฯ ไม่น้อยกว่า 3 ด้าน โดยได้ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดั บ 5 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการ พร้ อ มทั้ ง
มีข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559

c

o
o
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ หน่วยปฏิบตั ิ (กส. สบร. ศทท.)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
1.1.1 ระดับความสําเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ําหนักของแผนงาน/
โครงการ

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
สบร.

ระดั บ 1 จัด ส่ง แผนบู รณาตามภารกิ จของ สปค. ประจําปี งบประมาณ ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 60
2559 ให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20
2558 ให้ สนย. ทราบ

o

ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ
ระดับ 4 มีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อ
การดําเนินการตามแผนฯ โดยได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ระดั บ 5 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนบู ร ณาการ พร้อ มทั ้ง มี
ข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

c

o
o
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โครงการภายใต้ตัวชี้วดั ที่ 1.1.1 จํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรูด้ า้ นการคมนาคมและความปลอดภัย
หน่วยงาน:

กองสารนิเทศ

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1
จัดส่งแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนฯ โดยได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

รายละเอียดโครงการ
ดําเนินการผลิตและเผยแพร่สอื่ ประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคม
และความปลอดภัยแก่สาธารณะชนทั่วไป
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
1. นายพิเชษฐ เสียงใหญ่
2. นายปัญญะ รัตนวราหะ
3. นายปราโมทย์ บุตรศรี

กองสารนิเทศ
ติดต่อ: 089 988 4460
ติดต่อ: 085 728 4355
ติดต่อ: 081 170 5500
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1.2 โครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
หน่วยงาน:

กส. / สบร.

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1
จัดส่งแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนฯ โดยได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

รายละเอียดโครงการ
กส. ร่วมกับ สบร. ได้จัดทําโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน
ทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดหลักต่างๆ ในเส้นทางก่อสร้างรถไฟไทย - จีน โดยการให้ข้อมูลความรู้แก่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ถึงสาระสําคัญ ตลอดจนประโยชน์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐานในเส้นทางก่อสร้างรถไฟไทย – จีน
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟเส้นทางอื่นๆ
ของกระทรวงคมนาคม อันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอสําหรับให้หน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนความต้องการอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้กระทรวงคมนาคมนําไปพิจารณาประกอบการวางแผนและดําเนินโครงการ
ให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อไป
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
1. นายวรายุ ประทีปะเสน
2. พ.จ.ท. วิเชียร พุ่มขจร
3. นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ ราหูรกั ษ์

สนย.
กส.
สนย.
สนย.

ติดต่อ:
ติดต่อ:
ติดต่อ:
ติดต่อ:

02 283 3314
02 283 3024
02 283 3128
02 283 3313
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1.3 การบูรณาการระบบบริการด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศ
หน่วยงาน:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1
จัดส่งแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนฯ โดยได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการระบบบริการด้านการคมนาคมขนส่ง พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

รายละเอียดโครงการ
โครงการการบูรณาการระบบบริการด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับกระทรวงและระดับประเทศ คือ การศึกษา วิเคราะห์
และออกแบบงานบริการของกระทรวงคมนาคมอย่างบูรณาการ ที่จะทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มในงานบริการ มีการใช้ข้อมูลและ/หรือระบบสารสนเทศร่วมกันของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม และ/หรือหน่วยงานภายนอก ต่อยอดงานบริการและ/หรือสร้างบริการใหม่ๆ ที่ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือประชาชน
และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับนโยบายที่สําคัญๆ ของประเทศ ฯลฯ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาบริหารและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ: 02-283-3051
๒. นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
ติดต่อ: 02-283-3166
๓. นางสาวจุฑารัตน์ คันธีระ
ติดต่อ: 02-283-3044
4. นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด
ติดต่อ: 02-253-3114
5. นางสาวภคมน ทองคําฟู
ติดต่อ: 02-253-3167
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1.4 โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม
หน่วยงาน:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1
จัดส่งแผนบูรณาการตามภารกิจของ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัด ที่มีต่อการดําเนินการตามแผนฯ โดยได้รับความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบูรณาการ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิน้ ปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

รายละเอียดโครงการ
บริหารจัดการการดําเนินงานของ ศปภ.คค. ซึ่งเป็นศูนย์อํานวยการการดําเนินงานด้านความปลอดภัยในลักษณะการบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
ของหน่วยงานในสังกัด คค. จํานวน 15 แห่ง ในการรับแจ้งเหตุ การแก้ไขปัญหาการเดินทางของประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง การแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุและเหตุวิกฤติต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้บริการด้านคมนาคมขนส่งของประชาชน รวมถึงการประสานการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุและเหตุวิกฤติต่างๆ
ที่เกิดขึ้น และติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ในปีงบประมาณ 2559 สปค. ได้ดําเนินโครงการพัฒนา ศปภ.คค. และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ คค. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการดําเนินงานของ ศปภ.คค. โดยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล ติดตามผลการดําเนินงาน และสรุปประเมินผลการดําเนินงาน
ของ ศปภ.คค. ให้บรรลุผลตามเป้าหมายการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ: 02-283-3051
2. นายอดิศร เกษมพรรณราย
ติดต่อ: 02-283-3151
3. นายถิรายุ เพชระบูรณิน
ติดต่อ: 02-283-3207
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นาํ ในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1.2 ส่วนราชการ
มีความเชื่อมั่นใน
บทบาทการเป็นผู้นํา
ด้านการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวง

1.2.1 ร้อยละ
ความเชื่อมั่นต่อ
บทบาทการเป็น
ผู้นําด้านการ
บริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ของกระทรวง

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

-

70

80

90

90

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

จัดทําแผนงาน/
โครงการ ที่ส่งเสริม
บทบาทการเป็นผู้นํา
และสร้างความเชื่อมั่น
ในบริหารนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

2. โครงการ
ส่งเสริมบทบาท
การเป็นผู้นําด้าน
การบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์
ของกระทรวง

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สนย.

กจ. ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

มีแผนส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นําฯ (2 ด้าน ของ กจ. และ ศทท.) ประจําปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ภายใน ม.ค. 2559

ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหาร

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการสํารวจความเชื่อมั่นต่อบาทบาทการเป็นผู้นําฯ ทั้ง 2 ด้าน ของ คค. โดยหน่วยงานในสังกัดมีระดับความเชื่อมั่นฯ
เฉลี่ยไม่น้อยว่าร้อยละ 90
ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559

ระดับ 5
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ สนย. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
1.2.1 ร้อยละความเชื่อมั่น
ต่อบทบาทการเป็นผู้นํา
ด้านการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o

ระดั บ 1 มี แผนส่ งเสริ มบทบาทการเป็ นผู้ นํ าฯ (2 ด้ าน ของ กจ. และ ศทท.) ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 60
ประจําปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ ภายใน ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
ม.ค. 2559
2559 เสนอผู้บริหาร
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80
ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน ระดับ 4 มีการสํารวจความเชื่อมั่นต่อบาทบาทการเป็นผู้นําฯ ทั้ง 3 ด้าน
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหาร
ของ คค. โดยหน่วยงานในสังกัดมีระดับความเชื่อมั่นฯ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดําเนินงาน
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559

c

o
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ หน่วยปฏิบตั ิ (กจ. และ ศทท.)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
1.2.1 ร้อยละความเชื่อมั่น
ต่อบทบาทการเป็นผู้นํา
ด้านการบริหารนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o

ระดับ 1 จัดส่งแผนส่งเสริมบทบาทการเป็น ผู้นํ าฯ (ด้านการบริหาร ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 60
ทรั พ ยากรบุ ค คล และด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร) ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ภายใน ม.ค. 2559
2559 ให้ สนย. ทราบ
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80
ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน ระดับ 4 มีการสํารวจความเชื่อมั่นฯ ต่อบาทบาทการเป็นผู้นําฯ (ด้าน
เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ของ คค. โดยหน่วยงานในสังกัดมีระดับความเชื่อมั่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดําเนินงาน
พร้อ มทั ้ง มีข ้อ เสนอแนะ เมื ่อ สิ ้น ปีง บประมาณ 2559 จัด ส่ง ให้
สนย. ทราบ

c

o
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โครงการภายใต้ตัวชี้วดั ที่ 1.2.1 จํานวน 3 โครงการ ประกอบด้วย
2.1 โครงการส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นาํ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
หน่วยงาน:

กองการเจ้าหน้าที่

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1
จัดทําแผนส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นําด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2559 ส่งให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559
ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 80 และมีการสํารวจความเชื่อมั่นฯ ต่อบาทบาทการเป็นผู้นําด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของ คค. โดยหน่วยงานในสังกัด
มีระดับความเชื่อมั่น ไม่น้อยว่าร้อยละ 90
ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

ระดับ 5

รายละเอียดโครงการ
หน่วยงานวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ส่วนราชการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นต่อบทบาทการเป็นผู้นําด้านการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง
ด้านการบริหารงานบุคคล และจัดทําแผนส่งเสริมฯ ก่อนดําเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จ และดําเนินการสํารวจวัดระดับความเชื่อมั่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลให้ สนย. และผู้บริหารทราบ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนยุทธศาสตร์
1. นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
2. นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรจน์

กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ: 02 283 3073
ติดต่อ: 02 283 3073
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2.2 แผนงานบริหารงานด้านไอซีทีของกระทรวงคมนาคมแบบบูรณาการ
หน่วยงาน:

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับ 1

จัดทําแผนส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจําปีงบประมาณ 2559 ส่งให้ สนย. ภายในเดือน ม.ค. 2559

ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40 และรายงานผลการดําเนินงาน เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 ให้ สนย. ทราบ

ระดับ 4

ดํ าเนิ นการตามแผนได้ ร้ อยละ 80 และมี การสํ ารวจความเชื่ อมั่ นฯ ต่ อบาทบาทการเป็ นผู้ นํ าด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร ของ คค.
โดยหน่วยงานในสังกัดมีระดับความเชื่อมั่น ไม่น้อยว่าร้อยละ 90
ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปผลการดําเนินงาน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 จัดส่งให้ สนย. ทราบ

ระดับ 5

รายละเอียดโครงการ
ปัจจัยสําคัญเพื่อให้การบูรณาการ และการผลักดันงานด้านไอซีที ของ กระทรวงคมนาคม บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด คือการขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย
โดยการเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังของ CIO ของทุกหน่วยงานในสังกัด คค. ดังนั้นจึงจําเป็นต้องขับเคลื่อนบทบาทของ CIO ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนงานด้านไอซีที
โดยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไอซีที ของ กระทรวงคมนาคม เป็นประจําทุกเดือน โดยมีท่าน รปค.(ขส.) CIO ประจํากระทรวงคมนาคม เป็นประธาน และ CIO
ของทุกหน่วยงานในสังกัดเป็นกรรมการ พร้อมทั้งได้กําหนดประเด็นหารือหลัก เพื่อให้ CIO แต่ละหน่วยงานสามารถติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
และบรรลุเป้าประสงค์ของทั้งแผนแม่บทไอซีทีของกระทรวงคมนาคม และแผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานนโยบายและบริหารสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ: 02 283 3051
2. นางสาวสุกญ
ั ญา หมีบังเกิด
ติดต่อ: 02 283 3119
3. นางสาวออมพิไล มโนรัตน์
ติดต่อ: 02 283 3120
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นาํ ในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

1.3 สปค. มีระบบ
การสื่อสาร ถ่ายทอด
นโยบายและยุทธศาสตร์
รวมทั้งการรับฟัง
หน่วยงานใน คค.
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.3.1 ระดับ
ความสําเร็จ
ในการสื่อสาร
ถ่ายทอดนโยบาย
และยุทธศาสตร์
และการรับฟัง
หน่วยงาน ใน คค.

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

3

4

5

5

5

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

การกําหนดแนวทาง
การสื่อสารและถ่ายทอด
นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่มีประสิทธิภาพ

3. โครงการ
สื่อสาร ถ่ายทอด
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และ
รับฟังหน่วยงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สนย.

