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เปิดมุมมองทิศทางการด�าเนินงาน...
นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี
ปลัดกระทรวงคมนาคม

 “...ส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม เป็นศนูย์กลำง
กำรบริหำรนโยบำยของกระทรวงคมนำคม มีหน้ำที่หลัก
ในกำรพัฒนำยุทธศำสตร์และแปลงนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติ  รวมถึงก�ำกับดูแล และติดตำมประเมินผล 
กำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนในสงักดัให้บรรลผุลสมัฤทธิ์ 
ซ่ึงที่ผ่ำนมำส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมสำมำรถ
ด�ำเนินกำรได้ตำมภำรกิจที่ก�ำหนด สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และแผนยุทธศำสตร์กระทรวงคมนำคม 
พ.ศ. 2560 - 2564 

 ดังนั้น ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงได้ 
จัดท�ำแผนยุทธศำสตร์ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรด�ำเนิน
แผนงำนที่ชัดเจน เพื่อตอบสนองนโยบำยรัฐบำลทิศทำง
กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งรองรับนโยบำยผู้บริหำรและ
สำมำรถให้บริกำรหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชำชน...”

 ค�ำกล่ำว นำยชำติชำย ทิพย์สุนำวี ปลัดกระทรวงคมนำคม  
ในโอกำสเป็นประธำนเปิดกำรสมัมนำสือ่สำรถ่ำยทอดแผนยทุธศำสตร์ 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 23 
ธันวำคม 2559
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คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
(ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง)

1 2 3 4

นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี

ปลัดกระทรวงคมนาคม 

นายกฤชเทพ สิมลี

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ด้านอ�านวยการ

นายสมศักดิ์ ห่มม่วง

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง

นายพีระพล   ถาวรสุภเจริญ

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง
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หัวหน้า/ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

1 2 3

นายวรเดช   หาญประเสริฐ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการ

กระทรวงคมนาคม

นายชูศักดิ์  เกวี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นายจิรุตม์   วิศาลจิตร

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
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1 2 3

นายวิทยา   ยาม่วง

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า

นางสาวกอบกุล   โมทนา

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ

นางสาวดุจดาว  เจริญผล

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก






ทีป่รึกษาด้านเศรษฐกิจ
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นายถวัลย์รัฐ  อ่อนศิระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลประจ�ากระทรวง

คมนาคม

นางปานจิต จินดากุล

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559







คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง/

ผู้ช่วยปลัดกระทรวง)

1 2 3
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คณะผู้บริหารส�านักงานรัฐมนตรี/ส�านักงานปลัดกระทรวง
รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นายกฤชเทพ  สิมลี

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยการ

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

นายสรพงศ์  ไพฑูรย์พงษ์

หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

นายชยุตพล  ลีนิวา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค�าปรึกษา

กฎหมาย







1 2 3
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คณะผู้บริหารส�านักงานปลัดกระทรวง/
รายงานตรงต่อปลัดกระทรวง

นางอุบลทิพย์  จางวิบูลย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นายก้องเกียรติ เกิดศรีพันธุ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้ตรวจสอบภายในกระทรวง

นางสาววีณา  นุสดิน

หัวหน้ากลุ่มงานนิรภัยการบินและ

สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ







นายพัลลภ  สังข์ศิลป์เลิศ

นักวิชาการขนส่ง ช�านาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มค้นหาและ

ช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย



1 2 3 4
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คณะผู้บริหาร/ผู้อ�านวยการกอง

นายปริยะ เวสสบุตร

ผู้อ�านวยการกองกลาง

นายไพโรจน์  งามจรัส

ผู้อ�านวยการกองการเจ้าหน้าที่

นางสาวเพ็ญศรี  ลิ้มชนะกุล

ผู้อ�านวยการกองคลัง






นางนิม่นวล  ตีรณะธรรม

ผู้อ�านวยการกองสารนิเทศ


1 2 3 4
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นายเสน่ห์  ตั้งสถิตย์

ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย 

นางจตุพร วงษ์ตา

ผู้อ�านวยการส�านักความร่วมมือระหว่างประเทศ

นายสถาพร  อังคณาวรกุล

ผู้อ�านวยการส�านักตรวจราชการ






คณะผู้บริหาร/ผู้อ�านวยการส�านัก

1 2 3
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คณะผู้บริหาร/ผู้อ�านวยการส�านัก/ศูนย์

นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์

ผู้อ�านวยการ

ส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาววันทนา  เสาวดี

ผู้อ�านวยการ

ส�านักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส

ผู้อ�านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร







1 2 3
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1 2

คณะผู้บริหารเกษียณอายุราชการ
(30 กันยายน 2559)

นายพงษ์ศักดิ์   สมใจ

รองปลัดกระทรวงคมนาคม 
นางสาวสุวรรณา  คล้ายทับทิม

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 
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รายงานประจำปี 
2559

การบริหารราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานการประชุมหัวหน้า 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

โ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของ
กระทรวงคมนาคม	 (งบประมาณแผ่นดิน)	 คร้ังที่	 5/2559	 โดยมีนายชาติชาย	 ทิพย์สุนาว	ี 
ปลัดกระทรวงคมนาคม	เข้าร่วมประชุม	เมื่อวันที	่15	สิงหาคม	2559

ประเด็นยุทธศาสตร์
	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	1	:	พัฒนาบทบาทการเป็นผู้น�าในการบริหารจัดการนโยบาย 

	 	 	 และยุทธศาสตร์คมนาคม

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	2	:	ขบัเคลือ่น	ติดตามประเมนิผล	และให้ข้อเสนอแนะการด�าเนนิงาน 

	 	 	 เชิงรุก

	 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่	3	:	การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

	 	 	 ของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 ดยที่ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานปลัดกระทรวง	 กระทรวงคมนาคม	

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป	 อันจะท�าให้การปฏิบัติภารกิจตามอ�านาจหน้าที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2552	

 วิสัยทัศน์ :	เป็นศูนย์กลางการบริหารนโยบายการคมนาคมอย่างมีคุณภาพ
 พันธกิจ : 1)	เสนอแนะและก�ากับดูแลนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อน�ากระทรวงคมนาคมสู่ผลสัมฤทธิ์ 
		 	 ตามเป้าประสงค์สูงสุดที่ก�าหนดไว้
  2)	จดัระบบการท�างาน/ระบบข้อมลูสารสนเทศ	 สร้างองค์ความรู/้ความสามารถบคุลากร 
		 	 ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
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รายงานประจำปี 
2559

การบริหารราชการของ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายชาติชาย		ทิพย์สุนาวี	ปลัดกระทรวงคมนาคม

 n เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	2559	นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตร	ี

ว่าการกระทรวงคมนาคม	พร้อมด้วย	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัด

กระทรวงคมนาคม	 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	

สยามมกุฎราชกุมาร	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ	ณ	ศาลา

สหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึก

ในพระมหากรุณาธิคุณ

 n เมือ่วนัที	่3	ธนัวาคม	2558 นายชาตชิาย	ทพิย์สนุาว	ีปลดักระทรวง	

คมนาคม	 เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีด ี

และพลังของแผ่นดิน	 โดยมีคณะผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานปลัด

กระทรวงคมนาคมเข้าร่วมในพิธ	ีณ	มุขกลางอาคาร	1	กระทรวงคมนาคม	

 n เมือ่วนัที	่27	ตลุาคม	2559 เปิดสมัมนาเพือ่ประเมนิความสนใจของ	

ภาคเอกชน	แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนและบรหิารจดัการทีพ่กัรมิทาง	

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	สายบางปะอิน-นครราชสีมา	และ

สายบางใหญ่-กาญจนบุรี	ณ	โรงแรมอนันตรา	สยาม	กรุงเทพมหานคร	

 n เมือ่วนัที	่8	มกราคม	2559	เป็นประธานการประชมุเพือ่พิจารณา 

คดัเลอืกโครงสร้างพืน้ฐาน	 เพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้กองทนุโครงสร้างพืน้ฐาน	 

เพื่ออนาคตประเทศไทย	 (Thailand	 Future	 Fund)	 โดยมีวัตถุประสงค ์

เพือ่สนบัสนนุการลงทนุในกจิการโครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั	เพือ่เพิม่ขดีความ

สามารถการแข่งขันของประเทศในระยะยาว	 เพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนใหม่ 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ	 ลดภาระการคลังของภาครัฐใน 

การระดมทนุเพือ่การลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานภาครฐั	 เป็นช่องทางให้นกัลงทุน	

และผู้มีเงินออมสามารถลงทุนในทรัพย์สินของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ	 และ

สนบัสนนุการพฒันาตลาดทนุของประเทศ	โดยเป็นการเพิม่ผลติภณัฑ์ทางเลอืก	
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ในการลงทุนผ่านตลาดทุน	 ส�าหรับรูปแบบของกองทุนฯ	 เป็นกองทุนปิด	 (ไม่มี

การก�าหนดอายุโครงการ)	 ที่สามารถสนับสนุนการลงทุนในกิจการโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศ	 โดยมีมูลค่าการระดมทุนประมาณ	 100,000	 ล้านบาท	 

เป็นกองทุนที่จัดต้ังข้ึนภายใต้หลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	

มีความยืดหยุ่น	โดยสามารถลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใหม่	(Greenfield)	และ

โครงการท่ีมีอยูเ่ดมิ	(Brownfield)	รวมทัง้หลกัทรพัย์อืน่	ๆ 	และเป็นกองทุนทีส่ามารถ

ระดมทนุ	ได้จากนักลงทนุสถาบนั	นกัลงทนุรายย่อย	โดยมกีลไกประกนัผลตอบแทน	

ที่เหมาะสม	

 n เมือ่วนัที	่15	มกราคม	2559	เป็นประธานการประชุมตดิตาม	
การแก้ไขปัญหายางพารา	เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกรเป็นกรณเีร่งด่วนตาม	

นโยบายของรัฐบาล	 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน 

ในสังกัด	 ด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยการน�ายางพารามา 

เป็นส่วนผสมในการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนของกรมทางหลวง	และ

กรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ	 ประมาณ	 20,000	 ตัน	 โดยขอ 

ความร่วมมอืภาคเอกชนผูผ้ลติน�า้ยาง	Para	Slurry	seal	รบัซ้ือยางโดยตรง	

ผ่านองค์กรภาครัฐในราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดของรัฐบาล	 ซึง่ภาค

เอกชนยนิดใีห้ความร่วมมอืกบัรัฐบาล	 นอกจากนี	้กระทรวงคมนาคม	 

มีนโยบายการพัฒนากรรมวิธีการน�ายางพารามาเป็นส่วนผสมใน 

การท�าถนนอย่างต่อเน่ือง	 โดยค�านึงถึงคุณภาพของถนนและ 

ความปลอดภัยของประชาชนเป็นส�าคัญ

 n เมือ่วันที	่10	สิงหาคม	2559	มกีารประชมุการพฒันาโครงสร้าง	

พื้นฐานด้านการขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร	ณ	ห้อง

ประชุมกระทรวงคมนาคม	โดยมี	นายพิศักดิ์	จิตวิริยะวศิน	อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท	ผู้แทนจากส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร	กรมการขนส่งทางบก	กรมทางหลวง	การรถไฟแห่งประเทศไทย	

บริษทั	ขนส่ง	จ�ากดั	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมประชมุ	เพือ่หารอื

การบูรณาการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในพื้นที่

เขตเศรษฐกจิพเิศษมกุดาหารให้มคีวามเชือ่มโยงการเดนิทางและขนส่ง

สินค้าอย่างเป็นระบบ	 เกิดการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ	 และม ี

ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน	

 n เมือ่วนัที	่14	มถินุายน	2559 เป็นประธานการประชมุคณะ 

กรรมการจดัตัง้กองทนุชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ	

โดยนายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 กล่าวว่า	 คณะกรรมการจัดตั้งกองทุน

ชดเชยผลกระทบจากท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิแต่งตัง้ตามมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 คร้ังที่	 2/2552	 เมื่อวันที่	 4	

พฤษภาคม	 2552	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการก�าหนดมาตรการวิธีการที่ 

จะช่วยเหลอืและด�าเนินการบรรเทาผลกระทบทีป่ระชาชนอาจจะได้รับ

จากการด�าเนินงานของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 ซึ่งคณะกรรมการ 

จัดตั้งกองทุนฯ	 ดังกล่าว	 ได้แต่งตั้งตั้งแต่ปี	 2552	 จึงให้บริษัท	 

ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขค�าสั่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งกองทุนฯ	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการจัดตั้งกองทุนฯ	เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และถูกต้อง
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 n เมือ่วนัที	่ 28	 มถินุายน	 2559	 เป็นประธานการประชุมคณะ 