สนย. กส. ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

จัดทําแผนสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ และรับฟังหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
ภายในเดือน ม.ค. 2559 โดยกําหนดให้มีช่องทางการสื่อสารไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง

ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 20

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 40

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80 และมีการวัดระดับการรับรู้และความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ ของบุคลากร คค. และ สปค. โดยบุคลากรฯ มีการรับรู้
และความเข้าใจ ในทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 และมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 มากกว่า 4.00 คะแนน
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ สนย. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาบทบาทการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์คมนาคม
1.3.1 ระดับความสําเร็จ
ในการสื่อสารถ่ายทอด
นโยบายและยุทธศาสตร์
คค. และ สปค. และการ
รับฟังหน่วยงานใน คค.

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o

c/o
o

ระดับ 1 ศึกษาบทเรียนที่ได้รับจากการดําเนินโครงการสื่อสารถ่ายทอด ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 60
นโยบายและยุทธศาสตร์ฯ ประจําปี 2558 และศึกษาข้อมูลการดําเนินโครงการ ระดับ 2 ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80
สื่อสารถ่ายทอดฯ ของหน่วยงานราชการ และเอกชน อื่นๆ เพื่อกําหนด
ระดับ 3 มีการวัดระดับการรับรู้และความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ฯ
แนวทางในการจัดทําแผนสื่อสารฯ ปีงบประมาณ 2559
ของบุคลากร คค. และ สปค. โดยบุคลากรฯ มีการรับรู้และความเข้าใจ
ระดับ 2 ประชุมบุคลากร และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดรูปแบบ ในทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์กร เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เนื้ อหาและช่ องทางการสื่อ สารถ่ายทอดแผนยุท ธศาสตร์ป ระจํา ปี
ระดับ 4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบาย
งบประมาณ 2559
และยุท ธศาสตร์ฯ พร้อมทั้ งมีข้อ เสนอแนะ เสนอผู้บ ริหาร เมื่ อสิ้ น
ระดับ 3 จัดทําแผนสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ และ ปีงบประมาณ 2559
รับฟังหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 2559
เสนอผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามเห็ น ชอบ ภายในเดื อ น ม.ค. 2559 โดย ระดับ 5 มีระดับคะแนนเฉลี่ยผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 มากกว่า 4.00 คะแนน
กําหนดให้มีช่องทางการสื่อสารไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง
ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 20
ระดับ 5 ดําเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 40
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รายละเอียดโครงการ
โครงการสื่อสาร ถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและยุทธศาสตร์ของ สปค. และ คค. ให้บุคลากรรับรู้รับทราบ
และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน รวมถึงเกิดแรงจูงใจอันส่งผลต่อการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององค์กร โดย สปค. ได้มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังนี้
1. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ของ สปค.
2. การสื่อสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เว็บไซต์ แผ่นพับ วารสาร รายการวิทยุ
3. การประชุมเสวนาสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ สปค.
รวมถึงมีการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจในทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง การสื่อสาร ถ่ายทอดฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีงบประมาณต่อๆ ไป
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. นางพิมพา สุทินศักดิ์
ติดต่อ: 02 283 1313
2. นายไรวินทร์ จงพีรเ์ พียง
ติดต่อ: 02 283 3128
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
เป้าประสงค์

2.1 เพิ่มศักยภาพ
ในการตรวจ ติดตาม
ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานในสังกัด
เชิงรุก

ตัวชี้วดั

2.1.1 ระดับ
ความสําเร็จ
การติดตาม
ประเมินผล
การดําเนินการ
ตามแผนงาน/
โครงการ ของ
กระทรวงคมนาคม

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

3

5

5

5

5

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

กําหนดกรอบ/แนวทาง
ใน การตรวจ ติดตาม
ประเมินผล การดําเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงคมนาคม
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

1. โครงการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ
ตามแผนงาน/
โครงการ ของ
กระทรวงคมนาคม

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 มีการกําหนดโครงการเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 2559
ระดับ 2

มีแนวทางในการกําหนดประเด็นการตรวจติดตามประเมินผลในปีงบประมาณ 2559

ระดับ 3

มีรายงานสรุปการติดตามประเมินผลโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ

ระดับ 4

มีการตรวจ ติดตาม ตามแผนการตรวจติดตามฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ระดับ 5

มีการจัดทําสรุปรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงภายในปีงบประมาณ 2559
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หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สต.

สต. สนย. กตส.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน
อน ของ สต. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
2.1.1 ระดับความสําเร็จ
การติดตามประเมินผล
การดําเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ
ของกระทรวงคมนาคม

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.

o

c/o
o

ระดั บ 1 มีก ารกํา หนดโครงการเพื่ อติ ด ตามประเมิน ผลการปฏิ บั ติ
ราชการประจําปีงบประมาณ 2559

ระดับ 1 มีการรายงานผลตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ในสังกัด

ระดับ 2 มีแนวทางในการกําหนดประเด็นการตรวจติดตามประเมินผล
ในปีงบประมาณ 2559

ระดับ 2 มีการตรวจ ติดตาม ตามแผนการตรวจติดตามฯ ประจําปี
งบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

.ระดับ 3 มีการตรวจ ติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม ประจําปี
งบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ระดับ 3 มีการประมวลผลภาพรวมการดําเนินงานของหน่วยงานตาม
ข้อสั่งการจากการตรวจติดตามของคณะทํางาน

ระดับ 4 มีการตรวจ ติดตาม ตามแผนการตรวจติดตาม ประจําปี
งบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดับ 4 มีการทบทวน/วิเคราะห์/ประเมินผล และสรุปปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงานของคณะทํางานฯ ปีงบประมาณ 2559

ระดับ 5 มีรายงานสรุปการติดตามประเมินผลโครงการเสนอผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะทํางานฯ

ระดั บ 5 มี ก ารจั ด ทํ า สรุป รายงานเสนอผู้ บ ริห ารระดั บ สู งภายใน
ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดโครงการ
เป็นโครงการที่ดําเนินงานในรูปแบบของคณะทํางานตรวจ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามภารกิจและยุทธศาสตร์ ดําเนินการตรวจ ติดตาม แผนงาน/โครงการ
ตามแผนการตรวจติดตามของคณะทํางานฯ มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 และได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุง และพัฒนาแนวทางมาโดยตลอดทุกปี ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2559
แนวทางการดําเนินงานจะเน้นการตรวจ ติดตาม โครงการที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงเพื่อสนับสนุนโครงการหลัก
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
1. นางกัณฑรีย์ เกิดใหรัญ
ติดต่อ: 0 2283 3007
2. นางสาวทิพรัตน์ มากสุดใจ ติดต่อ: 0 2283 3007
3. นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ
ติดต่อ: 0 2283 3007
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.2 สปค. มีรปู แบบ
การให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารและ
การดําเนินงานของ
กระทรวงอย่าง
มีคุณภาพ

2.2.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การให้บริการ
ระบบข้อมูล
บริการการเดินทาง

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

5

5

5

5

5

ปรับปรุงการให้บริการ
แบบบูรณาการของ
กระทรวงและการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมาใช้บริการ

แผนงาน/
โครงการ

2. แผนการ
ผลักดันการใช้งาน
ระบบศูนย์ข้อมูล
การเดินทางและ
การขนส่งแบบ
บูรณาการด้วย
ระบบ GIS

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

ศทท.

ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2

จัดทําแผนการผลักดันการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS
ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 และมีการสรุปประเมินผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 70

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 100

ระดับ 5

วัดความพึงพอใจของการใช้บริการระบบข้อมูลบริการการเดินทางที่มีประสิทธิภาพแล้ว ได้ผลความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
พร้อมสรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
2.2.1 ระดับความสําเร็จ

ของการให้บริการระบบ
ข้อมูลบริการการเดินทาง

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

ระดับที่ 1 จัดทําแผนการผลักดันการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลการเดินทาง ระดับที่ 1 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 50
และการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS
ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 60
ระดับที่ ๒ ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 10
ระดับที่ 3 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 70
ระดับที่ ๓ ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 20
ระดับที่ ๔ ดําเนินการตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 30

ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100

ระดั บ ที่ 5 วัด ความพึ ง พอใจของการใช้ บ ริก ารระบบข้ อ มู ล บริก าร
ระดั บที่ ๕ ดํ าเนิ นการตามแผนได้ สํ าเร็จร้อยละ 40 และมี ก ารสรุ ป การเดิ น ทางที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพแล้ ว ได้ ผ ลความพึ ง พอใจไม่ น้ อ ยกว่ า
ประเมินผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก
ร้อยละ 80 พร้อมสรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
และการเรียนรู้

c/o
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รายละเอียดโครงการ
เพื่อเป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมภายในประเทศและสนับสนุนให้ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ
มี ค วามคล่ อ งตั ว รองรับ การเข้าสู่ ป ระชาคมอาเซี ยน และเพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดการใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลการดํ าเนิ น งานโครงการในปี งบประมาณ 2557 – 2558
ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มีการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูลการเดินทาง ของทุกภาคการขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ํา ทางอากาศ เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่
ด้านโครงข่ายคมนาคมและสถานี ขนส่งทั่วประเทศ และในเขตเมือง (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ให้รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางและการขนส่ง
ในลักษณะการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) โดยใช้ประโยชน์จาก Thailand’s Connectivity Map เป็นแผนที่ฐานในการแสดงระบบดังกล่าว
เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการขนส่ง ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและประเทศอาเซียน ใช้เป็นข้อมูลในการใช้บริการด้านคมนาคมขนส่ง ได้อย่างมีคุณภาพและ
ตรงตามความต้องการ ลดเวลา และค่าใช้จ่าย ที่ใช้บริการ พร้อมยกระดับให้กระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์ข้อมูลการเดินทางและการขนส่งของประเทศที่มีศักยภาพ และ
ยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียน
จากการดําเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนการผลักดันระบบศูนย์ข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS ขึ้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากระบบศูนย์ข้อมูลการเดินทางและการขนส่งแบบบูรณาการด้วยระบบ GIS ได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
2. นางอาภรณ์ ขวัญสุด
3. นางสาวชลันดา มูลมี
4. นางสาวอัฌชาพร สาระวรรณ
5. นางสาวจุรีรัตน์ พรพิทักษ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ติดต่อ : 02-283-3166
ติดต่อ : 02-283-3152
ติดต่อ : 02-283-3170
ติดต่อ : 02-283-3193
ติดต่อ : 02-283-3193
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.3 สปค. มีระบบ
ตรวจ ติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.1 ระดับ
ความสําเร็จ
การพัฒนา
การติดตาม
การดําเนินการ
ของหน่วยงาน
ตามข้อสั่งการ
จากการตรวจ
ราชการ ของ
ผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

-

5

5

5

5

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

พัฒนากลไกในการสร้าง
ระบบ ตรวจ ติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. โครงการ
การเร่งรัดติดตาม
การดําเนินการ
ของหน่วยงานตาม
ข้อสั่งการ จาก
การตรวจติดตาม
ของคณะทํางานฯ

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

มีการกําหนดแบบในการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัด

ระดับ 2

มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50

ระดับ 3

มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60

ระดับ 4

มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะของหน่วยงานในสังกัด ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70

ระดับ 5

มีการสรุปรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูงภายในปีงบประมาณ 2559
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หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สต.

สต. สนย. กตส.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ สต. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
2.3.1 ระดับความสําเร็จ
การพัฒนาการติดตาม
การดําเนินการของ
หน่วยงานตามข้อสั่งการ
จากการตรวจราชการ
ของผู้บริหารกระทรวง
คมนาคม

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o

ระดั บ 1 ประมวลสรุป สถานะของโครงการของคณะทํ า งานฯ ใน
ปีงบประมาณ 2558

ระดั บ 1 มี ก ารสรุ ป สถานะในการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานในสังกัดรอบ 6 เดือน

ระดั บ 2 มี ก ารกํ า หนดแบบในการรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานในสังกัด

ระดับ 2 มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ระดับ 3 มี การทํ าหนั งสื อเตื อนให้ กั บหน่ วยงานในสังกั ดที่ เกี่ ยวข้ อง
ภายใน 15 วันทําการหลังจากผู้บริหารกระทรวงคมนาคมสั่งการ (กรณี
หน่วยยังไม่รายงานผล)

ระดับ 3 มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ระดับ 4 มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
c/o
o

ระดับ 5 มีการรายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานในสังกัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ระดั บ 4 มี ก ารสรุ ป สถานะในการติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การของ
หน่วยงานในสังกัดรอบ 12 เดือน
ระดั บ 5 มี ก ารสรุ ป รายงานเสนอผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ภายใน
ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดโครงการ
เป็นการดําเนินโครงการเพื่ อติดตามเร่งรัดการรายงานผลการดําเนินการของหน่วยงานในสังกัดตามข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการทบทวน
วิเคราะห์การดําเนินการตามตัวชี้วัดที่ 2.3.1 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการระดมความคิด ทั้งจากผู้ตรวจติดตาม และผู้รับการตรวจติดตามในการหาแนวทาง หรือวิธีการพัฒนา
ระบบการตรวจและการติดตามผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานข้อมูล ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการตรวจราชการ สํานักตรวจราชการ
1. นางกัณฑรีย์ เกิดใหรัญ
ติดต่อ: 0 2283 3007
2. นางสาวภาศิริ มนัสวรกิจ ติดต่อ: 0 2283 3007
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.3 สปค. มีระบบตรวจ
ติดตาม ประเมินผล
พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
อย่างมีประสิทธิภาพ

2.3.2 ระดับ
ความสําเร็จของ
การตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

-

5

5

5

5

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

พัฒนากลไกในการสร้าง
ระบบตรวจติดตาม
ประเมินผล พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
อย่างมีประสิทธิภาพ

4. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายใน

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

กตส.

กตส.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2

รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ/
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
รายงานผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบ/เสนอแนะและข้อสังเกตร้อยละ 80 และรายงานผลการตรวจสอบได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา

ระดับ 3

รายงานผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตร้อยละ 100 และได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งหน่วยรับ
ตรวจรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ

ระดับ 4

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีคิดเป็นร้อยละ 80

ระดับ 5

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปีคิดเป็นร้อยละ 100

คํานิยาม: รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง รายงานผลการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจําปี
: การวัดและประเมินผล เป็นการวัดแบบสะสมตลอดปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ กตส. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
2.3.2 ระดับความสําเร็จ
ของ การตรวจสอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

c/o

ระดับที่ 1 ประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบประจําปี
ระดับที่ 2 แผนการตรวจสอบประจําปีได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

ระดับที่ 1 รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบ ขอบเขตการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ และ
ข้อตรวจพบ/ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ระดับที่ 3 จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan)
ระดับที่ 2 รายงานผลการตรวจสอบได้รับการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
ในเรื่องที่ตรวจสอบแต่ละเรื่อง
ระดับที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบมีข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะ และ
ระดับที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบ ประกอบด้วย
ข้ อ สั ง เกตร้ อ ยละ 100 และได้ รั บ การสั่ ง การจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
- วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ (ค่าคะแนน 0.30)
รวมทั้งหน่วยรับ ตรวจรายงานผลการดําเนิ นการตามข้อเสนอแนะ
- ขอบเขตการตรวจสอบ (ค่าคะแนน 0.30)
คิดค่าคะแนน ดังนี้
- สรุปผลการตรวจสอบ (ค่าคะแนน 0.40)
- รายงานผลการตรวจสอบมี ข้ อ ตรวจพบ/ข้ อ เสนอแนะ
ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ คิดค่าคะแนน ดังนี้
และข้อสังเกต (ค่าคะแนน 0.30)
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น
- รายงานผลการตรวจสอบได้รับการสั่งการจากผู้บั งคับบั ญชา
ร้อยละ 20 (ค่าคะแนน 0.25)
(ค่าคะแนน 0.30)
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น
- หน่วยรับตรวจรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ร้อยละ 30 (ค่าคะแนน 0.50)
(ค่าคะแนน 0.40)
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น
ระดับที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น
ร้อยละ 40 (ค่าคะแนน 0.75)
- รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น ร้อยละ 80
ร้อยละ 50 (ค่าคะแนน 1)
ระดับที่ 5 รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบคิดเป็น
ร้อยละ 100
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รายละเอียดโครงการ
กระบวนการตรวจสอบภายในประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนการตรวจสอบ 2) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 3) การจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ซึ่งรายงานการตรวจสอบมีส่วนช่วยให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
ขององค์กร ซึ่งรายงานการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพควรที่จะได้รับการสั่งการจากผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. นางกนกวรรณ ทรงคุณ
2. นางสาวกนกพร บุญทรัพย์

ติดต่อ: 084 151 8839
ติดต่อ: 086 084 6258

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

2.4 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ สปค.

2.4.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การให้บริการ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
ของ สปค.

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

5

5

5

5

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 1 คะแนน

ระดับ 2

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 2 คะแนน

ระดับ 3

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 3 คะแนน

ระดับ 4

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 4 คะแนน

ระดับ 5

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 5 คะแนน
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กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
ราชการด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บนระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศที่มี
มาตรฐานและประสิทธิภาพ

5. แผนงาน
ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการ
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
ของ สปค.

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

ศทท.

ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะการดําเนินงานเชิงรุก
2.4.1 ระดับความสําเร็จ
ของการให้บริการระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ ของ สปค.

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.

1. มี ก ารทบทวนนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นระบบไอซี ที
(1.00 คะแนน)
2. มีการศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในระดับกระทรวง (1.00 คะแนน)
3. ดํ าเนิ นการเก็ บข้ อมู ล SLA ของระบบเครื อข่ าย MOTNET ระบบ
เครือข่าย Internet ระบบเครือข่ายภายใน สปค./สรค. และระบบ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (1.00 คะแนน)
4. สรุปค่า SLA ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 น้อยกว่า 1 ระบบ (0.40 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 1 ระบบ (0.80 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 2 ระบบ (1.20 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 3 ระบบ (1.60 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 4 ระบบ (2.00 คะแนน)

กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

c/o
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1. มี ก ารทบทวนนโยบายความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า นระบบไอซี ที
สําหรับปีงบประมาณ 2559 และ CIO ให้ความเห็นชอบ (1.00 คะแนน)
2. มีการศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยี แ ละระบบสารสนเทศในระดั บ กระทรวง และ CIO
ให้ความเห็นชอบ (1.00 คะแนน)
3. ดํ าเนิ นการเก็ บข้ อมู ล SLA ของระบบเครือข่ าย MOTNET ระบบ
เครื อข่ าย Internet ระบบเครื อ ข่ า ยภายใน สปค./สรค. และ
ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (1.00 คะแนน)
4. สรุปค่า SLA ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 น้อยกว่า 1 ระบบ (0.20 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 1 ระบบ (0.40 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 2 ระบบ (0.60 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 3 ระบบ (0.80 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 4 ระบบ (1.00 คะแนน)
5. วัดความพึงพอใจ
- มี ก ารวัด ความพึ งพอใจการใช้งานระบบเครือ ข่ ายและระบบ
สารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ (0.50 คะแนน)
- ได้ รั บ ความพึ ง พอใจการใช้ ง านระบบเครื อ ข่ า ยและระบบ
สารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
(0.50 คะแนน)

รายละเอียดโครงการ
ดําเนินการตามแผนงานยกระดับคุณภาพการให้บริการระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ของ สปค. เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติราชการผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ของ สปค. ที่พัฒนาในปีงบประมาณ 2557 - 2558 และมีการขยายผลในระดับ
กระทรวง โดยดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี้.1) มีการทบทวนนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไอซีที สําหรับปีงบประมาณ 2559 (0.50 คะแนน)
2) CIO ให้ความเห็นชอบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบไอซีที สําหรับปีงบประมาณ 2559 (0.50 คะแนน)
3) มีการศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในระดับกระทรวง (0.50 คะแนน)
4) CIO ให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในระดับกระทรวง (0.50 คะแนน)
5) ดําเนินการเก็บข้อมูล SLA ของระบบเครือข่าย MOTNET ระบบเครือข่าย Internet ระบบเครือข่ายภายใน สปค./สรค. และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (1.00
คะแนน)
6) สรุปค่า SLA ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 น้อยกว่า 1 ระบบ (0.20 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 1 ระบบ (0.40 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 2 ระบบ (0.60 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 3 ระบบ (0.80 คะแนน)
- มี SLA มากกว่าร้อยละ 99.50 4 ระบบ (1.00 คะแนน)
7) การวัดความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ
- มีการวัดความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ (0.50 คะแนน)
- ได้รับความพึงพอใจการใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศบนระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (0.50 คะแนน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มบริหารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ : 02-283-3051
2. นายอดิศร เกษมพรรณราย
ติดต่อ : 02-283-3049
3. นายถิรายุ เพชระบูรณิน
ติดต่อ : 02-283-3207
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็ นองค์ กร
ภาครั ฐที่ มี การบริ หาร
จัดการอย่างมีคุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ คุ้ มค่ า
มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้

3.1.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
โครงการ IDS
(Information
Drive Sharing)

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

70

80

90

90

ปรั บปรุ ง พั ฒนาคุ ณภาพ 1. โครงการ IDS
การให้ บริ การ และนํ า (Information
เทคโนโลยี มาใช้ ในการ Drive Sharing)
ป ฏิ บั ติ ราชก ารแล ะ
การบริหารจัดการ

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

จัดให้มีการประชุมทบทวนการใช้งานในระบบ IDS

ระดับ 2

จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ

ระดับ 3

จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ

ระดับ 4

จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ

ระดับ 5

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ IDS และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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แผนงาน/
โครงการ

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

กตส.

กตส. ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ กตส. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินงานโครงการ IDS
(Information Drive
Sharing)

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

c/o

ระดับที่ 1 จัดให้มีการประชุมทบทวนการใช้งานในระบบ IDS
ระดับที่ ๓ จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ
ระดับที่ ๕ จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ

ระดับที่ 1 จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ
ระดับที่ 3 จํานวนเรื่องที่ปฏิบัติงานในระบบไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
ของจํานวนเรื่องที่รับในระบบ
ระดับที่ 5 ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ IDS

O

รายละเอียดโครงการ
ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศที่ ศทท. จัดทําขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 1) คลังข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.1 กฎ ระเบียบ มติครม. ข้อสั่งการและแนวทาง
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 1.2 งานที่ได้รับมอบหมาย 2) การติดตามผลการดําเนินงาน 3) การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร เช่น กระดาษและหมึกพิมพ์
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
1. นางสาวมุฑิกา ตัง้ สิทธิวัฒน์
2. นางสาวสนธยา ปกติจติ ต์

ติดต่อ: 089-488-8466
ติดต่อ: 088-269-0226
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็ นองค์ กร
ภาครั ฐที่ มี การบริ หาร
จัดการอย่างมีคุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ คุ้ มค่ า
มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้

3.1.2 ร้อยละ
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
และผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียต่อ
ภารกิจของ สปค.

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจ)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

70

80

90

90

แผนงาน/
โครงการ

ปรั บปรุ ง พั ฒนาคุ ณภาพ 2. การพัฒนา
การให้ บริ การ และนํ า คุณภาพการ
เทคโนโลยี มาใช้ ในการ ให้บริการของ สปค.
ป ฏิ บั ติ ราชก ารแล ะ
การบริหารจัดการ

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

กก.

ทุกหน่วยงาน
ใน สปค.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ทบทวน/ปรับปรุง และจัดทําคําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สปค.

ระดับ 2

 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของ สปค. เพื่ อกําหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการ กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบ ในปีงบประมาณ 2558
 เสนอร่างแผนปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานใน สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้ที่ประชุมเห็นชอบ ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559

ระดับ 3

เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการตามแผนฯ โดยมีผลการดําเนินงานร้อยละ 60

ระดับ 4

 มีผลการดําเนินงานตามแผนฯ ร้อยละ 80
 จัดทําร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ประจําปีงบประมาณ 2559 และมีการทอดแบบสํารวจไปยังหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
 ผลการประเมินร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อภารกิจของ สปค.