กรรมการอ�านวยการจดังานตลาดคลองผดงุกรงุเกษมของกระทรวงคมนาคม	

ครั้งที่	 3/2559	 โดยมี	 นายพงษ์ศักดิ์	 สมใจ	 นายพีระพล	 ถาวรสุภเจริญ	 

รองปลัดกระทรวงฯ	 นายสมศักดิ์	 ห่มม่วง	 ผู ้ตรวจราชการกระทรวงฯ	 

นายวิทยา	 ยาม่วง	 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า	 และผู้แทน 

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	เข้าร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุมกระทรวง

คมนาคม	 ทั้งน้ี	 ที่ประชุมได้หารือร่วมกันเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงาน

ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมของกระทรวงฯ	ในช่วงเดือนตุลาคม	2559

 n เมือ่วนัที	่8	กมุภาพนัธ์	2559 เป็นประธานการประชมุเพือ่พจิารณา	

รายละเอียดตัวชี้วัด	 ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดระดับ 

กรม	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 โดยมี	 นายพงษ์ศักดิ์	 สมใจ	 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 นางปานจิต	 จินดากุล	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวง

คมนาคม	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 กรมเจ้าท่า	

กรมการขนส่งทางบก	กรมทางหลวง	กรมทางหลวงชนบท	กรมท่าอากาศยาน	

และส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 ณ	 ห้องประชุม

กระทรวงคมนาคม

 n เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2559 เป็นประธานการประชมุเตรยีมการ	

ชีแ้จงงบประมาณ	ปี	2560	โดยม	ีนายกรณนิทร์	กาญจโนมยั	ผูอ้�านวยการ	

ส�านกัจดัท�างบประมาณด้านเศรษฐกจิ	4	ส�านกังบประมาณ	ผู้แทนกรมเจ้าท่า	

กรมการขนส่งทางบก	 กรมท่าอากาศยาน	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวง

ชนบท	 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ	 สถาบันการบินพลเรือน	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 

การรถไฟแห่งประเทศไทย	และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

เข้าร่วมประชมุ	เพือ่เตรียมความพร้อมการชีแ้จงงบประมาณประจ�าปี	2560	

ของกระทรวงคมนาคม	และหน่วยงานในสังกัด
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เลขทะเบยีนรถสวย	เป็นต้น	การจ�าหน่ายสนิค้าอุปโภคบริโภคทีเ่ป็นผลผลติ

ทางการเกษตร	อาหารสด	สนิค้าแปรรปูจากชมุชนในภมูภิาคต่าง	ๆ 	ผลติภณัฑ์	

OTOP	 อัญมณี	 เคร่ืองประดับ	 เครื่องส�าอาง	 สมุนไพร	 สินค้าเพ่ือสุขภาพ	

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการเดินทางจากผู้ผลิตโดยตรง	การจ�าหน่าย

บตัรโดยสารราคาพิเศษของสายการบนิ	รถโดยสารประจ�าทาง	รถไฟ	รถไฟฟ้า	

บัตร	Easy	pass	กิจกรรมบนเวที	การแสดงดนตรี	รวมทั้งมอบของที่ระลึก

ตลอดการจัดงาน	นอกจากนี้	กระทรวงคมนาคม	โดยองค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	 ได้จัดรถโดยสารเฉพาะกิจบริการฟรี	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกใน

การเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานตลาดคลองผดุงฯ	

ตั้งแต่เวลา	09.30	–	19.00	น.	จ�านวน	2	เส้นทาง	ได้แก่	เส้นทางจากสนาม

หลวง-ตลาดคลองผดุงฯ	และอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ตลาดคลองผดุงฯ	

 n เมือ่วนัที	่ 19	 กนัยายน	 2559	 เป็นประธานการประชุมคณะ 

กรรมการอ�านวยการจดังานตลาดคลองผดงุกรงุเกษมของกระทรวงคมนาคม	

ครั้งที	่5/2559	โดยมี	นายดรุณ	แสงฉาย	รองปลัดกระทรวงคมนาคม	และ

ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 เข้าร่วมการประชุม	ณ	 ห้องประชุม

กระทรวงคมนาคม	เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม

ของกระทรวงคมนาคม	 กระทรวงคมนาคม	 ร่วมกับส�านักนายกรัฐมนตรี	 

และหน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	จดังานตลาดคลองผดงุกรงุเกษม	

ภายใต้ชื่องาน	 “คลองผดุงสุขใจ	 คมนาคมเชื่อมไทย	 เชื่อมโลก”	 ระหว่าง 

วันที	่5	-	25	ตลุาคม	2559	ตัง้แต่เวลา	10.00	-	19.00	น.	ณ	บรเิวณรมิคลอง	

ผดุงกรุงเกษม	 ข้างท�าเนียบรัฐบาล	 โดยภายในงานจะจัดแสดงผลงานด้าน

ความปลอดภัยในการเดินทาง	 การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีด้านการคมนาคมขนส่ง	และการให้บรกิารของหน่วยงานในสงักดั

กระทรวงคมนาคม	 เช่น	 การรับช�าระภาษีรถยนต์	 การลงทะเบียนประมูล
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Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายดรุณ	แสงฉาย	รองปลัดกระทรวงคมนาคม

 n เมือ่วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2559	นายดรณุ	แสงฉาย	รองปลดักระทรวงคมนาคม	ด้าน	

การขนส่ง	เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยในการประชมุการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างมาเลเซยี-	

ไทย	ครั้งที	่1	ณ	กระทรวงคมนาคม	เมืองปูตราจายา	ประเทศมาเลเซีย	โดยมีประเด็นการ

หารือเกี่ยวกับ	(1)	Cross	border	movement	of	goods	and	passengers	by	road	and	

rail,	(2)	illegal	taxis	and	buses	operation	at	the	border,	(3)	implementation	of	

Vehicle	Entry	Permit	at	Malaysia-Thailand	border	and	(4)	implement	of	GPS	

tracking	 for	 Thai	 vehicles	 เพื่อหารือความร่วมมือด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร

ระหว่างสองประเทศ	เพื่อผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของทั้งสองฝ่าย	

 n เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	2559 นายดรณุ	แสงฉาย	รองปลดักระทรวงคมนาคม	เป็น	

ประธานการประชมุคณะกรรมการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งและแผนเผชิญเหตขุองระบบ	

ขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร	 ครั้งที่	 1/2559	ณ	 ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม	 

เนือ่งมาจากกรณ	ี BTS	 และ	 ARL	 ซึง่ให้บรกิารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนมเีหตขุดัข้องจน 

ไม่สามารถให้บริการได้	ส่งผลกระทบต่อการเดนิทางของประชาชนอย่างมาก	กระทรวงคมนาคม	

จงึตัง้คณะกรรมการจดัท�าแผนบริหารความเสีย่งและแผนเผชญิเหตขุองระบบขนส่งสาธารณะ

ในกรงุเทพมหานคร	 เพือ่จดัท�าแผนการรองรบัและแนวทางปฏบิตักิรณเีกดิเหตขุดัข้องต่าง	ๆ	

พร้อมทัง้เน้นย�า้ทกุหน่วยงานให้เข้มงวดซกัซ้อมแผนฉกุเฉนิอย่างสม�า่เสมอ	ซึง่แต่ละหน่วยงาน	

มแีผนฉกุเฉนิประจ�าของหน่วยงานอยูแ่ล้ว	และได้ก�าหนดกรอบให้จดัท�าแผนเพือ่การบรูณาการ	

รว่มกันสามารถประสานงานการแก้ไขหรอืบรรเทาเหตกุารณ์ไดอ้ยา่งรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ขึน้	 โดยมอบหมายให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประชมุหารอืหน่วยงาน	 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจัดท�าแผนบูรณาการในภาพรวมให้แล้วเสร็จภายใน	พ.ค.	2559

 n เมือ่วนัที	่12	พฤษภาคม	2559	นายดรุณ	แสงฉาย	รองปลัดกระทรวงคมนาคม

และโฆษกกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานหารอืร่วมกบัสมาคมโรงเรยีนสอนขบัรถเอกชน

เกีย่วกบันโยบายการตัง้โรงเรยีนสอนขับรถเอกชนและการอบรมครฝึูก	โดยมี	นายกมล	บรูณพงศ์	

รองอธบิดกีรมการขนส่งทางบก	นายชาตชิาย	โชตมิา	นายกสมาคมโรงเรียนสอนขบัรถเอกชน	

คณะกรรมการสมาคมฯ	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุมกระทรวง

คมนาคม	โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก	เร่งจดัท�าแผนร่วมกบั

สมาคมฯ	 เพ่ือแก้ปัญหาการผลิตครูฝึกสอนขับรถให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน

สอนขับรถในอนาคต

 n เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2559	นายดรณุ	แสงฉาย	

รองปลัดกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานการประชมุคณะ

อนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ	

ครั้งที่	 1/2559	ณ	 ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม	 โดยมี 

ผูแ้ทนจากหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุ	ได้แก่	

กระทรวงสาธารณสขุ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และกระทรวง

คมนาคม	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ 

ช่องทางเข้าออกประเทศมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน	 

เฝ้าระวังป้องกัน	 และควบคุมโรคได้ในภาวะปกติ	 และ

สามารถรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น	 

เช่น	 มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้ออีโบลา	 และโรค 

ทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง	หรือโรคเมอร์ส	ท่ีประเทศไทย	

สามารถรับมอืกบัโรคดงักล่าวได้เป็นอย่างด	ีมมีาตรการเฝ้าระวงั	

และคัดกรองผู้เดินทาง	 ตลอดจนมีแนวทางปฏิบัติส�าหรับ

เจ้าหน้าที่ประจ�าช่องทางเข้า-ออกประเทศ	ทั้งการเดินทาง	

การท่องเที่ยวและการค้าขายระหว่างประเทศ
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 n เมือ่วันที	่1	กรกฎาคม	2559	นายดรณุ	แสงฉาย	รองปลดักระทรวง	

คมนาคม	เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการแห่งชาต	ิเพือ่ประสานงาน	

กับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	ครัง้ที	่1/2559	โดยม	ีผูแ้ทนกรมเจ้าท่า	

ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	การท่าเรอืแห่งประเทศไทย	

กรมควบคุมมลพิษ	 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 กระทรวงการต่าง

ประเทศ	 ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ร่วมการประชุม	ณ	 ห้อง

ประชุมกระทรวงคมนาคม	ทีป่ระชมุได้เหน็ชอบตามแนวทางการด�าเนนิการ

เพือ่เพิม่บทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชกิฯ	สรปุสาระส�าคญั	

ดังนี้ 	 1.	 ขอให้ผู ้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมต่าง	 ๆ	 รวมทั้ง 

คณะอนุกรรมการของ	International	Maritime	Organization	(IMO)	ต้อง 

เตรียมการก�าหนด	 และน�าเสนอท่าทีของไทยในที่ประชุมอย่างสม�่าเสมอ	

และให้วัดผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุมของผู้แทนไทยจากการน�าเสนอ

ท่าทใีนทีป่ระชมุ	และให้รายงานผลการประชุมในประเดน็ทีป่ระเทศไทยต้อง

ด�าเนนิการ	2.	กรมเจ้าท่า	(จท.)	ต้องเร่งจดัท�าแผนการเข้าเป็นภาคอีนสุญัญา

ในภาพรวมของประเทศ	 และน�าเสนอคณะกรรมการแห่งชาติฯ	 โดยผ่าน 

คณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ	

IMO	ที่บรรจุภายใต้โครงการ	IMO/NORAD	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท�า

ร่างนโยบายการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาของ	 IMO	 ของประเทศไทย	 เพ่ือ

พจิารณาก�าหนดเป็นนโยบายแห่งชาตต่ิอไป	3.	จท.	ต้องพจิารณาบรรจแุผนงาน	

กจิกรรมความร่วมมือทางวชิาการกบั	 IMO	 ไว้ในแผนงานงบประมาณประจ�าปี	

ของกรมเจ้าท่า	(จท.)	โดยในแต่ละปีให้จัดกจิกรรมความร่วมมอืทางวชิาการ

ระดับระหว่างประเทศ	 (International)	 ระดับภูมิภาค	 (Regional)	 และ

ระดับประเทศ	 (national)	 4.	 จท.	 ต้องจัดท�าแผนเตรียมความพร้อมเพ่ือ

รองรับการตรวจสอบประเทศสมาชกิภาคบงัคบั	และน�าเสนอแผนให้หน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการแห่งชาติฯ	เพื่อพิจารณาให้ทันการตรวจสอบ

ของคณะผู้ตรวจสอบของ	IMO	ในปี	2564	5.	จท.	ต้องพิจารณาด�าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งผลการพิจารณา	

กรณี	 จท.	 เสนอขออนุมัติส่งเจ้าหน้าที่ไปประจ�าสถานเอกอัครราชทูต	 

ณ	กรุงลอนดอน	เพื่อปฏิบัติงานในกรอบของ	IMO	และแจ้งผลให้กระทรวง

คมนาคมทราบต่อไป

 n เมือ่วนัที	่16	สิงหาคม	2559  ประธานคณะกรรมการจดัระเบยีบ

และแก้ไขปัญหารถตู้โดยสารสาธารณะพร้อมคณะท�างาน	ลงพื้นที่สถานี

ขนส่งผูโ้ดยสารกรงุเทพฯ	(จตจุกัร)	เพ่ือตรวจความพร้อมของการจดัระเบยีบ	

รถตูโ้ดยสารสาธารณะตามนโยบายของ	คสช.	เวลา	14.30	น.	ณ	สถานขีนส่ง

ผูโ้ดยสารกรุงเทพฯ	(จตจุกัร)	โดยม	ีนายนพรัตน์	การุณยะวนิช	รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถ	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 (บขส.)	 ผู้แทน

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	

สรุปแผนการด�าเนินงาน	การลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชานชาลาภายใน

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	(จตุจักร)	มีศักยภาพสามารถรองรับการ

จอดของรถตู้โดยสารสาธารณะได้ตามจ�านวนที่ก�าหนดไว้	 (3,417	 คัน) 

โดยจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่มาใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะนั้น	 บขส.	

ได้จัดรูปแบบแยกตามเกาะและใช้สีเป็นสัญลักษณ์ก�าหนดเกาะ	 เช่น	 เกาะ

ดินแดง	ใช้สัญลักษณ์สีแดง	เกาะพญาไท	ใช้สัญลักษณ์สีฟ้า	เกาะพหลโยธิน	

ใช้สัญลักษณ์สีเขียว	 และเกาะราชวิถี	 ใช้สัญลักษณ์สีส้ม	 จะจัดซ้อมและ

ทดลองทดสอบระบบการลงใบเวลาของรถตู้โดยสารสาธารณะเพื่อรองรับ

การเข้าใช้งานในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	 (จตุจักร)	 อย่างเพียงพอ 

เมื่อวันที่	7	-	8	-	9	กันยายน	2559	ก่อนที่จะมีการทดลองน�ารถตู้เข้ามาวิ่ง

จริงในวันที่	21	-	28	กันยายนนี้	ส�าหรับพื้นที่พักรถส�ารองวินรถตู้โดยสาร

สาธารณะ	(ไม่มีการจ�าหน่ายตั๋ว)	จะใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วน	(ฝั่งตรงข้าม	

หมอชิต	 2)	 เป็นพ้ืนที่จอดส�ารองวินรถตู้โดยสารที่จะเข้าใช้สถานีขนส่ง

หมอชิต	2	และใช้พื้นที่บริเวณใต้ทางด่วนพระโขนง	เป็นพื้นที่ส�ารองวินรถตู้

โดยสารที่จะเข้าใช้สถานีขนส่งเอกมัย	
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 n เมือ่วนัที	่27	กนัยายน	2559 เป็นประธานการประชมุ

คณะท�างานแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	

ด้านการขนส่งสาธารณะ	ครั้งที่	1/2559	โดยมี	นางสาวดุจดาว	

เจรญิผล	ทีป่รกึษาด้านเศรษฐกจิการขนส่งทางบก	ผูแ้ทนกรมการ

ขนส่งทางบก	 กรมเจ้าท่า	 กรมทางหลวง	 กรมทางหลวงชนบท	

ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	 การรถไฟ 

แห่งประเทศไทย	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 และกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล	 เข้าร่วมการประชุม	 ณ	 ห้องประชุม

กระทรวงคมนาคม	 สืบเน่ืองจากส�านักนายกรัฐมนตรี	 มีค�าสั่ง 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 

การจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เพ่ือให้ 

การแก้ไขปัญหาการจราจรได้มกีารบรูณาการและขบัเคลือ่นอย่างม	ี

ประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ครอบคลุมพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและ 

ช่วงรอยต่อปริมณฑล	 โดยประสานความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 มีแบบแผนที่ชัดเจนทั้งระบบ	

เป็นรูปธรรม	 และบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการบริหาร

ราชการของรฐับาล	ซึง่มผีูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต	ิเป็นประธาน

อนุกรรมการ	ซึ่งได้แต่งตั้งคณะท�างานภายใต้คณะอนุกรรมการฯ	

โดยมี	 กระทรวงคมนาคมเป็นหัวหน้าคณะท�างานการขับเคล่ือน

การแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพฯ	 และปริมณฑลด้าน 

การขนส่งสาธารณะ	ซึง่กระทรวงคมนาคมได้แต่งตัง้	นายดรุณ	แสงฉาย	

รองปลดักระทรวงคมนาคม	 เป็นหวัหน้าคณะท�างานฯ	ผูบ้งัคบัการ

ต�ารวจนครบาล	 เป็นรองหัวหน้าคณะท�างานฯ	 คณะท�างาน

ประกอบด้วย	ผู้แทนกองทัพภาคที่	1	กรมเจ้าท่า	กรมการขนส่ง

ทางบก	 การรถไฟแห่งประเทศไทย	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

แห่งประเทศไทย	 บริษัท	 ขนส่ง	 จ�ากัด	 องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	 และส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	

เป็นเลขานุการฯ	 มีหน้าที่ดังนี้	 ระยะเร่งด่วน	 จัดระเบียบรถตู	้ 

รถจักรยานยนต์รับจ้าง	 และรถรับจ้างสาธารณะ	 (แท็กซี่)	 ระยะ

กลางและระยะยาว	 จัดระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

ครอบคลุมทั้งเรือ	รถ	ราง	ล้อ	ก�าหนดอายุการใช้งานของรถขนส่ง

สาธารณะ	เสรมิสร้างวฒันธรรมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ	ทัง้นี้	

ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือประเด็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน

ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน	 การให้ความส�าคัญ 

กับรถสาธารณะที่ให้บริการบนท้องถนน	และการน�าสาทรโมเดล

ไปประยกุต์ใช้ในเส้นทางอืน่	ๆ	 โดยมอบให้ฝ่ายเลขานุการฯ	แต่งตัง้	

คณะท�างานย่อยเพ่ือหารือประเด็นส�าคัญ	 เช่น	 การเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพระบบขนส่ง	 เป็นต้น	 และเห็นควรให้มีผู ้แทน

กรุงเทพมหานคร	ร่วมในองค์ประกอบคณะท�างานเพิ่มเติม	



รายงานประจ�าป ี2559 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม24

Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายพีระพล	ถาวรสุภเจริญ	รองปลัดกระทรวงคมนาคม

 n เมือ่วนัที	่10	เมษายน	2559	นายพรีะพล	ถาวรสภุเจรญิ	รองปลดักระทรวง

คมนาคม	และนายสมศกัดิ	์ห่มม่วง	ผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	เข้าประชุมร่วมกบั	

นายศภุชยั	เอีย่มสวุรรณ	ผูว่้าราชการจงัหวัดพะเยา	เพ่ือรบัฟังการบรรยาย	สรปุแผน

เตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	ประจ�าปี	2559	

ของหน่วยงาน	ทล.	ทช.	ขบ.	และ	บขส.	ในพื้นที่จังหวัดพะเยา	ณ	แขวงทางหลวงพะเยา	

 n เมือ่วันที	่11	มนีาคม	2559	เป็นประธานการประชุมติดตามและเร่งรัดการ

ด�าเนนิโครงการลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมขนส่ง	ณ	ห้องประชุมกระทรวง	

คมนาคม	 โดยท่ีประชุมได้เร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�าเนินการจัดกรรมสิทธิ์

ที่ดินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่	 ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่นให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	 

เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างได้ตามก�าหนด	รวมทั้งเร่งชี้แจงท�าความ

เข้าใจกับชุมชนบ้านไผ่	 จ.ขอนแก่น	 เกี่ยวกับรายละเอียดการก่อสร้างเส้นทางยกระดับ

บริเวณ	 อ.บ้านไผ่	 โดยเร็ว	 มอบหมายให้กรมทางหลวงเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 สายพัทยา-มาบตาพุดให้มีการเบิกจ่าย

งบประมาณล่วงหน้าให้ได้ร้อยละ	15	เร่งศึกษาทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ

ทางหลวงพิเศษ-ระหว่างเมือง	 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี	 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

เมษายน	 2559	 ส�าหรับความคืบหน้าของการด�าเนินโครงการ

ก่อสร้างทางหลวงพิเศษ	สายบางปะอนิ-นครราชสมีา	อยูร่ะหว่าง	

เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้แหล่งเงินกู้มาใช้แหล่งเงิน 

งบประมาณ	คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญางานก่อสร้างโยธา

ได้ในเดือนพฤษภาคม	2559

 n เมือ่วนัที	่29	มนีาคม	2559 เป็นประธานการประชมุ

คณะกรรมการก�ากบัการศกึษาโครงการจดัท�าแผนยทุธศาสตร์

กระทรวงคมนาคม	 และส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 

พ.ศ.	2560	-	2564	ครั้งที	่2/2559	ณ	ห้องประชุมกระทรวง

คมนาคม	ได้ตดิตามความคบืหน้าการด�าเนนิโครงการจดัท�าแผน

ยุทธศาสตร์ฯ	 ส�าหรับใช้เป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงานของ

กระทรวงฯ	และหน่วยงานในสงักดัให้มกีารปฏิบตังิานทีส่อดคล้อง	

เชือ่มโยงกนัอย่างต่อเนือ่ง	และเป็นระบบกบัทกุภาคส่วน	รวมทัง้	

น�าไปใช้เป็นแผนปฏิบัติราชการ	 4	 ปี	 และน�าเสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อไป	
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Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายพีระพล	ถาวรสุภเจริญ	รองปลัดกระทรวงคมนาคม

Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายพงษ์ศักดิ์	สมใจ	รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

 n เมือ่วันที	่2	กมุภาพนัธ์	2559 นายพงษ์ศักดิ์	สมใจ	รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

เป็นประธานในพิธเีปิดการสมัมนารบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน	ครัง้ที	่1	โครงการศึกษา

ออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

ศนูย์กลางคมนาคม	ภายใต้แนวคิดการพฒันาพืน้ทีร่อบสถานขีนส่งมวลชน	(Transit	Oriented	

Development:	 TOD)	 โดยมี	 นายชัยวัฒน์	 ทองค�าคูณ	 รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบาย 

และแผนการขนส่งและจราจร	 ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 สถาบันการศึกษา	 

กลุ่มภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย	์ธนาคาร	โรงแรม	นักลงทุน	สมาคมการค้า	และชุมชน	เข้าร่วม

การสัมมนา	

Hilight :	นโยบายเร่งด่วน	
นายกฤชเทพ	สิมลี	รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

 n เมือ่วนัที	่ 23	 สิงหาคม	 2559 การประชุม

หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 โดยมี	

นายออมสิน	 ชีวะพฤกษ์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวง

คมนาคม	ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม	และ

หวัหน้าหน่วยงานในสงักดั	เข้าร่วมประชมุ	ณ	ห้องประชมุ

กระทรวงคมนาคม
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รายงานประจำปี 
2559

สรุปผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

n ด้านการเจ้าหน้าที	่และบริหารงานบคุคล
	 องการเจ้าหน้าที่	มีอ�านาจหน้าที่จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 

	 ของส�านักงานปลัดกระทรวง	 จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล 

นายชาติชาย	ทิพย์สุนาว	ีปลัดกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“นักบริหารการคมนาคมระดับสูง	(นบส.คค.)”	รุ่นที	่1	เมื่อวันที	่28	เมษายน	2559

ปลัดกระทรวงคมนาคม	เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ที่อยู่ในอ�านาจหน้าที่ของกระทรวง	 และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน 

การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย	ก
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รายงานประจำปี 
2559

สรุปผลการปฏิบัติราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

n ด้านการคลงั	การเงนิ	พสัด	ุและยานพาหนะ
	 มีอ�านาจหน้าที่ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน	 การบัญชี	 การบริหาร 

งบประมาณ	การพสัด	ุอาคารสถานท่ีและยานพาหนะของส�านกังานปลดักระทรวง	

ด�าเนินการเกี่ยวกับการเงิน	บัญชี	 การบริหารงบประมาณ	และการพัสดุที่อยู่ใน

อ�านาจหน้าที่ของกระทรวง	และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมาย	

	 นางปานจิต	 จินดากุล	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม	

หลกัสูตร	“นักบรหิารการคมนาคมระดบัต้น”	รุ่นที	่8	พร้อมบรรยายพเิศษ	เร่ือง	“ศลิปะในการเป็นผูน้�า	:	

เมื่อวันที	่16	มีนาคม	2559

	 นางปานจิต	 จินดากุล	 ผู้ช่วยปลัด

กระทรวงคมนาคม	ร่วมการประชุมวชิาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ	 10	 ปี	 โครงการ