ระดับ 5

90 - 100 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.80 คะแนน
80 - 89.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.70 คะแนน

70 - 79.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.60 คะแนน
60 - 69.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 คะแนน
และสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เสนอผู้บริหาร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2559 มีค่าคะแนน

เท่ากับ 0.20 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ กก. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.2 ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อภารกิจของ สปค.

กตส.

O

กพบ.

O

กก.

c/o

กจ.

O

กค.

O

กส.

O

สกม.

O

สร.

O

สต.

O

สนย.

O

ระดับที่ 1 วิเคราะห์และประมวลผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค
และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การ
ให้บริการของ สปค. ในปีงบประมาณ 2558 นําเสนอผู้บริหารเพื่อ
ทราบ

ระดับที่ 1 เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ตามแผนฯ โดยมีผลการดําเนินงานร้อยละ 60
ระดับที่ 2 เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
ตามแผนฯ โดยมีผลการดําเนินงานร้อยละ 80

ระดับที่ ๒ ทบทวน/ปรับปรุง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพ ระดับที่ 3 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
การให้บริการของ สปค.
ของ สปค. เพื่อพิจารณาและจัดทําร่างแบบสํารวจความพึงพอใจของ
ระดั บที่ ๓ จั ดทํ าคํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพการ ผู้ใช้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจําปีงบประมาณ 2559
ให้ บริการ ประจําปี งบประมาณ 2559 เสนอ ปกค. ลงนาม ภายใน ระดับที่ 4
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559
 จัดทําและทอดแบบสํารวจความพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียและ
ระดับที่ ๔ จัดทําแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การให้บริการ ประจําปีงบประมาณ 2559 ให้เสร็จภายในไตรมาสที่ 1
 สรุปรวบรวม/วิเคราะห์และประมวลผลแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของปีงบประมาณ 2559
ด้วยโปรแกรม Excel เพื่อหาค่าสถิติ
ระดับที่ ๕ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ
สปค. เพื่ อพิ จารณาแผนปรับปรุงคุ ณภาพ การให้ บริการ และแนวทาง
การดําเนินงาน ในปีงบประมาณ 2559
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ระดับที่ 5
 สรุปผลการดําเนินงาน ปัญ หา/อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ
จากผู้ ต อบแบบสํ า รวจการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร เสนอ
ผู้บริหารเพื่อทราบและแจ้งเวียนหน่วยงานใน สปค. เพื่อทราบ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สอ.
ศทท.

 ร้อยละความพึ งพอใจของผู้ใช้ บ ริการ/ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียต่ อ
ภารกิจของ สปค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 9๐ ตามเป้าหมายแผนยุทธศาสตร์
ปี ๒๕๕9

O
O

รายละเอียดโครงการ
จัดทําแผนปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ สปค. ประจําปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงานใน สปค. ให้มีมาตรฐาน
การดําเนินงานที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ โดยผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนไปปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ รวมถึงจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการของ สปค. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลความพึงพอใจ และมีสรุปรายงานผลการดําเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนําเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กองกลาง
1. นายปริยะ เวสสบุตร
2. นางสาวขวัญชัย หิรญ
ั ญะสิริ
2. นางสาวอุไร นัยพรม

ติดต่อ: 0 2283 3025
ติดต่อ: 0 2283 3069
ติดต่อ: 0 2283 3077
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็ นองค์ กร
ภาครั ฐที่ มี การบริ หาร
จัดการอย่างมีคุ ณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ คุ้ มค่ า
มีความโปร่งใส ไม่ทุจริต
และสามารถตรวจสอบได้

3.1.3 ระดับ
ความสําเร็จใน
การพัฒนา
กระบวนงาน
ด้วยแนวคิด EA

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)
55

56

57

58

59

5

5

5

5

5

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 1 คะแนน

ระดับ 2

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 2 คะแนน

ระดับ 3

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 3 คะแนน

ระดับ 4

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 4 คะแนน

ระดับ 5

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 5 คะแนน
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กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

ปรั บปรุ ง พั ฒนาคุ ณภาพ
การให้ บริ การ และนํ า
เทคโนโลยี มาใช้ ในการ
ป ฏิ บั ติ ราชก ารแล ะ
การบริหารจัดการ

3. แผนพัฒนา
กระบวนงานและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสารตาม
แนวทางสถาปัตยกรรม
องค์กร (EA)

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

ศทท.

ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.1.3 ระดับความสําเร็จ
ในการพัฒนากระบวนงาน
ด้วยแนวคิด EA

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
ศปท.

c/o

1. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน 1. จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวน
ความต้องการในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความต้องการในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(1.50 คะแนน)
(1.00 คะแนน)
2. การดําเนินงานตามแผน
2. การดําเนินงานตามแผน
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จน้อยกว่าร้อยละ 10 (0.50 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.40 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 10 (1.00 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 (0.80 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 20 (1.50 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 60 (1.20 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 30 (2.00 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 80 (1.60 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 (2.50 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 100 (2.00 คะแนน)
3. สรุป ประเมินผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก (1.00 คะแนน)
3. การวัดความพึงพอใจ
- มีการวัดความพึงพอใจ (0.50 คะแนน)
- ได้รับความพึงพอใจการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(0.50 คะแนน)
4. สรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้
(1.00 คะแนน)
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รายละเอียดโครงการ
เป็นการปรับปรุงกระบวนการของ สปค. และ สรค. โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยดําเนินการตามกิจกรรม ดังนี้.1) จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาทบทวนความต้องการในการใช้งานระบบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา (1.00 คะแนน)
2) การดําเนินงานตามแผน
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.40 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 (0.80 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 60 (1.20 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 80 (1.60 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 100 (2.00 คะแนน)
3) การวัดความพึงพอใจ
- มีการวัดความพึงพอใจ (0.50 คะแนน)
- ได้รับความพึงพอใจการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.50 คะแนน)
4) สรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ (1.00 คะแนน)
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและรบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ : 02-283-1051
2. นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
ติดต่อ : 02-283-2166
3. นางสาวชนัญชิดา นาคปลัด
ติดต่อ : 02-283-3444
5. นายปกรณ์ สิทธิเกสร
ติดต่อ : 02-283-3044
6. นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
ติดต่อ : 02-283-3115
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
มีความโปร่งใส
ไม่ทุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได้

3.1.4 จํานวน
รางวัลระดับประเทศ
หรือ ระดับ
นานาชาติ ที่
ส่วนราชการได้รับ
เพื่อแสดงถึงการมี
ธรรมาภิบาล
ในด้านต่างๆ

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(จํานวนรางวัล)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

1

1

1

1

แผนงาน/
โครงการ

ส่งเสริมการนํ าระบบสากล 4. โครงการ 5ส
เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

กจ.

ทุกหน่วยงานใน
สปค. สรค.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ของ สปค. เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาและทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน 5ส และจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- จัดทําคู่มือตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ของ สปค.
- ประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด สปค. สรค. ทราบถึงกิจกรรม 5ส (คูม่ ือตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนกิจกรรม)
- ดําเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของ สปค. (0.50 คะแนน)
- จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินและแบบประเมินผลการให้คะแนนการดําเนินกิจกรรม 5ส และพิจารณาแนวทางการให้
รางวัลเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผทู้ ี่ได้รับการประเมินผลกิจกรรม 5ส ระดับกลุ่ม/กอง/สํานัก/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก (0.25 คะแนน)
- จัดประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อรับทราบแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส และหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน 5ส (0.25 คะแนน)
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ระดับ 4

ระดับ 5

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส ดําเนินการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2559) ครบทุกหน่วยงาน
(คิดคะแนนตามสัดส่วนตั้งแต่ 1.1-2.0)
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส ดําเนินการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2559) ครบทุกหน่วยงาน
(คิดคะแนนตามสัดส่วนตั้งแต่ 2.1-3.0)
- สรุปผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส (0.25 คะแนน)
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ในรอบ 12 เดือน ให้ผบู้ ริหารทราบ รวมทั้ง สรุปผลการมอบรางวัลกิจกรรม 5ส ดีเด่น (0.25 คะแนน)
- จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลให้กลุม่ /กอง/สํานัก/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก (0.25 คะแนน)
- ประกาศเชิดชูหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคมหรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม (0.25 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ กจ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.4 จํานวนรางวัล
ระดับประเทศ หรือ ระดับ
นานาชาติที่ส่วนราชการ
ได้รับเพื่อแสดงถึงการมี
ธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ

กตส.

o

กพบ.

o

กก.

o

กจ.

c/o

ระดับที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ของ สปค. เพื่อรับทราบผล
การดําเนินงานที่ผ่านมา และทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน 5ส และจัดทํา
แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับที่ 2 จัดทําคู่มือตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ของสปค.
ระดับที่ 3 ประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด สปค.
สรค. ทราบถึงกิจกรรม 5ส (คู่มือตามเกณฑ์มาตรฐาน แผนกิจกรรม)
ระดับที่ 4 ดําเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของ สปค.

กค.

o

กส.

o

สกม.

o

สร.

o

ระดับที่ 5 ดําเนินการตามแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส

ระดับที่ ๑ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์
ในการตรวจประเมินและแบบประเมินผลการให้คะแนนการดําเนิน
กิจกรรม 5ส และพิจารณาแนวทางในการให้รางวัลเพิ่อสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่ผทู้ ี่ได้รับการประเมินผลกิจกรรม 5ส ระดับกลุ่ม/กอง/
สํานัก/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก
ระดับที่ ๒ จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
5ส เพื่อรับทราบแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส และหลักเกณฑ์ ในการตรวจ
ประเมิน 5ส
ระดั บ ที่ ๓ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลกิ จ กรรม 5ส
ดําเนิ นการตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2559) ครบทุกหน่วยงาน
(คิดคะแนนตามสัดส่วนตั้งแต่ 1.1-2.0)
ระดับที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส
ดําเนินการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2559) ครบทุกหน่วยงาน
(คิดคะแนนตามสัดส่วนตั้งแต่ 2.1-3.0)
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
สรค.

o
o
o
o
o

ระดับที่ ๕ สรุปผลการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 5ส (0.25 คะแนน)
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ในรอบ 12 เดือน
ให้ผู้บริหารทราบ รวมทั้ง สรุปผลการมอบรางวัลกิจกรรม 5ส ดีเด่น
(0.25 คะแนน)
- จัดพิธีประกาศและมอบรางวัลให้กลุ่ม/กอง/สํานัก/ศูนย์
ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก (0.25 คะแนน)
- ประกาศเชิดชูหน่วยงานที่ได้รับรางวัลผ่านทางเว็บไซต์
กระทรวงคมนาคมหรือช่องทางอื่น ๆ ตามความเหมาะสม (0.25 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของหน่วยงาน สปค. และ สรค. (หน่วยงานปฏิบตั ิ)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.4 จํานวนรางวัล
ระดับประเทศ หรือ ระดับ
นานาชาติที่ส่วนราชการ
ได้รับเพื่อแสดงถึงการมี
ธรรมาภิบาลในด้านต่างๆ

สรค.
กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.

o
o
o
o
c/o
o
o
o
o

ระดับที่ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5ส ของ สปค. เพื่อรับทราบ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา และร่วมทบทวนเกณฑ์มาตรฐาน 5ส และ
จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับที่ ๑ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 5ส เพื่อทบทวนหลักเกณฑ์
ในการตรวจประเมินและแบบประเมินผลการให้คะแนนการดําเนิน
กิจกรรม 5ส และพิจารณาแนวทางการให้รางวัลเพื่อสร้างขวัญและ
ระดับที่ 2 สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบถึงกิจกรรม 5ส กําลังใจแก่ผู้ที่ได้รับการประเมินผลกิจกรรม 5ส ระดับกลุ่ม/กอง/
(คู่ มื อ ตามเกณฑ์ ม าตรฐาน แผนกิ จ กรรม) จั ด ทํ า คู่ มื อ ตามเกณฑ์ สํานัก/ศูนย์ ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลําดับแรก
มาตรฐาน 5ส ของ สปค.
ระดับที่ ๒ จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร หลักฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อรับ
ระดับที่ 3 มอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส. ตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส การตรวจประเมิน ครั้งที่ 1 (กรกฎาคม 2559)
ของสํานัก/กอง/ศูนย์หรือเทียบเท่า และแจ้งให้ กจ. ทราบ
ระดั บ ที่ ๓ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งตามคํ า แนะนํ า ของ
ระดับที่ 4 ร่วมดําเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของ สปค. คณะกรรมการตรวจประเมิ นไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 50 ในช่ วงรอบการประเมิ น
ครั้งที่ 1
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
สรค.

o
o
o
o
o

ระดับที่ 5 - ดําเนินการตามแผนกิจกรรม 5ส (0.50 คะแนน)
- กํ ากั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากรในหน่ วยงานปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
มาตรฐาน 5ส (0.50 คะแนน)

ระดับที่ ๔ จัดเตรียมสถานที่ เอกสาร หลักฐาน และเจ้าหน้าที่เพื่อรับ
การตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 (สิงหาคม 2559)
ระดับที่ ๕ ผลการตรวจประเมินได้ตามมาตรฐาน ของ สปค. / สรค.
ตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป (คิดจากตรวจประเมินครั้งที่ 2)
ผลการตรวจประเมินระดับดีเด่น ได้คะแนนเท่ากับ 1.00
ผลการตรวจประเมินระดับดีมาก ได้คะแนนเท่ากับ 0.75
ผลการตรวจประเมิน ระดับดี
ได้คะแนนเท่ากับ 0.50
ผลการตรวจประเมิน ระดับพอใช้ ได้คะแนนเท่ากับ 0.25

รายละเอียดโครงการ
ดําเนินการศึกษา เตรียมการ และสมัครเข้ารับรางวัล 5ส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน สปค. และ สรค.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ครอบคลุมการกําหนดมาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน จัดทําคู่มือ 5ส และสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัล รวมถึงรายงานผลการดําเนินงาน
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณให้ผู้บริหารทราบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต และกลุ่มงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่
1. นางสาวปรียนารถ พีรพิพัฒน์
ติดต่อ: 02 283 3003
2. นายจีระวัฒน์ อาจเอี่ยม
ติดต่อ 02 283 3003
3. นางดารุณี ภู่ทอง
ติดต่อ: 02 283 3083
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
มีความโปร่งใส
ไม่ทุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได้

3.1.5 ร้อยละ
การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(คะแนนเฉลี่ย)
55

56

57

58

59

-

-

-

75

80

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

ยกระดับมาตรฐาน
ความโปร่งใสเพื่อสร้าง
การยอมรับและเชื่อมั่น

5. โครงการส่งเสริม
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

ศปท.

ศปท.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

- ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานในสังกัด เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
- ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อขอรายชื่อ
- รวบรวมรายชื่อดังกล่าวและส่งให้ สํานักงาน ป.ป.ช.
- อบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA)
- ส่งคู่มือประกอบการตอบแบบประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร. แก่หน่วยงานในสังกัด
- ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคําถามและรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานหรืออ้างอิงประกอบการตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
- ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลคะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
- จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น
- รับและพิจารณาเบื้องต้นการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เบื้องต้น จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (ถ้ามี)
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ระดับ 4
ระดับ 5

จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อมข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน ภายใน 15 ต.ค. 2559
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จาก สํานักงาน ปปท. โดยมีผลคะแนน
80 - 100 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน
60 - 79.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.75 คะแนน
40 - 59.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 คะแนน
20 - 39.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.25 คะแนน
0 – 1.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน
และรายงานผลต่อผู้บริหาร ภายใน 16 พ.ย. 2559

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ ศปท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.5 ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สรค.
กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ระดับที่ 1 ประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานในสังกัด เกี่ยวกับการประเมิน
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิน งานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assesment:ITA)
ระดับที่ 2 ประสานหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเพื่อขอรายชื่อ
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ระดับที่ 3 รวบรวมรายชื่อดังกล่าวและส่งให้ สํานักงาน ป.ป.ช.

ระดับที่ 1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบคําถามและรวบรวมข้อมู ล
เอกสารหลักฐานหรืออ้างอิงประกอบการตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
ระดับ ที่ 2 ดําเนิ น การจัดเก็บ ข้อมูล และประมวลผลคะแนนระดั บ
คุณธรรมและความโปร่งใส
ระดับที่ 3 - จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้น
- รับและพิจารณาเบื้องต้นการอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสฯเบื้องต้น จากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (ถ้ามี)

ระดั บ ที่ 4 อบรมสั ม มนาให้ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรม ระดับที่ 4 จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อม
และความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity & ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินการดําเนินงานของแต่ละหน่ วยงาน
Transparency Assesment : ITA)
ภายใน 15 ต.ค. 2559
ระดับที่ 5 ส่งคู่มือประกอบการตอบแบบประเมินจาก สํานักงาน ก.พ.ร.
แก่หน่วยงานในสังกัด
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สอ.
ศทท.
ศปท.

o
o
c/o

ระดั บ ที่ 5 ผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสฯ จากสํ านั กงาน
ปปท. โดยมีผลคะแนน
80 - 100 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน
60 - 79.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.75 คะแนน
40 - 59.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 คะแนน
20 - 39.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.25 คะแนน
0 – 19.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน
และรายงานผลต่อผู้บริหาร ภายใน 16 พ.ย. 2559

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (หน่วยงานปฏิบตั ิ)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.5 ร้อยละการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สรค.
กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.

o
o
o
o
o
o
o
o

ระดั บที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงแก่หน่วยงานในสังกัด เกี่ยวกับการประเมิ น ระดั บ ที่ 1 หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งตอบคํ า ถามและรวบรวมข้ อ มู ล
คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เอกสารหลักฐานหรืออ้างอิงประกอบการตามแบบประเมินเชิงประจักษ์
(Integrity & Transparency Assesment : ITA)
ระดับที่ 3 – จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯเบื้องต้น
ระดับที่ 2 ส่งรายชื่อให้ ศปท. ดังนี้
ให้ ศปท. ภายใน 15 กันยายน 2559
- รายชื่ อ ข้ า ราชการ/เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด จํ า นวน 2 คน
ระดับที่ 4 จัดส่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พร้อม
เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจําหน่วยงาน
ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น การดํ า เนิ น งานของแต่ ล ะ
ระดับที่ 3 ส่งรายชื่อให้ ศปท. ดังนี้
หน่วยงาน ภายใน 15 ต.ค. 2559
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงาน/ลูกจ้างของหน่วยงาน
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
ศปท.

o
o
o
o
o
c/o

ระดับที่ 4 ส่งรายชื่อให้ ศปท. ดังนี้
- รายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน
ระดับที่ 5 เข้าอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assesment : ITA)

ระดับที่ 5 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ จาก สํานักงาน ปปท.
โดยมีผลคะแนน
80 - 100 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 1.00 คะแนน
60 - 79.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.75 คะแนน
40 - 59.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.50 คะแนน
20 - 39.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.25 คะแนน
0 – 19.99 คะแนนมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.00 คะแนน

รายละเอียดโครงการ
ดําเนิน การต่ อจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 การประเมิ นคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) โดยได้กําหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สําคัญ
และจําเป็นในการประเมิน โดยจําแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คําถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจาก
ข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่
1. นางสอนจิตร เอี่ยมสกุล
ติดต่อ: 02 283 3208
2. นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง
ติดต่อ: 02 283 3208
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
มีความโปร่งใส
ไม่ทุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได้

3.1.6 ร้อยละ
ของผู้ที่เข้ามา
ตรวจสอบสถานะ
ผลการพิจารณา
อุทธรณ์ต่อจํานวน
ผู้อุทธรณ์ทั้งหมด

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของผูท้ ี่เข้ามาตรวจสอบ)
55

56

57

58

59

-

60

60

70

70

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

ยกระดับมาตรฐาน
ความโปร่งใสเพื่อสร้าง
การยอมรับและเชื่อมั่น

6. โครงการเผยแพร่
ผลการพิจารณา
อุทธรณ์เงินค่า
ทดแทนบนเวปไซต์
ของ คค.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

ระดับ 2

มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55

ระดับ 3

มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ระดับ 4

มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65

ระดับ 5

มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70
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หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สอ.

สอ. ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.1.6 ร้อยละของผู้ที่
เข้ามาตรวจสอบสถานะ
ผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์
ทั้งหมด

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

ระดับที่ 1 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

ระดับที่ 1 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50

ระดับที่ 2 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55

ระดับที่ 2 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 55

ระดับที่ 3 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ระดับที่ 3 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60

ระดับที่ 4 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65

ระดับที่ 4 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 65

ระดับที่ 5 มีผู้ที่เข้ามาตรวจสอบสถานะผลการพิจารณาอุทธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70

ระดั บ ที่ 5 มี ผู้ ที่ เข้ า มาตรวจสอบสถานะผลการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์
ต่อจํานวนผู้อุทธรณ์ทั้งหมด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70

c/o
o
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รายละเอียดโครงการ
การพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้แก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสม และเป็นธรรม โดยที่ผู้อุทธรณ์ไม่ต้องมีความยุ่งยากในการดําเนินการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม และใช้เวลานานเหมือนกับการดําเนินคดีในชั้นศาล
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธร์ ได้พิจารณาอุทธรณ์และ รวค. วินิจฉัยเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์
ให้แก่ผู้อุทธรณ์และหน่วยงานที่เวนคืนทราบเท่านั้น ยังไม่มีการเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ถูกเวนคืน หรือผู้ยื่นอุทธรณ์ทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ ในสายทางที่เวนคืน
ตลอดสายทางได้ ประกอบกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธร์ จะแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าเพิ่มค่าทดแทนหรือไม่เพิ่มค่าทดแทน แต่จะไม่ได้แจ้ง
ถึงเหตุผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าในการพิจารณานั้นมีเหตุผลอย่างไร ซึ่งผู้อุทธรณ์มักโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผลการพิจารณาว่าทําไมผลการพิจารณาของผู้อุทธรณ์ทุกราย
จึงไม่เท่า เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ และพิจารณาอุทธรณ์โดยโปร่งใสหรือไม่ ซึ่งการนําผลการพิจารณาอุทธรณ์เผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของ คค. ทําให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
และผู้อุทธรณ์ยอมรับและเชื่อมั่นต่อระบบการพิจารณาอุทธรณ์ว่ามีการพิจารณาอุทธรณ์โดยโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ส่วนพิจารณาอุทธรณ์ 3 สํานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
1. นางดวงรัตน์ รัตนวรางค์
ติดต่อ: 02 281 3026
2. นายธเนต เอกจิตต์
ติดต่อ: 02 281 3026
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.1 สปค. เป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า
มีความโปร่งใส
ไม่ทุจริตและสามารถ
ตรวจสอบได้

3.1.7 จํานวน
โครงการหรือ
กระบวนงาน
ภายในส่วน
ราชการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วม

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(จํานวนโครงการ)
55

56

57

58

59

-

1

2

3

3

กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชนเพื่อ
สร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ และ
เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนในการกําหนด
กรอบทิศทางของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของ คค. และ สปค.

7. โครงการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64
และแผนยุทธศาสตร์
สํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

สนย.

สนย.

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับการศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560 – 2564
และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
 ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560 – 2564 ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 กําหนดแผนและขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สปค.
พ.ศ. 2560 – 2564 และนําเสนอผู้บริหารเพื่อทราบภายในเดือน มี.ค. 2559
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จํานวน 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สปค.
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ทั้ง 2 ครั้ง มาประมวลผล และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกรอบทิศทางของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ
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ระดับ 4

 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จํานวน 2 ครั้ง โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
 รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ คค.
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ทั้ง 2 ครั้ง มาประมวลผล และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกรอบทิศทางของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ

ระดับ 5

จัดทํารายงานสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ พร้อมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการดําเนินการ
และนําเสนอผูบ้ ริหารเพื่อทราบภายในเดือน ก.ย. 2559

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ สนย. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.1.7 จํานวน
โครงการหรือ
กระบวนงานภายใน
ส่วนราชการที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.