ก�าลังใจในพระด�าริพระเจ ้าหลานเธอ	

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา	เรื่อง	“ก�าลังใจ”	

1	ทศวรรษ	สู่	 “นวัตสังคมไทย”	และร่วม

รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ	 พระองค์เจ้า 

พัชรกิติยาภา	เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2559

n ด้านการประชาสัมพันธ	์และสารนิเทศ
มีอ�านาจหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม	ความรู้	ความก้าวหน้า	และ

ผลงานของกระทรวง	 รวมทั้งปฏิบัติงานสนับสนุน	 และประสานความร่วมมือ 

กับหน่วยงานในสังกัด	เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกระทรวงในภาพรวม	วางแผน

และด�าเนินการรณรงค์	 เผยแพร่	 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลงานของกระทรวง	 

และปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

หรือที่ได้รับมอบหมาย	
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n	ด้านอุทธรณ์เงินค่าทดแทน	
	 โดยที่ส�านักอุทธรณ์เงินค่าทดแทนมีภารกิจที่รับผิดชอบหลายด้านครอบคลุมตั้งแต่การ

เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 การพิจารณาอุทธรณ์ไปจนกระทั่งถึงการ 

แก้ต่างคด	ีส�านกัอทุธรณ์เงนิค่าทดแทนจึงมีบทบาทส�าคัญในการสนบัสนุนนโยบายของรัฐบาล

ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน	 และในขณะเดียวกันก็มีบทบาทในการเยียวยาให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับ 

ค่าทดแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมและเพียงพอ	 เพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่ผู้ถูกเวนคืน 

ได้รับ	โดยค�านึงถึงความเป็นธรรมทั้งฝ่ายรัฐและประชาชน	

  	ปัจจบุนักระทรวงคมนาคมมคีณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์เงนิค่าทดแทนทีร่ฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม	 แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา	 25	 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสงัหารมิทรพัย์	พ.ศ.	2530	รวม	5	คณะ	โดยมผีูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	เป็นประธาน	

และผูท้รงคุณวฒิุทางกฎหมาย	ทางวศิวกรรมศาสตร์	และทางการประเมนิราคาอสงัหาริมทรัพย์	

จากหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ส�านักงานอัยการสูงสุด	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 

กรมธนารักษ์	กรมที่ดิน	กรมสรรพากร	และหน่วยงานเวนคืน	ร่วมเป็นกรรมการ	

	 	 1.	ด�าเนินงานด้านคดี	จ�านวน	55	คดี

	 	 2.	 ด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 พ.ศ.	 2530	 

(งานเสนอร่างกฎหมายเวนคืน,	 ร่างประกาศส�านกันายกฯ	และการแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง	ๆ)	

จ�านวน	222	เรื่อง

	 	 3.	 ด�าเนินงานประสานการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม	 โดยมีหนังสือประสานไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์	 และผู้ว่าราชการจังหวัด

สมทุรปราการ	 เพือ่ขอความอนเุคราะห์ให้หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม	 รวม	8	หน่วยงาน	 

ใช้ทีร่าชพสัดแุปลงหมายเลขทะเบียน	ท่ี	สป.588	–	สป.611	บรเิวณสถานีเคร่ืองรับวทิยกุารบนิ

บางปิ้ง	จ.สมุทรปราการ	เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน	สถานศึกษา	ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล	

ตลอดจนศูนย์ปฏิบัติการต่าง	ๆ

	 	 4.	ด�าเนนิงานนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการเวนคนื	โดยเสนอให้คณะรฐัมนตรีอนุมตัหิลกัการ	

และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ครอบครองที่ดินของรัฐโดยชอบด้วย

กฎหมายที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างทางหลวง	 ทั้งนี้เพื่อเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่สูญเสีย

ประโยชน์ในทีด่นิท�ากนิหรอืท่ีอยูอ่าศัยในบรเิวณท่ีจะด�าเนนิโครงการ	และจงูใจให้ราษฎรสนบัสนนุ	

และให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน	ท�าให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

อเิลก็ทรอนกิส์ระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงาน

ในสังกัด	รวมทั้งมีระบบการจัดการเอกสาร	ได้แก่	ระบบ

มตคิณะรัฐมนตรี	ระบบราชกจิจานุเบกษา	ระบบประกาศ	

ค�าสั่ง	 เพ่ือจัดเก็บและประมวลผลเอกสารข้อมูลเข้า 

สู ่ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อน�ามาใช้งานในภายหลัง	

นอกจากน้ี	 ยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน

เกีย่วกบัการน�าคณะผูบ้ริหาร	ข้าราชการ	ลกูจ้างหน่วยงาน	

ในสงักดัเข้าร่วมพธิกีรรมทางศาสนา	งานรัฐพธิต่ีาง	ๆ 	เช่น	

การลงนามถวายพระพร	เทศน์มหาชาต	ิการวางพานพุม่	

การวางพวงมาลา	การถวายเครือ่งสกัการะ	รวมท้ัง	แจ้งเวยีน

หนงัสอืในโอกาสต่าง	ๆ

	 2.	ประสานงานและช่วยอ�านวยความสะดวก

ด้านต่าง	ๆ	ได้แก่

  	 2.1	ประสานและอ�านวยความสะดวกแก่ 

ผูบ้รหิารระดบั	หน่วยงานในสงักดัและหน่วยงานภายนอก	

เกีย่วกบัภารกจิของกระทรวงคมนาคม	เช่น	งานเลขานกุาร	

ซึ่งท�าหน้าท่ีตรวจสอบ	 ให้บริการข้อมูล	 ข้อเท็จจริงแก ่

ผูบ้รหิารระดบัสงู	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ	

การจัดประชุมต้อนรับคณะกรรมาธิการชุดต่าง	 ๆ	 เช่น	

นายกรัฐมนตร	ีคณะวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร	และ

จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับ

ของกระทรวงคมนาคมในโอกาสต่าง  ๆ	 เตรียมสรุป

รายงานการประชุมและติดตามความคืบหน้า

n ด้านการบริหารจัดการเอกสารและอ�านวย 
ความสะดวกด้านต่าง ๆ
	 1.	การจัดการเอกสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	กองกลาง	ได้ด�าเนินการบริหารจัดการ

เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับการรับส่งหนังสือ	 แจ้งเวียนหนังสือ
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	 	 2.2	 จัดท�าแผนและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่าง	 ๆ	 ตามภารกิจที ่

ได้รับมอบหมายพิเศษ	ได้แก่

	 	 	 2.2.1	 เข้าร่วมประชมุกบัผูบ้รหิารระดบัสงูกระทรวงคมนาคม	ณ	ศนูย์ประสานงาน

ติดตามสถานการณ์และอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนของกระทรวงคมนาคม	

(คตส.	คค.)	เพือ่บรหิารจัดการระบบขนส่งต่าง	ๆ	อ�านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการเดนิทาง	

รวมถึงพจิารณาการแก้ไขปัญหา	และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการบริการขนส่ง	เพ่ือสรุปรายงาน

การเข้าร่วมประชุมน�าเสนอผู้เกี่ยวข้อง

	 	 	 2.2.2	 การจัดนิทรรศการและตลาดชุมชนคลองผดุงกรุงเกษม	ข้างท�าเนียบรัฐบาล	

กองกลางท�าหน้าทีใ่นการจดัประชมุเตรยีมความพร้อม	และประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	

ร้านค้า	เจ้าหน้าที่ประจ�าตลาด	และสรุปผลการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ	์จ�านวนผู้เข้าชมงาน

	 	 	 2.2.3	 จดัท�าหนงัสอืเฉลมิพระเกยีรต	ิพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา		89	พรรษา	5	ธันวาคม	2559	(บรมราชาวิถี	บารมี

ปกเกล้าคมนาคม)

	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวง
คมนาคม	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�านวยการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม	 ของ
กระทรวงคมนาคม	 ครั้งที่	 3/2559	 เม่ือวันที่	 28	
มิถุนายน	2559	และครั้งที่	1/2559

	 นายจริตุม์	วศิาลจติร	ผูต้รวจราชการกระทรวง

คมนาคม	ผูอ้�านวยการศนูย์ประสานงานอ�านวยความ

สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

ของกระทรวงคมนาคม	พร้อมด้วย	นายวทิยา	ยาม่วง	

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า	 	 เมื่อวันที	่

27	ตลุาคม	2559	ณ	ท่าเรอืเขยีวไข่กา	ท่าอากาศยาน

ดอนเมือง	และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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	 	 	 2.2.4	 จดัเตรยีมบคุลากรของคมนาคม	 เข้าร่วมพระพิธีธรรม

สวดพระอภธิรรมพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช

	 	 	 2.2.5	 คนพิการ	 กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโครงสร้างพื้นฐาน	 ส่ิงอ�านวยความสะดวก	

และเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารในภาคขนส่ง	ส�าหรบัคนพกิารและผูส้งูอายุ

ให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	 โดย

เฉพาะจดุทีเ่ชือ่มต่อเข้าถงึสถานขีนส่งสาธารณะทกุประเภท	เพือ่ลดอปุสรรค	

และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของคนพกิารมากขึน้	โดยได้ด�าเนนิการศกึษา

การพัฒนาสิ่งอ�านวยความสะดวกฯ	จ�านวน	2	โครงการ	ดังนี้

	 	 	 2.2.6	 โครงการศกึษาการพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกและ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริการในภาคขนส่ง	ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ	

	 	 	 2.2.7	 โครงการศกึษาส�ารวจ	เพือ่ประเมนิและให้ข้อเสนอแนะ	

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะ	 เพื่อคนพิการ	 เด็ก	 

และผู้สูงอายุ	 ทั้งนี้	 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุง 

สิ่งอ�านวยความสะดวก	ส�าหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีรถไฟฟ้า

สายสม่ีวง	3	สถาน	ีได้แก่	สถานบีางซ่อน	สถานแียกนนทบรุ	ีและสถานบีางพลู	

อาทิ	 ติดตั้งระบบพื้นผิวต่างสัมผัสชนิดเตือนที่ทางขึ้น	 -	 ลงบันไดสถานี	

ปรับปรุงทางลาดบริเวณทางเท้าเข้าสถานีให้มีความลาดชัน	 1:12	 ตาม

มาตรฐาน	ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์คนพิการและผู้สูงอายุบริเวณหน้าทางเข้า	-	

ออกสถาน	ีและจดัเจ้าหน้าทีอ่�านวยความสะดวกให้แก่คนพกิารและผูส้งูอายุ

ในจุดที่สามารถเรียกใช้บริการได้สะดวก	 โดยตัวแทนคนพิการได้เสนอให้

ปรับปรุงทางลาดและทางเท้าเพื่อการเข้าถึงสถานีของสถานีรถไฟฟ้าสาย 

สม่ีวงทกุแห่ง	และยกเลกิการตดิตัง้	Stair	Lift	ทีส่ถานรีถไฟฟ้าอืน่	เนือ่งจาก

เป็นอุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อคนพิการและผู้สูงอายุหากน�ามา 

ตดิตัง้ในพืน้ทีส่าธารณะ	และไม่สะดวกต่อการใช้งาน	โดยเสนอให้ตดิตัง้ลฟิท์

หรือทางลาดแทน	เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงระบบบริการ

ได้อย่างสะดวก	ปลอดภัย	และเท่าเทียม

	 3.	การให้บริการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม

  3.1	ศูนย ์ข ้อมูลข ่าวสาร

กระทรวงคมนาคมได ้ปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ	พ.ศ.	2540	ประกาศ	ระเบยีบ	

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 รวมท้ัง 

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	

โดยก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุก

หน่วยงานต้องมศีนูย์ข้อมลูข่าวสารและ

จัดข้อมูลข่าวสารตามสิทธิที่ประชาชน

พงึรูต้ามกฎหมายไว้ให้ตรวจด	ูเพ่ือสร้างความโปร่งใสการบรหิารงานภาครฐั	

ซึ่งในรอบปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	

ด�าเนินการ	 ดังนี้	 1)	 จัดประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกระทรวง

คมนาคม	เพื่อพิจารณาข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขอ	2)	จัดท�าโครงการ

พัฒนา/ปรับปรุงระบบการจัดการข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์	 เพ่ือติดตั้ง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงคมนาคม	3)	จัดท�าสรุปรายงาน

การปฏิบัติงานตามกฎหมายเพ่ือเสนอส�านักงานคณะกรรมการข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	และกระทรวงคมนาคม	4)	จัดท�าและรวบรวมเอกสาร

หลักฐานประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 (ITA)	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 5)	 จัดส่ง 

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและร่วมเข้ารับการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	และ	6)	ปรับปรุงและน�าเข้าข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ	 GINFO	 และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน

ของกระทรวงคมนาคมให้แก่หน่วยงาน	 ท้ังนี้	 กระทรวงคมนาคมได้มี 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ	ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม	

อาคาร	1	ชั้น	1	กระทรวงคมนาคม	และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	

ที	่www.mot.go.th	ไว้บริการประชาชน

	 การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐาน	และระบบคมนาคมขนส่งเพื่อคนทุกกลุ่ม	

ครั้งที	่1/2559	เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2559

	 นายพงษ์ศักดิ์	 สมใจ	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารกระทรวงคมนาคม	 คร้ังที่	 1/2559	 

เมื่อ	2	มิถุนายน	2559	และครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2559
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	 	 3.2	ด้านการปฏิบัติการข่าวสาร	 (Information	

Operations)	ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคมในฐานะหน่วยงาน	

ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะกรรมการก�ากับ	ตดิตาม	ประเมนิผลการปฏิบัติ

การข่าวสารของหน่วยงานระดับกรมเพื่อติดตามความก้าวหน้า	

หรือสรุปรายงานผลการปฏิบัติการข่าวสารเสนอคณะกรรมการ 

ขับเคลือ่นการปฏบัิติการข่าวสารกระทรวงคมนาคมรับทราบ	และ

จดัส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมประชมุเพือ่พฒันาสมัพนัธ์งานปฏบิตักิาร

ข่าวสารกบัคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	รวมทัง้ก�าหนดทศิทาง

กรอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติการข่าวสาร	 (IO)	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	

2560	นอกจากน้ียงัได้ด�าเนนิการสรปุสถานการณ์น�า้ท่วม	ภยัแล้ง	

ในพื้นท่ีของกรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบท	 และ

เหตกุารณ์ทีผ่ดิปกตทิีเ่กดิขึน้ตามสถานทีต่่าง	ๆ 	เช่น	ท่าอากาศยาน	

เพือ่รายงานให้ผูบ้รหิารตามกลุม่ภารกจิทราบ	และสรปุประมวล

ผลการด�าเนนิงานปฏบิตักิารข้างในรอบ	6	เดอืน	ปัจจบุนัมีข้อมูล

เกี่ยวกับภารกิจ	 และผลการด�าเนินงานของกระทรวงคมนาคม	

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	และหน่วยงานในสังกัด	 ผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ที่	www.mot.go.th	อีกด้วย

n ด้านการพัฒนาระบบบริหาร
	 1.1	 การปรับปรุงโครงสร้างองค์การของกระทรวง

คมนาคม

	 		 1.1.1	 การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

   l กระทรวงคมนาคมได้ด�าเนนิการจดัตัง้กรม

การขนส่งทางราง	ตามนโยบายเร่งด่วนและส�าคญัในด้านการพฒันา	

ระบบการขนส่งทางรางของรัฐบาลเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนา

ประเทศและการลงทุนโครงการพืน้ฐานทางรางซึง่เป็นการลงทนุ

ทีมี่มูลค่าสงูมาก	โดยกรมการขนส่งทางรางทีจั่ดตัง้ขึน้ใหม่จะแบ่งแยก	

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีชัดเจนระหว่างหน่วยงาน

ก�ากับดูแล	(Regulator)	และหน่วยงานปฏิบัติการ	(Operator)	

ท�าให้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงคมนาคมเกิด

ความเหมาะสมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	

   l การเสนอขอจดัตัง้กรมการขนส่งทางรางได้

ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาร่าง

พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบบัที	่..)	

พ.ศ.	....	เพือ่จดัตัง้กรมการขนส่งทางรางขึน้ในสงักดั

กระทรวงคมนาคมและร่างพระราชบญัญตักิารขนส่ง	

ทางราง	พ.ศ.	....	เพือ่เป็นบทบญัญตัใิห้กรมฯ	น�าไปใช้	

ในการปฏบิตังิานตามอ�านาจหน้าที	่ ซึง่เมือ่ร่างกฎหมาย	

ผ่านการตรวจพิจารณาจากส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาแล้ว	 จะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ 

ความเห็นชอบและน�าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พจิารณาอนมุตัแิละประกาศใช้กฎหมายต่อไป	

	 1.2	 การปรบัปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ	

ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 กรณีจัดตั้ง

ส�านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ 

อุบัติการณ์ของอากาศยาน	 และส�านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ

อากาศยานและเรือประสบภัย	

 l การปรบัปรงุกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม	

เป็นการด�าเนินการต่อเนื่อง	 จากการปรับปรุงโครงสร้างองค์การด้านการบินพลเรือน	

เพือ่แก้ไขประเดน็ข้อบกพร่อง	(Finding)	ตามทีอ่งค์การการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ	

(International	Civil	Aviation	Organization;	ICAO)	ตรวจพบข้อบกพร่องของการ

ขาดประสิทธิภาพในการด�าเนินการด้านองค์การ	 และมีพระราชก�าหนด	 เมื่อวันที่	 1	 

ตลุาคม	2558	ก�าหนดให้โครงสร้างส่วนราชการของกรมการบินพลเรือน	แบ่งออกเป็น	

(1)	 ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย	 (2)	 กรมท่าอากาศยาน	 ส�าหรับกลุ่ม 

งานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ	 และงานค้นหาและ 

ช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยของส�านักมาตรฐานการบิน	 กรมการบิน 

พลเรือนน้ัน	 พระราชก�าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	

กรม	พ.ศ.	2545	พ.ศ.	2558	ก�าหนดให้โอนงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน	และ

งานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ	 ไปสังกัดส�านักงานปลัด

กระทรวง	กระทรวงคมนาคม	แล้วให้พิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มงาน	เพื่อจัดท�า

กฎหมายรองรับภารกิจของสองกลุ่มดังกล่าวต่อไป

 l กลุม่พฒันาระบบบรหิารจงึได้ด�าเนินการตามข้ันตอนการขอจดัตัง้หน่วยงาน 

ของท้ัง	2	กลุม่งาน	และจากการประชมุคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการ

ของกระทรวงคมนาคม	มมีตใิห้ท้ัง	2	กลุม่งานยกฐานะหน่วยงานเป็นระดบักองและ

สังกัดส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 โดยได้ด�าเนินการปรับปรุงร่างกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	 ....	สรุปสาระส�าคัญ	คือ	

ก�าหนดให้จัดตั้งหน่วยงานระดับกองเพิ่มขึ้น	 2	 กองในส�านักงานปลัดฯ	 ใช้ชื่อว่า	

“ส�านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย”	 และ	

“ส�านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน”	 ซึ่ง 

กระทรวงฯ	 ได้จัดส่งเรื่อง	 การปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวให้ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	

พิจารณาด�าเนินการ	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2559	และ	อ.ก.พ.ร.	เกี่ยวกับการทบทวน

และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ	 มีมติเมื่อวันที่	 14	 ธันวาคม	 2559	

เห็นชอบตามที่กระทรวงฯ	 เสนอแล้ว	 ขณะนี้อยู่ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงฯ	ดังกล่าว	 และเมื่อร่างกฎกระทรวงฯ	 ผ่าน

การตรวจพิจารณาแล้ว	 จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมพิจารณาลงนามในร่างกฎกระทรวงฯ	จัดส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	

เพื่อประกาศในราชกิจจานุเษกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
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	 การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ	(มาตรา	44)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	

ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	เมื่อวันที่	21	ธันวาคม	2559

	 นายวรเดช	 หาญประเสริฐ	 และนายชูศักดิ์	 เกวี	 ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจการ 

เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ณ	 ศูนย์ 

บริการร่วมอ�านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน	 ในเทศกาล

สงกรานต์	พ.ศ.	2559	บริเวณศนูย์บรกิารประชาชนต�ารวจทางหลวงท่ามะกา	จ.กาญจนบรีุ

n ด ้านการวางแผน	 นโยบาย	
ยทุธศาสตร์	และงบประมาณ	
	 1.		งบประมาณ

 	 	 1.1	พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายและ

ประมาณรายได้ประจ�าปี	รวมทั้งการขอใช้งบกลางระหว่างปี

	 	 1.2	 พิจารณากลั่นกรองแผนเงินกู ้และแผนบริหาร 

หนี้สาธารณะ

	 	 1.3	พจิารณากลัน่กรองงบท�าการและงบประมาณลงทุน

ของรัฐวิสาหกิจ	 รวมทั้งการขออนุมัติงบประมาณลงทุนเพิ่มเติม

ระหว่างป	ี

	 	 1.4	จัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของส�านักปลัด

กระทรวงคมนาคม

	 นายชาตชิาย	ทพิย์สนุาว	ีปลดักระทรวงคมนาคม	ประชุมคณะ

กรรมการพจิารณางบประมาณในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์	

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	เมื่อวันที่	31	มกราคม	2560

	 1.3	 พระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของ

ทางราชการ	พ.ศ.	2558	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ได้มีการประกาศใช้	“พระราช

บญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558”	

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและสร้าง

ความเชือ่ม่ันให้แก่ประชาชนทีเ่ดนิทางมาตดิต่อราชการกบัหน่วยงาน	ซึง่กลุม่พฒันา

ระบบบริหารได้จัดประชุมชี้แจง	 ท�าความเข้าใจให้ส่วนราชการในสังกัดและ 

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมทราบ	และด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพระราช

บัญญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	พ.ศ.	2558	

โดยได้จัดท�าแผนตดิตามการจดัท�าและปรบัปรงุคูม่อืส�าหรบัประชาชนของส�านกังาน

ปลดักระทรวงคมนาคม	และหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม	เพือ่ให้เป็นไปข้อบงัคบั

ของ	พ.ร.บ.อ�านวยความสะดวกฯ	รวมถงึการประสานช่วยเหลอืส่วนราชการทีส่มคัร

ขอรบัเครือ่งหมายศนูย์ราชการสะดวก	(GECC)	และเข้าร่วมตรวจประเมนิเพือ่รบัรอง

มาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับเครื่องหมายฯ	ในการนี้	หน่วยงานของกระทรวง

คมนาคมได้ผ่านการตรวจรับรองและได้รับเครื่องหมายราชการสะดวก	 จ�านวน	

2	ศนูย์	ได้แก่	ศนูย์บรกิารร่วมกระทรวงคมนาคม	(ศทท.	สปค.)	และศนูย์ราชการ

สะดวกของกรมการขนส่งทางบก
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	 2		ติดตามและประเมินผล

	 	 2.1	ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานและเบิกจ ่าย 

งบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

	 	 2.2	ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานแผนงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง	 ระยะเร่งด่วน	 พ.ศ.	 2559	 

เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

	 	 2.3	ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีงบประมาณ	2559	ของส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม

	 	 2.4	 รายงานการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิการตามแผนงาน	/	

โครงการของกระทรวงคมนาคมประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

	 	 2.5	 รายงานผลการด�าเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามนโยบาย

ของรัฐบาล	พลเอก	ประยุทธ	์จันทร์โอชา

	 	 2.6	ตดิตามผลการด�าเนนิงานและการเบกิจ่ายโครงการเพือ่การ

พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน�้า	 และระบบขนส่งทางถนนระยะ

เร่งด่วน	พ.ศ.	2559

	 3.	งานนโยบาย/แผนงาน/โครงการ	

 	 3.1	 การจดัท�ายทุธศาสตร์กระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2560	-	2564	

และยทุธศาสตร์ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม	พ.ศ.	2560	-	2564	ให้

สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศและนโยบายรัฐบาล	 ตลอดจน

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

  3.2	 เสนอขยายระยะเวลาด�าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชพี

ของประชาชนด้านการเดินทาง	 จากวันที่	 1	 พฤศจิกายน	 2559	 เป็น	 

30	เม.ย.	2560	เพือ่ใช้ระยะเวลาในการด�าเนินการและเตรียมการ	ตลอดจน 

การประชาสัมพันธ์ส�าหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย	

	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานการ

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการด�าเนินงานและการเบิกจ่าย 

งบประมาณของกระทรวงคมนาคม	 (งบประมาณแผ่นดิน	 :	 เฉพาะส่วน

ราชการ)	 ครั้งที่	 1/2560	 เมื่อวันที่	 1	พฤศจิกายน	2559	ณ	ห้องประชุม

กระทรวงคมนาคม

	 นายชาตชิาย	ทพิย์สนุาว	ีปลดักระทรวงคมนาคม	เป็นประธานประชมุ

หารือร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม	กับส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ	(สคร.)	เกี่ยวกับโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2559

  3.3	ขบัเคลือ่นแผนงานโครงการทีส่�าคญัของกระทรวงคมนาคม	

  	 ด้านการขนส่งทางบก	 จัดท�าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาให้ความเห็นชอบ	ได้แก่	การขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	

๑๑	ม.ค.	๒๕๒๖	เรื่อง	นโยบายการเดินรถโดยสารประจ�าทางในเขต	กทม.	