ระดับที่ 1 เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ การศึกษาเพื่ อจัดทํ า ระดับที่ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็น
แผนยุ ทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุ ทธศาสตร์ สปค. ต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จํานวน 2 ครั้ง
พ.ศ. 2560 – 2564 และได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
ระดับที่ 3 ดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คค. และข้อเสนอแนะ
พ.ศ. 2560 - 2564 และแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560 – 2564 ระดับที่ 2 รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจาก
ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ ระดมสมองและให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ระดั บ ที่ 5 กํ า หนดแผนและขอบเขตการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ร่างแผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ทั้ง 2 ครั้ง มาประมวลผล
ในกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. 2560 - 2564 และ และใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกํ า หนดกรอบทิ ศ ทางของการจั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตร์ สปค. พ.ศ. 2560 – 2564 และนําเสนอผู้บริหาร แผนยุทธศาสตร์ฯ
เพื่อทราบภายในเดือน มี.ค. 2559

ระดับที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองและให้ความคิดเห็น
ต่ อร่างแผนยุ ทธศาสตร์ คค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จํ านวน 2 ครั้ง
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ

สกม.

ระดับที่ 4 รวบรวมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชนจาก
การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อ ระดมสมองและให้ ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ

สร.
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ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
สต.
สนย.

ร่างแผนยุทธศาสตร์ คค. พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 ทั้ง 2 ครั้ง มาประมวลผล
และใช้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกํ า หนดกรอบทิ ศ ทางของการจั ด ทํ า
แผนยุทธศาสตร์ฯ

c/o

ระดั บที่ 5 จัดทํ ารายงานสรุปการมี ส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทํ า
แผนยุ ทธศาสตร์ ฯ ฉบั บใหม่ พร้ อมมี ข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะจาก
การดําเนินการ และนําเสนอผู้บริหารเพื่อทราบภายใน ก.ย. 2559

สอ.
ศทท.

รายละเอียดโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕59 และยุทธศาสตร์สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕59 จะเข้าสู่
ระยะเวลาสิ้ น สุ ด ของแผน กระทรวงคมนาคม โดยสํ านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคมจึ งมี ค วามจํ าเป็ น ต้ อ งจั ด ทํ ายุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง 2 ฉบั บ ดั งกล่ าว ในระยะต่ อ ไป
โดยศึกษาวิเคราะห์การจัดทํายุทธศาสตร์ กําหนดแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม หน่วยงานในสังกัด และสํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม ในปี งบประมาณพ.ศ. 2560 - 2564 ให้มีการปฏิ บั ติงานที่ สอดคล้องเชื่ อมโยงกันอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบกับทุ กภาคส่วน โดยในกระบวนการจัดทํ า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ได้กําหนดให้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมองฯ และช่องทางอื่นๆ โดยจะมีการรวบรวมความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนมาประมวลผล และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดกรอบทิศทางของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่ต่อไป
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์
1. นางสาวรัชนีพร ธิตทิ รัพย์
2. นางพิมพา สุทนิ ศักดิ์
3. นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง

ติดต่อ: 02 281 0416
ติดต่อ: 02 283 1313
ติดต่อ: 02 283 3128
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

3.2 สปค. มีระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย
ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน
และการพัฒนางานด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

3.2.1 ร้อยละ
ของความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ฐานข้อมูล

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละความพึงพอใจ)
55

56

57

58

59

-

80

80

80

80

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 1 คะแนน

ระดับ 2

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 2 คะแนน

ระดับ 3

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 3 คะแนน

ระดับ 4

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 4 คะแนน

ระดับ 5

มีการดําเนินงานตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการได้สําเร็จ 5 คะแนน
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กลยุทธ์

แผนงาน/
โครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย
ครอบคลุมการใช้งาน
โดยเน้นการบูรณาการ
โครงข่ายและการเข้าถึงข้อมูล

8. แผนพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ
การปฏิบัตงิ าน
และการพัฒนา
งานของ สปค.
ด้านต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

ศทท.

ศทท.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.2.1 ร้อยละของความ
พึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.

1. ทบทวนความต้ อ งการใช้ งาน รับ ฟั งปั ญ หา อุ ป สรรคในการใช้ งาน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)
2. จัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาระบบ (แผนระยะเวลา 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ) (1 คะแนน)
3. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.30 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 40 (0.60 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 60 (0.90 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 80 (1.20 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 100 (1.50 คะแนน)
4. ดูแลให้ระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่าย สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันนานเกิน 4 ชม. (0.30 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 4 ชม. (0.60 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 3 ชม. (0.90 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 2 ชม. (1.20 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 1 ชม. (1.50 คะแนน)

กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

c/o
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1. ทบทวนความต้ อ งการใช้ ง าน รั บ ฟั ง ปั ญ หา อุ ป สรรคในการใช้ ง าน
จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (0.50 คะแนน)
2. จัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาระบบ (0.50 คะแนน)
3. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.30 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 40 (0.60 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 60 (0.90 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 80 (1.20 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 100 (1.50 คะแนน)
4. ดูแลให้ระบบฐานข้อมูล สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันนานเกิน 4 ชม. (0.30 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 4 ชม. (0.60 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 3 ชม. (0.90 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 2 ชม. (1.20 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 1 ชม. (1.50 คะแนน)
5. การวัดความพึงพอใจ
- มีการวัดความพึงพอใจ (0.50 คะแนน)
- ได้รับความพึงพอใจการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.50 คะแนน)

รายละเอียดโครงการ
เป็นการดําเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน และการพัฒนางานของ สปค. ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใน
กิจกรรมที่จะดําเนินการ จะพิจารณาระบบฐานข้อมูลที่มีความจําเป็นต่อการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ของ สปค. มาพัฒนาให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง
และทันสมัย โดยในปีงบประมาณ 2559 ศทท. กําหนดระบบฐานข้อมูลสําคัญที่จะดําเนินการ ประกอบด้วย
1) ระบบเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบํานาญ
2) ระบบบริหารงานพัสดุ
3) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4) ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ
5) ระบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคม และระบบสถิติคมนาคม
6) ระบบบริหารติดตามโครงการสําคัญ
7) ระบบราชรถเว็บเมล์
8) ระบบบริหารผลสําเร็จการดําเนินงานขององค์กร (MOT/BSC)
9) ระบบข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม
10) ระบบข้อมูลคมนาคมกับการต่างประเทศ
11) ระบบรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ และตรวจสอบแนวเวนคืนอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
12) ระบบศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์
13) ระบบบุคลากร
พร้อมทั้ง กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินงาน ประกอบด้วย
1) ทบทวนความต้องการใช้งาน รับฟังปัญหา อุปสรรคในการใช้งาน จากผู้ที่เกี่ยวข้อง (0.50 คะแนน)
2) จัดทําแผนการปรับปรุง/พัฒนาระบบ (0.50 คะแนน)
3) ปรับปรุง/พัฒนาระบบ
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 40 (0.30 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 40 (0.60 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 60 (0.90 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 80 (1.20 คะแนน)
- ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จ เฉลี่ย ร้อยละ 100 (1.50 คะแนน)
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4) ดูแลให้ระบบฐานข้อมูล สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันนานเกิน 4 ชั่วโมง (0.30 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 4 ชั่วโมง (0.60 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 3 ชั่วโมง (0.90 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 2 ชั่วโมง (1.20 คะแนน)
- ระบบไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันไม่เกิน 1 ชั่วโมง (1.50 คะแนน)
5) การวัดความพึงพอใจ
- มีการวัดความพึงพอใจ (0.50 คะแนน)
- ได้รับความพึงพอใจการใช้งานระบบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.50 คะแนน)
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
2. นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด
3. ศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง
4. นายอดิศร เกษมพรรณราย
5. นางอาภรณ์ ขวัญสุด

ติดต่อ : 0-2283-3051
ติดต่อ : 0-2283-3119
ติดต่อ : 0-2283-3166
ติดต่อ : 0-2283-3151
ติดต่อ : 0-2283-3152
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

3.2 สปค. มีระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย
ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน
และการพัฒนางานด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

3.2.2 ระดับ
ความสําเร็จของ
การปฏิบัตงิ าน
ตามแผนการ
จัดการความรู้

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับความสําเร็จ)
55

56

57

58

59

5

5

5

5

5

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย
ครอบคลุมการใช้งาน
โดยเน้นการบูรณาการ
โครงข่ายและการเข้าถึงข้อมูล

9. โครงการเพิม่
ศักยภาพการจัดการ
ความรู้และคลังปัญญา
ด้านคมนาคมขนส่ง
เพื่อสร้างนวัตกรรม
การปฏิบัตงิ าน

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

จัดทําแผนเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และคลังปัญญาด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานประจําปี 2559

ระดับ 2

ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 และมีการสรุปประเมินผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก

ระดับ 3

ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 70

ระดับ 4

ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 100

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป
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หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

ศทท.

ทุกหน่วยงาน
ใน สปค.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ ศทท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.2.2 ระดับความสําเร็จ
ของการปฏิบัติงานตาม
แผนการจัดการความรู้

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
c/o

ระดับที่ ๑ จัดทําแผนเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และคลังปัญญา
ด้ า นคมนาคมขนส่ ง เพื่ อ สร้ า งนวั ต กรรมการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดับที่ ๒ ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 10
ระดับที่ ๓ ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 20

ระดับที่ 1 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 50

ระดับที่ ๔ ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 30

ระดับที่ 5 สรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อไป

ระดับที่ ๕ ดําเนินงานตามแผนได้สําเร็จร้อยละ 40 และมีการสรุป
ประเมินผลการดําเนินการในรอบ 6 เดือนแรก
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ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 60
ระดับที่ 3 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 70
ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนฯ ได้สําเร็จ ร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการความรู้และคลังปัญญาด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ และความรู้
ด้านคมนาคม เพื่อให้บุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสํานักงานรัฐมนตรี นํามาใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารและระบบริการอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส
ติดต่อ : 02-283-3051
2. นายศักดิ์ณรงค์ หมวดโพธิ์กลาง ติดต่อ : 02-283-3166
3. นางสาวจุฑารัตน์ คันธีระ
ติดต่อ : 02-283-3444
4. นางสาวเพ็ญพร รุ่งเมือง
ติดต่อ : 02-283-3115
5. นางสาวจารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต ติดต่อ : 02-283-3115
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

3.2 สปค. มีระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความทันสมัย
ถูกต้อง บูรณาการ
เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานในกระทรวง
คมนาคมเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน
และการพัฒนางานด้านต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

3.2.3 ระดับ
ความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
พัฒนาศูนย์
ข้อมูลกฏหมาย

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

-

-

5

5

พัฒนาฐานข้อมูลให้มี
ความถูกต้อง ทันสมัย
ครอบคลุมการใช้งาน
โดยเน้นการบูรณาการ
โครงข่ายและการเข้าถึงข้อมูล

แผนงาน/โครงการ

10. โครงการพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกฏหมาย
ของ คค.

หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

สกม.

สกม. ศทท.

ของ คค.

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1

ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกําหนดตัวผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค.

ระดับ 2

ผู้รับผิดชอบจัดทํากรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกฎหมายของ คค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

ระดับ 3

ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูลกฎหมายได้สําเร็จร้อยละ ๔๐

ระดับ 4

ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูลกฎหมายได้สําเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 80 ถึง 100

ระดับ 5

ผู้รับผิดชอบสรุปผลการดําเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค. เสนอ รปค. (อร.) เพื่อทราบต่อไป
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ สกม. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.2.3 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานพัฒนา
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค.

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

ระดับที่ ๑ ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายกําหนดตัวผู้รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค.

c/o

ระดับที่ 1 ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูล
กฎหมายได้สําเร็จร้อยละ 4๐

ระดั บ ที่ ๒ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ทํ า กรอบการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า ระบบ ระดับที่ 2 ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านกฎหมายของ คค. กฎหมายได้สําเร็จร้อยละ 6๐
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9
ระดับที่ 3 ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูล
ระดั บ ที่ ๓ ดํ า เนิ น งานตามกรอบการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า ระบบ กฎหมายได้สําเร็จร้อยละ 80
ฐานข้อมูลกฎหมายได้สําเร็จร้อยละ 2๐
ระดับที่ 4 ดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานจัดทําระบบฐานข้อมูล
ระดั บ ที่ ๔ ดํ า เนิ น งานตามกรอบการดํ า เนิ น งานจั ด ทํ า ระบบ กฎหมายได้สําเร็จ ตั้งแต่ร้อยละ 9๐ ถึง 100
ฐานข้อมูลกฎหมายได้สําเร็จร้อยละ 3๐
ระดั บ ที่ 5 ผู้ รั บ ผิ ดชอบสรุ ป ผลการดํ าเนิ น การ ปั ญ หาอุ ป สรรค
ระดั บ ที่ ๕ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสรุ ป ผลการดํ า เนิ น การ ปั ญ หาอุ ป สรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค. เสนอ รปค. (อร.)
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานศูนย์ข้อมูลกฎหมายของ คค. เสนอ รปค. (อร.) เพื่อทราบต่อไป
เพื่อทราบต่อไป

o

รายละเอียดโครงการ
เป็นการจัดทําระบบฐานข้อมูลกฎหมายที่กระทรวงคมนาคมเป็นศูนย์กลาง โดยรวบรวมกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตามภารกิจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม
ไว้ในศูนย์ข้อมูลกฎหมายกระทรวงคมนาคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติงานและพัฒนางานกฎหมายของกระทรวงคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
สํานักกฎหมาย
นายสเน่ห์ ตัง้ สถิตย์
นางสาวศิรินทรรัตน์ กังสวิวฒ
ั น์

ติดต่อ 0 2281 8461
ติดต่อ 0 2281 3263
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงทีย่ ึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

3.3 บุคลากร สปค.เป็น
คนดีมีความเป็นผู้นําที่
สามารถปฏิบัติงานบน
ฐานความรู้ทหี่ ลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึกสามารถ
ปรับตัวรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

3.3.1 ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ระดับคะแนน)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

3

4

5

5

5

ยกระดับสมรรถนะของ
บุคลากรด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลายแต่มุ่งเน้น
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

แผนงาน/โครงการ

11. โครงการพั ฒ นา
คุ ณ ภาพการบริ ห าร
จ ัด ก า ร ภ า ค ร ัฐ
ปีงบประมาณ 2559

หน่วย
ประสานงาน

หน่วยปฏิบตั ิ

กพบ.

ทุกหน่วยใน
สปค.

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

นําสรุปผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ 2558 มาจัดทําหรือทบทวนแผนดําเนินการ ปีงบประมาณ 2559

ระดับ 2

ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 30 เมื่อสิน้ ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2559

ระดับ 3

ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 เมื่อสิน้ ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559

ระดับ 4

ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 80 เมื่อสิน้ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2559

ระดับ 5

ดําเนินการตามแผนได้ร้อยละ 100 และสรุปรายงานผลการดําเนินการนําเสนอผู้บริหารทราบ และแจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อนําผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของ กพบ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o
c/o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ระดับที่ ๑ นําสรุปผลการดําเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มาจัดทําหรือทบทวนแผนดําเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับที่ 1 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 60

ระดับที่ ๒ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 30
ระดับที่ ๓ -

ระดับที่ 3 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 80 เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3
ของปีงบประมาณ 2558

ระดับที่ ๔ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 40

ระดับที่ 4 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 90

ระดับที่ ๕ ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 50

ระดั บ ที่ 5 ดํ าเนิ น การตามแผนได้ ร้อ ยละ 100 และสรุป รายงาน
ผลการดําเนินการนําเสนอผู้บริหารทราบ และแจ้งเวียนหน่วยงาน
เพื่อนําผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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ระดับที่ 2 ดําเนินการตามแผนการดําเนินงานได้ร้อยละ 70

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ของหน่วยงานใน สปค. (หน่วยปฏิบตั ิ)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาองค์ความรู้ ระบบงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศ และบุคลากรเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มี สมรรถนะสูง
3.3.1 ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

o
c/o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ระดับที่ ๑ -

ระดับที่ 1 ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
บรรลุร้อยละ 60

ระดับที่ ๒ ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
ระดับที่ 2 ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
บรรลุร้อยละ 30
บรรลุร้อยละ 70
ระดับที่ ๓ ระดับที่ 3 ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
ระดับที่ ๔ ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ บรรลุร้อยละ 80
บรรลุร้อยละ 40
ระดับที่ 4 ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
ระดับที่ ๕ ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ บรรลุร้อยละ 90
บรรลุร้อยละ 50
ระดับที่ 5 ร่วมประชุมและดําเนินการตามแผนดําเนินการ จนแผนฯ
บรรลุร้อยละ 100

รายละเอียดโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ สปค. ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award – PMQA) และรักษาระดับมาตรฐานของคุณภาพการบริหารจัดการ ดําเนินการโดย
การประเมินตนเองเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เพื่อพัฒนาองค์การให้ได้มาตรฐานดังกล่าว
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. นางวรรณวีร์ โวหาร

ติดต่อ: 02 283 3043
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

3.3 บุคลากร สปค.เป็น
คนดีมีความเป็นผู้นําที่
สามารถปฏิบัติงานบน
ฐานความรู้ที่หลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึกสามารถ
ปรับตัวรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วดั

3.3.2 ร้ อยละของบุ คลากร
ที่ ได้ รั บ การพั ฒนาด้ วย
วิธีการต่างๆ ตามแผนพัฒนา
บุ คลากรเพื่ อสร้ างความ
พ ร้ อ ม ต าม เส้ น ท าง
ความก้ าวหน้ าในอาชี พ
(Training Roadmap for
Career Development)

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของบุคลากร)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

70

80

90

90 ยกระดับสมรรถนะของ
บุคลากรด้วยรูปแบบที่
หลากหลายแต่มุ่งเน้น
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง

แผนงาน/โครงการ

หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

12. โครงการพั ฒนาบุ คลากร
สปค. เพื่อสร้างความพร้อมตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
ด้ วยวิ ธีการฝึ กอบรม สั มมนา
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1
ระดับ 2

- จัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากร สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ผู้บริหารเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร สปค. สรค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- นําแผนพัฒนาบุคลากร สปค. สรค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
- ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนงาน ณ ไตรมาสที่ 2
- รายงานสรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2559

ระดับ 3

- ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 3
- รายงานผลการดําเนินการ ณ ไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วยโครงการ งบประมาณ และจํานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม

ระดับ 4

- ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 4
- สํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
รายงานผลการดําเนินการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พร้อมผลการสํารวจ เสนอผู้บริหารภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559

ระดับ 5
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กจ.

กจ.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ กจ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.3.2 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาด้วย
วิธีการต่างๆ ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างความพร้อมตาม
เส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชีพ (Training
Roadmap for Career
Devepment)

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

ระดับ 1 จัดทําร่างแผนพัฒนาบุคลากร สปค. ประจําปีงบประมาณ 2559
ระดั บ 2 ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบร่ า งแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร สปค. สรค.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
c/o

ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุ คลากรประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 3

ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินการ ณ ไตรมาสที่ 3 ประกอบด้วย
ระดั บ 3 นํ าแผนพั ฒ นาบุ คลากร สปค. สรค. ประจํ าปี งบประมาณ โครงการ งบประมาณ และจํานวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม
พ.ศ. 2559 ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ระดับ 3 ดําเนินการตามแผนการพัฒนาบุ คลากรประจําปีงบประมาณ
ระดับ 4 ดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในไตรมาสที่ 4
พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแผนงาน ณ ไตรมาสที่ 2
ระดับ 4 สํารวจความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ระดับ 5 รายงานสรุปผล การดําเนินงานเสนอผู้บริหาร ภายในวันที่
10 เม.ย. 2559

ระดับ 5 รายงานผลการดําเนินการ ณ สิ้นปีงบประมาณ พร้อมผล
การสํารวจ เสนอผู้บริหารภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559

รายละเอียดโครงการ
จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีการพัฒนา ประกอบด้วย การฝึกอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ. นโยบายรัฐบาล รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ของ สปค. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร
(ร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด) และมีการสํารวจความพึงพอใจในภาพรวมของบุคลากรต่อการพัฒนาของ กจ. ด้วย
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ายพัฒนาบุคคล กองการเจ้าหน้าที่
1. นางวันดี ขันติไตรรัตน์
2. นางสาวภราวดี หอมแย้ม

ติดต่อ: 02 283 3003
ติดต่อ: 02 283 3003
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.3 บุคลากร สปค.เป็น
คนดีมีความเป็นผู้นําที่
สามารถปฏิบัติงานบน
ฐานความรู้ที่หลากหลาย
เชี่ยวชาญเชิงลึกสามารถ
ปรับตัวรับกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

3.3.3 ร้อยละของ
บุคลากรในส่วนราชการ
ที่มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อน
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม
และไม่ทุจริต

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของบุคลากร)

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ

55

56

57

58

59

-

70

80

90

13. โครงการส่งเสริม
90 ส่งเสริมค่านิยมไม่
คุณธรรม จริยธรรมของ
ทุจริต และพัฒนา
หน่วยงานให้เป็นสังคม สปค. สรค.
คนดีมีคุณธรรม

หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

ศปท.

ศปท.

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

- จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ
- แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ

ระดับ 2

- สรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สปค. ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2559 เสนอผู้บริหารรับทราบ
ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2559
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผน ณ ไตรมาสที่ 3
- จัดทําร่างแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของบุคลากรใน สปค. สรค. ว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม และไม่ทุจริต
- ทอดแบบสํารวจความคิดเห็น ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2559
- รวบรวมและประมวลผลแบบสํารวจ
รายงานผลการดําเนินงานพร้อมผลการสํารวจ ได้คะแนน 0.20 คะแนน
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.80 คะแนน
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.60 คะแนน

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
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- ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 70 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.40 คะแนน
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นไม่ถึงร้อยละ 70 ได้คะแนน 0.20 คะแนน
เสนอผู้บริหาร และ สนย. ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559
เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ ศปท. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
กตส.
3.3.3 ร้อยละของ
บุคลากรในส่วนราชการที่ กพบ.
มีความเชื่อมั่นว่าเพื่อน
กก.
ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
กจ.
ว่าเป็นคนดี มีคุณธรรม
กค.
และไม่ทุจริต
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.
ศปท.

ระดับ 1 จัดทํ าแผนปฏิ บัติการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริต
ของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอผู้บริหารเห็นชอบ

ระดับ 1 ดําเนินกิจกรรมตามแผน

ระดับ 2 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนฯ

ระดับ 3 จัดทําร่างแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของ
บุคลากรใน สปค. สรค. ว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาว่าเป็นคนดี
มีคุณธรรม และไม่ทุจริต

ระดั บ 3 ติ ด ตามการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต ของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ระดั บ 4 ดํ าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ การป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุจริต ของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้มากกว่า
ร้อยละ 30 ภายในไตรมาสที่ 2

c/o

ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมตามแผน ณ ไตรมาสที่ 3

ระดับ 4 - ทอดแบบสํารวจความคิดเห็น ภายในวันที่ 20 ส.ค. 2559
- รวบรวมและประมวลผล

ระดับ 5 รายงานผลการดําเนินงานพร้อมผลการสํารวจได้คะแนน
ระดั บ 5 สรุป ผลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และ 0.20 คะแนน
ปราบปรามการทุ จริต ของ สปค. ณ สิ้ นไตรมาสที่ 2 ของปี งบประมาณ 2559 - ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.80 คะแนน
เสนอผู้บริหารรับทราบ ภายในวันที่ 15 เม.ย. 2559
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 75 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.60 คะแนน
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นร้อยละ 70 ขึ้นไป ได้คะแนน 0.40 คะแนน
- ผลสํารวจความเชื่อมั่นไม่ถึงร้อยละ 70 ได้คะแนน 0.20 คะแนน
เสนอผู้บริหาร และ สนย. ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559
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รายละเอียดโครงการ
จัดทําและขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสื่อสารให้บุคลากรทราบ และมีรายงานผล
การดําเนินงาน พร้อมทั้งจัดทําแบบสํารวจความเชื่อมั่นของบุคลากรใน สปค. และ สรค. ว่าเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นคนดีมีคุณธรรม และไม่ทุจริต เพื่อสรุปเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กองการเจ้าหน้าที่
1. นางสอนจิตร เอี่ยมสกุล
ติดต่อ: 02 283 3208
2. นางภัทราวดี จันทร์เหล่าหลวง
ติดต่อ: 02 283 3208
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.4 สปค. มีวัฒนธรรม
การทํางานบนความ
หลากหลายและสามารถ
ทํางานข้ามหน่วยงานหรือ
สายงานได้ เป็นสังคมที่
น่าอยู่ บุคลากรมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.4.1 ร้อยละของ
บุคลากรในส่วนราชการ
ที่ได้ผ่านระบบหมุนเวียน
งานเพื่อเรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้หลากหลาย

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของบุคลากร)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

-

70

80

80 พัฒนาระบบหมุนเวียน
งานด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เรียนรู้
งานที่หลากหลาย

แผนงาน/โครงการ

14. แผนพัฒนาระบบ
หมุนเวียนงานด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมเพือ่ ส่งเสริม
ให้บุคลากรได้เรียนรู้งาน
ที่หลากหลาย

หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

กจ.

กจ.

14.1 โครงการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมุนเวียนงาน
เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5

- ทบทวนสิ่งที่ได้ดําเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งร่วมกันเสนอความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรค ของการดําเนินงานที่ผ่านมา
- รวบรวมความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน เพื่อจัดทําและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ประชุมคณะผู้แทนฯ ของหน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. เพื่อหาแนวทาง/รูปแบบร่วมกัน ในการพัฒนาบุคลากรด้วยระบบหมุนเวียนงาน สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์การของ สปค. และ สรค.
หน่วยงานภายใน สปค.และ สรค. จัดทําแผนหมุนเวียนงานของแต่ละหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และส่งให้ กจ. รวบรวมและนําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบ ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2559
- จัดทําแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับองค์ความรู้ในงานที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น หลังจากดําเนินการตามแผนหมุนเวียนงาน และแจกจ่ายแบบประเมินให้กับ
ทุกหน่วยงาน เพื่อประเมินตนเอง
- รวบรวมผลการสํารวจ และจัดประชุมชี้แจงผลการประเมิน และแนวทางการหมุนเวียนงานแก่หน่วยงาน
- ทุกหน่วยงานดําเนินการหมุนเวียนงานอย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ
- รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบภายในวันที่ 15 ต.ค. 2559
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ กจ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.4.1 ร้อยละของบุคลากร
ในส่วนราชการที่ได้ผ่าน
ระบบหมุนเวียนงาน
เพื่อเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.

ระดับ 1 ทบทวนสิ่งที่ได้ดําเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

c/o

ระดับ 1 ดําเนินการตามแผนหมุนเวียนงานของแต่ละหน่วยงาน

ระดับ 2 ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ระดั บ 2 จั ด ทํ า แบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ใ นงาน
พร้อมทั้งร่วมกันเสนอความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน ที่หลากหลายและเพิ่มขึ้น หลังจากดําเนินการตามแผนหมุนเวียนงาน
ที่ผ่านมา
ระดับ 3 แจกจ่ายแบบประเมินให้กับทุกหน่วยงาน เพื่อประเมินตนเอง
ระดับ 3 รวบรวมความคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรคของการดําเนินงาน ระดั บ 4 - รวบรวมผลการสํ ารวจ และจัดประชุ มชี้แจงผลการประเมิ น
เพื่อจัดทําและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
และแนวทางการหมุนเวียนงานแก่หน่วยงาน
ระดับ 4 ประชุมคณะผู้แทนฯ ของหน่วยงานภายใน สปค.และ สรค.
เพื่ อ หาแนวทาง/รูป แบบร่ว มกั น ในการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยระบบ
หมุนเวียนงาน สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การของ สปค.และ สรค.

- ทุกหน่วยงานดําเนินการหมุนเวียนงานอย่างน้อยร้อยละ 80
ของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้นๆ

ระดับ 5 - ติดตามผลการหมุนเวียนงาน
ระดับ 5 หน่วยงานภายใน สปค.และ สรค. จัดทําแผนหมุนเวียนงาน
- รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบภายในวันที่
ของแต่ ละหน่ วยงาน ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และส่ งให้ กจ. 15 ต.ค. 2559
รวบรวมและนําเสนอผู้บริหารรับทราบ ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2559

รายละเอียดโครงการ
รวบรวมองค์ความรู้ที่จําเป็นของแต่ละหน่วยงาน ด้วยวิธีการศึกษาจากโครงสร้าง สัมภาษณ์หน่วยงาน และจัดทําแบบประเมินตนเองให้หน่วยงาน สปค. และ สรค.
ประเมินความรู้ที่บุคลากรแต่ละคนในหน่วยงานมี และจัดประชุมชี้แจงผลการประเมินตนเอง เพื่อกําหนดแนวทางการหมุนเวียนงานแก่หน่วยงาน สปค. และ สรค. เสนอผู้บริหาร
พิจารณามีบัญชาให้หน่วยงานดําเนินการหมุนเวียนบุคลากร อย่างน้อย ร้อยละ 80 ภายในหน่วยงาน หรือข้ามหน่วยงาน ทั้งในรูปแบบถาวรและรูปแบบชั่วคราวอย่างน้อย 1 งาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
กลุ่มแผนงานและพัฒนาระบบ
1. นายพิษณุ สุ่มประดิษฐ์
2. นางสาวอัมพิกา ลิ่วรุ่งโรจน์

กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ: 02 283 3073
ติดต่อ: 02 283 3073
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14.2 โครงการหมุนเวียนงานในระบบ HiPPS
เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

- ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่น 12 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร HiPPS รุ่น 12 เสนอ ก.พ. ได้ทันภายในกําหนดเวลา

ระดับ 2

- แจ้งหน่วยงาน HiPPS รุ่น 10 ให้ดําเนินการตามกรอบสั่งสมประสบการณ์ (EAF) (ในปีที่ 2)
- รายงานผล HiPPS รุ่น 10 สปค. ภายในวันที่ 11 เมษายน 2559

ระดับ 3
ระดับ 4

- จัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์ (ตามสายงานและตําแหน่ง) HiPPS รุ่น 12
- ขออนุมัติกรอบสั่งสมประสบการณ์ HiPPS รุ่น 12
จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์ (รายบุคคล) สําหรับ HiPPS รุ่น 12
- ขออนุมัติกรอบ EAF
- ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการพัฒนา HiPPS
- จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวคิด ข้อเสนอแนะดําเนินโครงการ HiPPS

ระดับ 5

สรุปผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ: สปค. ไม่มีผู้ผา่ นการคัดเลือก HiPPS รุ่น 11
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ กจ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.4.1 ร้อยละของบุคลากร
ในส่วนราชการที่ได้ผ่าน
ระบบหมุนเวียนงาน
เพื่อเรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.

ระดับ 1 ประกาศรับสมัคร HiPPS รุ่น 12 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ระดับ 1 - จัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์ (ตามสายงานและตําแหน่ง)
ระดับ 2 รวบรวมรายชื่อผู้สมัคร HiPPS รุ่น 12 เสนอ ก.พ. ได้ทัน HiPPS รุ่น 12
- ขออนุมัติกรอบสั่งสมประสบการณ์ HiPPS รุ่น 12
ภายในกําหนดเวลา
c/o

ระดับ 4 ติดตามผลการดําเนินการพัฒนา HiPPS รุ่น 10 (ในปีที่ 2)

ระดับ 2 - จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํากรอบสั่งสมประสบการณ์
(รายบุคคล) สําหรับ HiPPS รุ่น 12
- ขออนุมัติกรอบ EA

ระดับ 5 รายงานผล HiPPS รุ่น 10 สปค. ภายในวันที่ 11 เม.ย. 2559

ระดับ 3 ประชุมคณะกรรมการ พิจารณาผลการพัฒนา HiPPS

ระดับ 3 แจ้งหน่วยงาน HiPPS รุ่น 10 ให้ดําเนินการตาม EAF (ในปีที่ 2)

ระดับ 4 จัดประชุมเพื่อรับฟังแนวคิด ข้อเสนอแนะดําเนินโครงการ HiPPS
ระดับ 5 สรุปผลการดําเนินงาน

รายละเอียดโครงการ
รับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สปค. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด และทบทวนกรอบการสร้างสมประสบการณ์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ของ สปค. เพื่อกําหนดหน่วยงานและระยะเวลาที่ต้องหมุนเวียนงานเสนอ ปกค. ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงไปฝึกเรียนรู้งาน
กับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งมีการติดตามและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้งฯ
1. นางสาวอํานวยสุข แต้พานิช
2. นายวิโรจน์ หาญสําฤทธิ์ผล
3. นางสุวภัทร เจนนัดที

กองการเจ้าหน้าที่
ติดต่อ: 02 283 3004
ติดต่อ: 02 283 3004
ติดต่อ: 02 283 3004
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

3.4 สปค. มีวัฒนธรรม
การทํางานบนความ
หลากหลายและสามารถ
ทํางานข้ามหน่วยงานหรือ
สายงานได้ เป็นสังคมที่
น่าอยู่ บุคลากรมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

3.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความสุขใน
การปฏิบัติราชการ ณ
ส่วนราชการสังกัด สปค.

ปี พ.ศ./ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของบุคลากร)

กลยุทธ์

55

56

57

58

59

-

70

80

90

90 พัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อสร้างความสุข
ความสมดุลระหว่าง
การปฏิบัติหน้าที่และ
ชีวิตครอบครัวของ
บุคลากร

แผนงาน/โครงการ

15. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

เกณฑ์การให้คะแนนหลัก
ระดับ 1

- จัดทําแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และเสนอขออนุมัติแผน
- ดําเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

ระดับ 2

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

ระดับ 3

- รายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ผู้บริหารทราบ ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2559

ระดับ 4

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ระดับ 5

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ได้ร้อยละ 100
- รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารรับทราบ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559
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หน่วย
หน่วยปฏิบตั ิ
ประสานงาน

กจ.

กจ.

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือนของ กจ. (หน่วยประสานงาน)
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

ประสานงาน (c)
ปฏิบัติ (o)

รอบประเมิน 6 เดือน/ ระดับคะแนน

รอบประเมิน 12 เดือน/ ระดับคะแนน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.4.2 ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความสุข
ในการปฏิบัติราชการ
ณ ส่วนราชการสังกัด สปค.

กตส.
กพบ.
กก.
กจ.
กค.
กส.
สกม.
สร.
สต.
สนย.
สอ.
ศทท.

ระดั บ 1 จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต บุ ค ลากร ระดั บ 1 ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
c/o

ระดับ 2 - เสนอขออนุมัติแผน
- ดําเนินการเผยแพร่แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ

ระดั บ 3 ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ
ได้ร้อยละ 100

ระดั บ 3 ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ ระดั บ 5 รายงานผลการดํ าเนิ นงาน ปั ญหา/อุ ปสรรค พร้ อมข้ อเสนอแนะ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
ให้ผู้บริหารรับทราบ ภายในวันที่ 10 ต.ค. 2559
ระดั บ 4 ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ฯ
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ระดับ 5 รายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ให้ผู้บริหารทราบ
ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2559

ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสวัสดิการและคุณภาพชีวิต กองการเจ้าหน้าที่
1. นางสาวปรียนารถ พีรพิพฒ
ั น์
ติดต่อ: 02 283 3003
2. นายจีระวัฒน์ อาจเอี่ยม
ติดต่อ: 02 283 3003
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