แผนการปฏริปูเส้นทางเดนิรถโดยสารประจ�าทางในเขต	กทม.	และปรมิณฑล	

ของ	 ขบ.	 การขออนุมัติกู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินขององค์การ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 การปรับแผนการด�าเนินงานโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา	และสาย
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บางใหญ่-กาญจนบุรี	จากเดิมที่ให้ใช้แหล่งเงินกู้	เป็นให้ใช้จ่าย

จากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	

๒๕๖๓	ของกรมทางหลวง	การขออนมุตัเิพิม่วงเงนิงบประมาณ

และขยายระยะเวลาก่อหนีผู้กพนัข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

ทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข	 ๔๐๒	 กับ

ทางหลวงหมายเลข	๔๐๒๖	(แยกเข้าสนามบิน)	จังหวัดภูเก็ต	

ของกรมทางหลวง	เป็นต้น

   ด้านการขนส่งทางน�า้	ผลักดนัและสนบัสนนุให้
ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวแบบเรือส�าราญและมารีน่า

ของอาเซียน	โดยพิจารณามาตรการด้านต่าง	ๆ	ร่วมกับหน่วย

งานท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมทั้งสนับสนุนการจัดมหกรรมเรือส�าราญ

และมารีน่า	ครั้งที่	1	ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

ระหว่างวันที่	8-14	กุมภาพันธ์	2559	จนประสบความส�าเร็จ	

และขยายผลในการจัดมหกรรมครั้งที่	2	ระหว่างวันที	่15-18	

ธันวาคม	2559	ได้	

(ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น	ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร	ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนน

จิระ	 ช่วงนครปฐม-หัวหิน	 ช่วงลพบุรี-ปากน�้าโพ	 และช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์)	 และ

โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	ประกอบด้วย	โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม	ช่วงมนีบรีุ-ศูนย์

วัฒนธรรม	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	 ช่วงลาดพร้าว-ส�าโรง	 และโครงการรถไฟฟ้า

สายสีชมพ	ูช่วงแคราย-มีนบุรี	

   ด้านการขนส่งทางราง	มผีลงานทีส่�าคญั	ดงันี้

   1.	 ตดิตามก�ากบัดแูลโครงการรถไฟ/รถไฟฟ้า	

ให้มกีารก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	โดยในปี	2559	สามารถ

เปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมได้ตาม

ก�าหนดเวลา	รวมทั้งผลักดันโครงการรถไฟและรถไฟฟ้าขนาด

ใหญ่	 เพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบได้ทั้งหมด 

ตามแผนงานและหน่วยงาน	(การรถไฟแห่งประเทศไทย	และ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)	 สามารถเริ่ม

กระบวนการประกวดราคาและก่อสร้างได้	 ประกอบด้วย	

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย	

	 	 	 2.	 วิเคราะห์งานด้านงบประมาณและการบริหารงานด้านการเงินของ

การรถไฟแห่งประเทศไทย	และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	ให้มีสภาพ

ทางการเงินที่ด	ีโดยใช้เครื่องมือทางการเงินและการคลังในลักษณะต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	

เครื่องมือตามระเบียบเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ	 การบริหารงบประมาณ	 และ 

การบริหารการกูเ้งนิ	 ซ่ึงได้วเิคราะห์ความเหมาะสมของเครือ่งมอืและแหล่งเงนิทีเ่หมาะสม	

อย่างละเอียด	 พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าและกรณีมีปัญหาก็ได้ให้ข้อเสนอแนะตามความ

เหมาะสม	เช่น	กรณขีองการรถไฟแห่งประเทศไทยมปัีญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ	

จนมคีวามเสีย่งท่ีจะตกอยูใ่นสภาวะเงินสดขาดมอืจนไม่สามารถให้บริการได้	 ส�านักนโยบาย	

และยุทธศาสตร์ได้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย	 

กู ้ เงินระยะสั้นและอนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได ้พิจารณาให  ้

ความเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ	

	 	 	 3.	 ร่วมจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่งและแผนเผชิญเหตขุองระบบการขนส่ง

สาธารณะทางรางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้ทุกหน่วยงานทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตรง

ต้องกันและมีการฝึกซ้อมร่วมกันอยู ่เสมอ	 กรณีเกิดเหตุขัดข้องในระบบการขนส่ง

สาธารณะทางราง	ทุกหน่วยงานจะได้เผชญิเหตไุด้อย่างเหมาะสมและสามารถด�าเนนิการ

แก้ไขให้กลับมาให้บริการประชาชนได้โดยเร็ว	 โดยทุกหน่วยงานได้ร่วมลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือเผชิญเหตุตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุของ

ระบบการขนส่งสาธารณะทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เมื่อวันที่	 29	

มิถุนายน	2559	

  	 4.	 ผลักดันการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีบริหารจัดการ	 เพื่อให้สามารถให้

บริการระบบขนส่งมวลชนแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	

    4.1	สนับสนุนให้การรถไฟแห่งประเทศไทย	 เป็นผู้บริหารจัดการ

โครงการระบบรถไฟชานเมอืง	(สายสแีดง)	โดยเสนอจะยกระดบัการตดิตาม	ประเมนิผล	

 นายพิชิต	 อัคราทิตย์	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	เป็นประธานประชุม	ติดตามความก้าวหน้าโครงการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู่	 ช่วงชุมทางถนนจิระ–ขอนแก่น	 เมื่อวันที	่
6	กุมภาพันธ	์2560
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และก�ากับดูแลเป็นระดับกระทรวง	 โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประเมินผล	 และก�าหนดให้ความส�าเร็จของโครงการฯ	 เป็นตัวชี้วัดระดับ

กระทรวง	 และเป็นตัวชี้วัดระดับบุคคลของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง	

โดยตัวชี้วัดทั้งหมด	 จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลของโครงการรถไฟฟ้า	 

ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น

ผู้บริหารโครงการ	 รวมทั้งเห็นชอบแนวทางการติดตาม	 ประเมินผล	 และ

ก�ากบัดแูลข้างต้น	และน�าเสนอคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจพิจารณา

เรียบร้อยแล้ว	

 ด้านการขนส่งทางอากาศ	
		 1.	การขออนุมัติงบประมาณลงทุนประจ�าปี	 2559	 เพิ่มเติม	 ให้

บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 โดยเฉพาะงานจ้างส�ารวจ

ออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่	 2	 ทสภ.	 และงานจ้าง

ส�ารวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3	ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

(ทสภ.)	ซึ่งทั้ง	2	โครงการยังไม่ได้เสนอขออนุมัติโครงการจากคณะรัฐมนตรี	

แต่เพื่อให้บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 สามารถด�าเนินการ

เรื่องส�ารวจออกแบบโครงการดังกล่าวได้ก่อน	 จึงได้ด�าเนินการขออนุมัติ 

งบประมาณลงทุนประจ�าปี	 2559	 เพ่ิมเติม	 ในส่วนของงบลงทุนเพ่ือการ

ด�าเนินการปกติไปพลางก่อน	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	(สศช.)	

 2.	การประชุมหารือร่วมกับส�านักงบประมาณในการพิจารณา

แหล่งเงนิทนุทีเ่หมาะสมโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนศนูย์พฒันาบคุลากร

ด้านการบิน	 อาคารฝ่ายอ�านวยการและสิ่งแวดล้อมประกอบ	พร้อม

ครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

โครงการดังกล่าวแลว้	เมื่อวนัที่	7	มิถุนายน	2559	ในกรอบวงเงิน	1,255.48	

ล้านบาท	(ยกเว้นอาคารกีฬา	วงเงิน	74.7	ล้านบาท)	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ให้สถาบันการบินพลเรือน	ใช้เงินรายได้ของสถาบันการบินพลเรือน	ร้อยละ	

15	 ส่วนที่เหลือจะขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีต่อไป	 

โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	สบพ.	จะเสนอขอใช้งบประมาณแผ่นดิน	

งบกลางประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2560	 ในสัดส่วนร้อยละ	5	ของวงเงิน 

ทั้งโครงการ	และขออนุมัติผูกพันข้ามปีตามมาตรา	23	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2561	เป็นต้นไป	ขณะนี้อยู่ระหว่างสถาบันการบินพลเรือนเสนอเรื่อง

มายังกระทรวงคมนาคมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติปรับเพ่ิม

กรอบวงเงนิงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนฯ	จากทีค่ณะรฐัมนตรี	

ได้เคยอนุมตัไิว้	เน่ืองจากมกีารปรบัราคากลางของโครงการใหม่ให้เป็นปัจจบุนั

	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานการ
ประชมุเตรยีมการชีแ้จงงบประมาณปี	2560	โดยม	ีนายกรณนิทร์	กาญจโนมยั	
ผู้อ�านวยการส�านักจัดท�างบประมาณด้านเศรษฐกิจ	 4	 ส�านักงบประมาณ	 
ผู้แทนกรมเจ้าท่า	กรมการขนส่งทางบก	กรมท่าอากาศยาน	กรมทางหลวง	
กรมทางหลวงชนบท	 ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	 สถาบันการบินพลเรือน	 การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย	การรถไฟแห่งประเทศไทย	และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย	เข้าร่วมประชมุเมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้องประชมุ
กระทรวงคมนาคม	 เพื่อเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณประจ�าปี	
2560	ของกระทรวงคมนาคม	และหน่วยงานในสังกัด

	 การประชุมคณะท�างานตรวจพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายด้าน
การบิน	ครั้งที	่1/2559	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2559

	 การประชมุคณะกรรมการเร่งรัดตดิตามการด�าเนนิงาน	และการเบกิ
จ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคม	 (งบประมาณแผ่นดิน)	 คร้ังที	่
5/2559	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2559

    4.2	การพจิารณาโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสเีขยีว	ช่วง

แบริง่-สมทุรปราการ	และช่วงหมอชติ-สะพานใหม่-คคูต	ให้กรงุเทพมหานคร	

ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก	 เมื่อวันที่	 10	 มิถุนายน	

2558	 เพื่อให้สามารถเดินรถต่อเนื่องได้กับโครงการระบบขนส่งมวลชน

กรุงเทพ	 (BTS)	 ซ่ึงส�านักนโยบายและยุทธศาสตร์	 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินมูลค่าหนี้สินและทรัพย์สิน	 และพิจารณาก�าหนด 

ขัน้ตอนการโอนหนีส้นิและทรพัย์สินระหว่างกันได้	(คณะกรรมการประเมนิ

หนี้สินฯ)	ได้ศึกษาและวิเคราะห์ข้อกฎหมาย	และน�าเสนอคณะกรรมการฯ	

พจิารณาหลายครัง้	จนสามารถหาข้อสรปุขัน้ตอนการโอนทรพัย์สนิทีถู่กต้อง

ร่วมกันได้	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างกรงุเทพมหานครน�าเสนอสภากรงุเทพมหานคร	

พิจารณาต่อไป
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n ด้านการตรวจสอบภายใน
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับอนุมัติจาก

ปลดักระทรวงคมนาคม	ให้ด�าเนนิงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�า

ป	ีพ.ศ.	2559	โดยมีวัตถปุระสงคเ์พือ่ตรวจสอบติดตาม	และประเมินผลการ

ด�าเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 สอบทานระบบการ

ควบคมุภายในของหน่วยงานว่าเหมาะสมเพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ	พสิจูน์

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการด�าเนินงาน	 และให้ผลการ

ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	ประหยัด	โปร่งใสและตรวจสอบได้	

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ว่าเป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบ	ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	มติคณะรัฐมนตรี	นโยบายและแผนงาน/โครงการ	

ที่ก�าหนด	 รวมท้ังเพื่อให้ปลัดกระทรวงคมนาคมได้ทราบผลการด�าเนินงาน	

ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานโครงการต่าง	ๆ	

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ได้รวดเร็วและ 

ทันเหตุการณ์	 โดยกลุ่มตรวจสอบภายในปฏิบัติงานได้ครบถ้วนตามแผน 

การตรวจสอบ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ดังนี้

	 1.	 วิเคราะห์และประมวลรายงานผลการตรวจสอบภายใน	 ของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด

	 2.	ตรวจสอบด้านการเงินบัญชี	(Financial	Audit)	ได้แก่	การเงิน

และบัญชี	ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	การเงินและบัญชีกองทุน

ประชาสัมพันธ์	กองทุนพระพุทธคมนาคมบพิธ	กองทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

สังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ ์

ความไม่สงบ	3	จงัหวดัชายแดนภาคใต้และพืน้ทีใ่กล้เคยีง	และกองทนุสวสัดกิาร	

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

	 3.	 ตรวจสอบการด�าเนินงาน	 (Performance	 Audit)	 ได้แก	่

กิจกรรม	 :	 การจัดระเบียบและก�ากับดูแลการประกอบการขนส่งทางถนน	

ของกรมการขนส่งทางบก,	 กิจกรรม	 :	 สนับสนุนยุทธศาสตร์	 Logistics	 

ของกรมทางหลวงชนบท	และการจัดซือ้จดัจ้าง	ของส�านกังานปลดักระทรวง

คมนาคม

n คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
ผลประจ�ากระทรวงคมนาคม
	 กลุ ่มตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานหน้าที่ฝ ่ายเลขานุการคณะ

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวงคมนาคม	 โดยได้ร่วม

จัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	จัดประชุม	ประสาน

งานส่วนราชการ	 ติดตาม	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลโครงการตาม 

ยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั	การด�าเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์กระทรวง	การด�าเนินงาน	

ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส�าคัญตามแผน 

งานบูรณาการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2559	 และติดตาม	 ตรวจสอบ	 

และประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก

ของรัฐบาลท่ัวประเทศของกระทรวงคมนาคมและเข้าสังเกตการณ  ์

การด�าเนินงาน	ณ	พื้นที่ปฏิบัติงาน/โครงการ

	 4.	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบฯ	 (Compliance	

Audit)	 ได้แก่	 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง	 การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	

ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 การรับคืนและการจ่ายเงินส่วนเพ่ิม

ส�าหรับเงินบ�าเหน็จบ�านาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิใน

บ�าเหนจ็บ�านาญตามพระราชบญัญตับิ�าเหนจ็บ�านาญข้าราชการ	พ.ศ.	2494	

พ.ศ.	2557	ส�าหรับผู้รับบ�านาญ	และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด

 นอกจากนี้	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ได้ด�าเนนิการประเมนิตนเองตามแบบประเมนิตนเอง	(Self	-	Assessment)	

ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด	 ผลการประเมินตนเองภาพรวมอยู่ในระดับ	 

“ดมีาก”

n ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
	 5.1	 นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	

และรฐัมนตรกีระทรวงท่ีดนิโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่ง	และการท่องเท่ียว	

ญี่ปุ่น	 (Ministry	of	Land,	 Infrastructure,	Transport	and	Tourism:	

MLIT)	(H.E.	Mr.	Keiichi	Ishii)	ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	 และบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน

ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	 เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2559	ณ	กระทรวงคมนาคม	ซึ่ง

บันทึกความร่วมมือระบบรางฯ	 จะก�าหนดความร่วมมือเพ่ือพัฒนารถไฟ

ความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่	 พัฒนาเส้นทางรถไฟตามแนว

เศรษฐกิจด้านใต้	 การขนส่งสินค้าทางรถไฟ	 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนว

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก	และระบบการขนส่งมวลชน

ทางราง	และบันทึกความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนฯ	จะก�าหนด

ความร่วมมือ	 ได้แก่	 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน	 การจัดหา 

ผูเ้ชีย่วชาญเพ่ือมาร่วมด�าเนินงานและจดัตัง้คณะท�างานร่วมระหว่างท้ังสอง

กระทรวง	
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 5.2	 ความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน	 นับตั้งแต่รัฐบาลไทยและรัฐบาลจีนได้ 

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางรถไฟ	 ของประเทศไทย	 ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 

การคมนาคมขนส่งของไทย	พ.ศ.	2558	-	2565	เม่ือวนัที	่19	ธนัวาคม	2558	ทัง้สองฝ่าย	

ได้มีการประชมุคณะกรรมการร่วมเพ่ือความร่วมมอืด้านรถไฟระหว่างไทย-จนีมาแล้ว	 

รวม	14	คร้ัง	(มกราคม	2558	-	กนัยายน	2559)	โดยในการประชมุ	คร้ังที	่13	เม่ือวนัที่	

23	-	24	สงิหาคม	2559	ณ	กรงุปักกิง่	สาธารณรฐัประชาชนจนี	ท้ังสองฝ่ายได้ลงนาม	

กรอบความร่วมมอืระหว่างรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรฐั	

ประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ทางรถไฟ	ภายใต้กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานการคมนาคมขนส่ง

ของประเทศไทย	พ.ศ.	2558	-	2565	เพือ่ใช้เป็นกรอบในการด�าเนนิโครงการรถไฟ

ไทย-จีน	ให้ส�าเร็จลุล่วงตามที่ผู้น�าทั้งสองประเทศได้เห็นชอบร่วมกัน 

	 5.3	 เมือ่วนัที	่5	-	6	พฤศจกิายน	2558	นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม	ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน	ครั้งที่	21 

ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	 สหพันธรัฐมาเลเซีย	 และได้ร่วมให้การรับรองเอกสารส�าคัญ	 

3	ฉบับ	ได้แก่	
	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	และนายหวัง	เสี่ยวเทา	รองผู้อ�านวยการคณะกรรมการ
พัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน	 ลงนามบันทึกผลการประชุมคณะ
กรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย–จีน	 คร้ังที่	
10	เมื่อวันที	่12	พฤษภาคม	2559	ณ	โรงแรม	The	Presidential	
Beijing	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน

	 การประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ
ไทย-จีน	 ครั้งที่	 13	ณ	กรุงปักกิ่ง	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เมื่อ 
วันที่	23	สิงหาคม	2559	

	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 พร้อมด้วย	 
นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 แถลงข่าวโครงการความร่วมมือ
รถไฟไทย	-	จีน	เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2559	ณ	ห้องราชด�าเนิน	กระทรวงคมนาคม

	 1)	ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางถนน

	 2)	ร่างปฏิญญาความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน	ภายหลังปี	2558	

	 3)		แผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน	ปี	2559	-	2568	
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	 รวมทั้งได้ร่วมลงนามพิธีสารเพื่ออนุมัติข้อผูกพัน	ชุดที่	9	ของบริการขนส่งทาง

อากาศภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน	 ซึ่งการร่วมให้การรับรอง

และลงนามดังกล่าวเป็นการแสดงความพร้อมและการมีบทบาทน�าของไทยในเวที

อาเซียน	โดยเฉพาะในเรื่องการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน	
	 5.5	 การประชุมขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	

(IMO)	 ได้แก่	 การประชุมคณะมนตรีและคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 

ท่ีส�าคัญ	 เพ่ือร่วมก�าหนดนโยบายและมาตรการต่าง	 ๆ	 ด้าน 

ความปลอดภยั	การรักษาสิง่แวดล้อม	และการอ�านวยความสะดวก

ในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยได้ลง

สมคัรรับเลอืกตัง้เป็นสมาชกิคณะมนตรี	IMO	วาระปี	2559	-	2560	 

ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่	6	ติดต่อกัน

	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	ประชุมร่วมกับ	
Mr.	Tsutomo	Shimura	รองอธิบดีกรมการรถไฟ	กระทรวงที่ดิน	โครงสร้างพื้นฐาน	
การขนส่งและการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น	 และคณะ	 เมื่อวันที	่ 23	มิถุนายน	2559	 
ณ	กระทรวงคมนาคม

	 5.4	 เมื่อวันที่	 14	กรกฎาคม	2559	กระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันธนาคาร

พัฒนาเอเชีย	(Asian	Development	Bank:	ADB)	จัดการประชุมคณะกรรมการ

ร่วมส�าหรบัความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขงระดบั

รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ	ณ	 กรุงเทพฯ	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายอาคม	เตมิพทิยาไพสฐิ)	ท�าหน้าท่ีหวัหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชมุ

คณะกรรมการร่วมฯ	ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบให้เริม่ด�าเนนิการตามความตกลงว่าด้วย

การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	โดยให้เริ่มการเดินรถเมื่อวันที	่ 

1	มีนาคม	2560	และเห็นชอบให้เมียนมาเริ่มการเดินรถกับไทยเป็นประเทศแรก	 

ในวันที่	 1	 ธันวาคม	 2560	 ก่อนมีการเดินรถอย่างเต็มรูปแบบส�าหรับประเทศ

สมาชิก	GMS	ทั้ง	6	ประเทศ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2562 

	 นายอาคม	เติมพทิยาไพสฐิ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	ให้	Mr.	Hideaki	
Iwasaki	 ผู้อ�านวยการส�านักการขนส่งและการส่ือสาร	 ผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย	
(Asian	 Development	 Bank:	 ADB)	 พร้อมด้วย	Ms.Kanya	 Sasradipoera	 
ผู้เช่ียวชาญอาวุโสด้านการค้า	 และ	 Mr.David	 Martin	 หัวหน้าโครงการ	 SP2	 
เข้าเยี่ยมคารวะ	เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	2559

	 นายออมสิน	ชีวะพฤกษ	์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม	ท�าหน้าทีห่วัหน้าคณะผูแ้ทนไทย	เข้าร่วมการประชมุ

สมัชชาองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ	 (International	

Maritime	 Organization:	 IMO)	 สมัยสามัญ	 ครั้งที่	 29	

ระหว่างวันที่	23	-	27	พฤศจิกายน	2558	ณ	กรุงลอนดอน	

สหราชอาณาจักร
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	 5.6	 การจัดงานวันทางทะเลโลก	ซึ่ง	 IMO	ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดงาน

วันทางทะเลโลกทุกปีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน	 เพื่อเป็นการรณรงค์

ส่งเสริมความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในการขนส่งทางทะเลระหว่าง

ประเทศ

	 5.7	 การเข้าร่วมการประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	

(ICAO)	เพื่อติดตามมาตรการต่าง	ๆ	ขององค์การ	และน�ามาใช้ปรับปรุงการบินของ

ไทยให้ได้มาตรฐานตามท่ีองค์การก�าหนด	เพือ่ให้อตุสาหกรรมการบนิระหว่างประเทศ

ของไทยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

	 5.8	 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน

ระหว่างประเทศ	เพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องจากมลพิษน�า้มัน	ค.ศ.	1992	และ

ร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศเพ่ือชดใช  ้

ความเสยีหายจากมลพษิน�า้มนัอนัเกิดจากเรอื	พ.ศ.	....	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการเสนอต่อ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา

	 5.9	การเจรจาการบินระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ	 เพื่อเจรจาแก้ไข

ปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างไทยกับประเทศต่าง	 ๆ	 

เพื่อให้สายการบินสามารถเพิ่มเที่ยวบินและขยายเส้นทางบินได้ตามความต้องการ	

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การขนส่งทางอากาศในภูมิภาค

	 นายอาคม	 เติมพิทยาไพสิฐ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 พร้อมด้วย 
นายวิชาวัฒน์	อิศรภักดี	 เอกอัครราชทูต	ณ	กรุงออตตาวา	และนายจุฬา	สุขมานพ	
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน	 รักษาการผู ้อ�านวยการส�านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย	 พบหารือกับนาย	 Michael	 P.	 Huerta	 ผู ้ว ่าการ	 FAA	 
แห่งสหรัฐอเมริกา	 รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาด้านการบินพลเรือนและ
แนวทางการปรับสถานะจาก	CAT	II	เป็น	CAT	Iจากผลการตรวจสอบของ	FAA	เมื่อ
วนัที	่26	กันยายน	2559	ณ	ส�านกังานใหญ่	ICAO	เมอืงมอนทรอีอล	ประเทศแคนาดา

	 นายอาคม	เติมพิทยาไพสฐิ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	
กล่าวถ้อยแถลง	 (Statement)	 ของประเทศไทย	 เกี่ยวกับ 
ความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน	 และ
การสนับสนุนแนวทางต่าง	ๆ	ของ	ICAO	เช่น	มาตรการด้านส่ิงแวดล้อม	
การเตรียมการรองรับการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัย	
(USAP)	และการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญามอนทรีออล	เมื่อวันที่	28	
กนัยายน	2559	ณ	ส�านักงานใหญ่	ICAO	เมอืงมอนทรีออล	ประเทศ
แคนาดา

n ด้านการตรวจราชการ	
	 ส�านักตรวจราชการได้ด�าเนินการปฏิบัติราชการท้ังภารกิจ

หลักและภารกิจมอบหมาย	 รวมทั้งกฎหมายและนโยบายของ

กระทรวงคมนาคม	สรุป	ดังนี้

	 6.1	 ภารกจิสนับสนุนการตรวจราชการของคณะผูบ้รหิาร

กระทรวงคมนาคม	ได้แก่	ปลัดกระทรวงคมนาคม	หัวหน้าผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงคมนาคม	คณะผูต้รวจราชการกระทรวงคมนาคม	

เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล	

นโยบายกระทรวงคมนาคม	และตามแผนการตรวจราชการประจ�า

ปีงบประมาณ	โดยในปีงบประมาณ	2559	คณะผูบ้รหิารได้เดนิทาง	

ไปในพื้นที่เขตตรวจราชการ	จ�านวน	44	ครั้ง	เพื่อติดตามความ

คืบหน้าการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ 	ของหน่วยงานในสงักดัพร้อมทัง้	

ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะให้หน่วยงานรบัไปพจิารณาด�าเนนิการ	

เพื่อแก้ไขปัญหา	 เร่งรัดการด�าเนินการ	 หรือสนับสนุนให้เกิด

ประสิทธิภาพการด�าเนินโครงการยิ่งขึ้น
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	 6.2	 ภารกิจติดตามหน่วยรายงานผลการด�าเนินการตามข้อสั่งการจาก 

การตรวจราชการ	ในปีงบประมาณ	2559	ซึง่ได้มกีารด�าเนนิการในขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ได้แก่	

การติดตาม	 เร่งรัด	 และสรุปผลการด�าเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งการดังกล่าว

ข้างต้นน�าเสนอผูบ้รหิารพจิารณาทราบหรอืสัง่การแล้วแต่กรณ	ีก่อนประมวลผลและ

จดัท�าเป็นหนงัสอื	“ผลงานการตรวจราชการกระทรวงคมนาคม	ประจ�าปีงบประมาณ	

2559”	ต่อไป	ทัง้นี	้ในปีงบประมาณ	2559	หน่วยงานในสังกดัได้รายงานผลการด�าเนินการ	

ตามข้อสัง่การจากการตรวจราชการ	ซึง่	สต.	ได้สรปุเสนอผูบ้รหิาร	จ�านวน	426	เรือ่ง	

นอกจากน้ี	ได้มกีารด�าเนนิการเร่งรดักรณทีีห่น่วยงานไม่รายงานผลภายในระยะเวลา	

โดยได้ท�าหนังสือเตือนไปยังหน่วยงาน	จ�านวน	120	เรื่อง

	 6.3	 ภารกจิสนบัสนนุคณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการตรวจ	ตดิตาม	ประเมนิผล

การปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม	 โดยมีหัวหน้า 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน	 ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม 

ทั้ง	 5	 ท่านเป็นรองประธาน	 และส�านักตรวจราชการ	 เป็นฝ่ายเลขานุการ	 ทั้งนี	้ ใน

ปีงบประมาณ	2559	คณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการตรวจ	ตดิตาม	ประเมนิผลการปฏบิตัิ

ราชการตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมได้เดินทางไปตรวจ	ติดตาม

ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการในพื้นที่จังหวัดระนอง	ชุมพร	และประจวบคีรีขันธ	์เมื่อ

วันที่	25	-	28	พฤษภาคม	2559	โดยโครงการในพื้นที่จังหวัดระนอง	ได้แก่	โครงการ

ท่าอากาศยานระนอง	 โครงการท่าเรอืระนอง	 งานปรบัปรงุท่าเทยีบเรอืโดยสารระนอง	 -	

เกาะสอง	 บริเวณหมู่ที่	 1	 ต�าบลปากน�้า	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดระนอง	 งานก่อสร้าง 

ขยายท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพยาม	จังหวัดระนอง	 งานก่อสร้าง

ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณคลองท่าต้นสน	จังหวัดระนอง	ในพื้นที่

จงัหวดัชมุพร	ได้แก่	โครงการเร่งรดัขยายทางสายประธานให้เป็น	4	ช่องจราจร	(ระยะ

ที่	2)	ในพื้นที่จังหวัดชุมพร	–	ระนอง	โครงการทางเข้าเมืองชุมพร	(แนวใหม่)	ตอน	2	

โครงการก่อสร้างท่าเรอืชมุพร	จังหวัดชมุพร	และในพืน้ท่ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ์	ได้แก่	

โครงการท่าเทียบเรือที่ร่องน�้าคลองวาฬ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีประเด็น 

การตรวจ	ตดิตาม	เพือ่สนบัสนนุการเชือ่มโยงโครงข่ายเพือ่สนบัสนนุการท่องเทีย่ว	

และอ�านวยความสะดวก	รวดเรว็	ความปลอดภัย	ด้านการคมนาคมขนส่งในพืน้ท่ี

โครงการ	พื้นที่จังหวัด	และพื้นที่ใกล้เคียง

	 6.4	 ภารกิจด�าเนินการเรื่องราวร้องทุกข์	 ในปีงบประมาณ	 2559	 สต.	 ได้

พจิารณาด�าเนินการเกีย่วกับเรือ่งราวร้องเรยีนร้องทกุข์ตามขัน้ตอนกระบวนงาน	เพือ่

บรรเทาเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงาน	

การอ�านวยความสะดวก	 การให้บริการของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงคมนาคม	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการอ�านวยความสะดวก	 

ความปลอดภัย	และการให้บริการ	รวมทัง้เรือ่งขอความอนเุคราะห์

และเรื่องเสนอแนะความคิดเห็นต่าง	ๆ	รวมจ�านวน	582	เรื่อง	
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n ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
	 7.1	 การจัดท�าแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ

กระทรวงคมนาคม	(พ.ศ.	2560	-	2564)	 

	 ตามที่คณะรัฐมนตรี	 ได้มีมติเมื่อวันที่	 5	 เม.ย.	 2559	 เห็นชอบแผน

พฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	และแผนพฒันารฐับาลดจิทิลั	ระยะ	3	

ปี	(พ.ศ.	2559	-	2561)	ของประเทศไทย	ตามทีก่ระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ

และสังคมเสนอ	 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ทุกกระทรวง	 กรม	 รัฐวิสาหกิจ	

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	 หน่วยงานของรัฐ	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

จัดท�าแผนปฏิบัติการดิจิทัล	ระยะ	3	ปี	ของหน่วยงาน	แทนการจัดท�าแผน

แม่บทไอซีทีเดิมนั้น

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 กระทรวงคมนาคมได้ด�าเนินโครงการจัดท�า

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม	 (พ.ศ.	

2560	 -	 2564)	 โดยแผนฉบับสมบูรณ	์ (Final	 Report)	 ก�าหนดแล้วเสร็จ

ภายในเดอืนกมุภาพนัธ์	2560	ทัง้นี	้สามารถสรปุสาระส�าคญัของร่างแผนได้	

ดังนี้

 ๑)	วิสัยทัศน	์“ยกระดับคมนาคมของไทย	สู่	Transport	2020”	โดย

เน้นการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคล่ือนภารกิจของกระทรวงคมนาคม	 

ให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธ์ิเชิงยุทธศาสตร์แบบก้าวกระโดด	 (Disruptive	

Transport	Innovation)	โดยใช้ดิจิทัลช่วยปรับเปลี่ยน	(Digital	Transfor-

mation)	กระบวนงาน	การบริการ	การปฏิบัติงาน	และการบริหารจัดการ	

เพื่อให้เกิดคุณค่าในด้านต่าง	 ๆ	 คือ	 ความสะดวกและง่าย	 (Simple)	 เป็น

อัจฉริยะ	 (Smart)	 รองรับการเติบโต/การขยายผล	 (Scalable)	 มีการ

บูรณาการ	(Integrated)	และสามารถสร้างนวัตกรรม	(Innovation)

	 2)	ยุทธศาสตร์

  (1)	ยุทธศาสตร์ที่	 1	 การน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงาน

คมนาคม	ด้านการเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศ	เพือ่ให้

พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าของโลก	(Global	Value	Chain)

 	 (2)	ยทุธศาสตร์ที	่2	การบูรณาการเทคโนโลยดีจิทิลักบังานพฒันา

ด้านอืน่	ๆ 	เพือ่ขับเคลือ่นงานเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมสู่การเป็นศนูย์กลาง

ของภูมิภาค	รองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

 	 (3)	ยุทธศาสตร์ที่ 	 3	 การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มส�าหรับ

อุตสาหกรรมด้านการคมนาคมขนส่งและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

  (4)	ยุทธศาสตร์ที่	4	การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู	่

Smart	Society

TRANSPORT	2020
Objective	&	Strategy

 	 (5)	ยทุธศาสตร์ที	่5	การก�ากบัดแูลการคมนาคมในภาคการขนส่ง

ต่าง	ๆ	ให้ปลอดภัย

  (6)	ยทุธศาสตร์ที	่6	การก�ากบัดแูลการคมนาคมในภาคการขนส่ง

ต่าง	ๆ	ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 	 (7)	ยุทธศาสตร์ท่ี	 7	 การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุวิกฤตใน

รูปแบบต่าง	ๆ

 	 (8)	ยุทธศาสตร์ที่	 8	 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและรัฐบาล

ดิจิทัล

	 7.2	 การด�าเนินงานศูนย์บริการร่วมคมนาคมตามนโยบายศูนย์

ราชการสะดวก	 (Government	 Easy	 Contact	 Center:	 GECC)	

กระทรวงคมนาคม	ได้เปิดศนูย์บรกิารร่วมภายใต้ชือ่	“ศนูย์บรกิารร่วมคมนาคม”	

ณ	ท่าเรือสาทร	กรุงเทพฯ	มีงานบริการ	ประกอบด้วย	บริการข้อมูลข่าวสาร	

บรกิารรับเร่ืองส่งต่อ	และบรกิารเบด็เสร็จตามแนวทางของส�านกังาน	ก.พ.ร.	

เปิดให้บริการเมื่อ	 18	 ก.ย.	 2549	 และได้ด�าเนินการให้บริการประชาชน	

ตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทาง

ราชการ	พ.ศ.	 2558	 เพื่อให้ประชาชนที่มารับค�าขอและชี้แจงรายละเอียด

เกี่ยวกับการอนุญาตที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคมให้บริการ	 ประกอบด้วย	

บรกิารต่อภาษีรถ	และบรกิารเปลีย่นใบอนญุาตขับรถ	ซึง่เป็นบริการเบด็เสรจ็

ของกรมการขนส่งทางบก	 รวมถึงมีการจัดท�าคู่มือส�าหรับประชาชนเพื่อให้

ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการรับบริการ	

	 เมือ่วนัที	่ 1	 กนัยายน	 2558	 นายกรัฐมนตรไีด้มอบนโยบายให้ทกุ

กระทรวง	กรม	และจงัหวดั	รวมท้ังรฐัวสิาหกจิทีเ่กีย่วข้อง	ก�าหนดให้ม	ี“ศนูย์

ราชการสะดวก	 (Government	Easy	Contact	Center:	GECC)”	 เพือ่ 

เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าและอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	

ให้เกดิการให้บรกิารท่ีมปีระสทิธภิาพ	สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ประชาชนที ่

เดนิทางมาตดิต่อราชการกบัหน่วยงานของรฐั	ทัง้น้ีมกีารก�าหนดเกณฑ์การ

ตรวจรบัรองมาตรฐาน	GECC	แบ่งตามระบบให้บริการเป็น	3	องค์ประกอบ	

คือ	 ระบบก่อนเข้าสู่จุดให้บริการ	 ระบบจุดให้บริการ	 และระบบสนับสนุน

การให้บริการ	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2559	 มีหน่วยงานสมัครเพื่อขอ 

รับรองมาตรฐาน	จ�านวน	119	ศูนย์	และผ่านการรับรองมาตรฐาน	จ�านวน	

41	ศูนย์	 ประกอบด้วย	 ราชการส่วนกลาง	 9	ศูนย์	 ภูมิภาค	 3	ศูนย์	 และ

รัฐวิสาหกิจ	29	ศูนย์	

	 ศูนย์บริการร่วมคมนาคมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐาน	 และได้รับมอบโล่และตรารับรอง	 ในพิธีมอบโล่และตรารับรอง

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก	 (GECC)	 ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	28	กันยายน	2559	ณ	ห้อง

บอลรูม	1	 -	2	 โรงแรมปรินซ์พาเลซ	มหานาค	กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเป็น

สญัลกัษณ์แสดงถงึการเป็นหน่วยงานของรัฐทีม่กีารให้บริการประชาชนด้วย

ความ	“สะดวก	รวดเร็ว	เข้าถึงง่าย”	
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	 7.3	 การให้บริการข้อมูลการเดินทางแบบบูรณาการ	 (Thailand	

Transport	Journey	Planner)	เพือ่เป็นการสนบัสนนุการบรหิารจัดการ

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ให้ครอบคลุมภายในประเทศและ

สนับสนุนให้ระบบคมนาคมขนส่งของประเทศมีความคล่องตัว	 รองรับการ

เข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน	รวมทัง้เพือ่ให้กระทรวงคมนาคมมศีนูย์บรกิารข้อมลู

การเดนิทางของประเทศทีม่ศัีกยภาพ	และสนบัสนนุการเป็นศูนย์กลางด้าน

คมนาคมขนส่งในภมิูภาคอาเซยีน	กระทรวงคมนาคมจึงได้พฒันาระบบศนูย์

บริการข้อมูลการเดินทางแบบบูรณาการ	(Thailand	Transport	Journey	

Planner)	โดยได้บูรณาการข้อมูลการเดินทางของระบบขนส่งมวลชนใน

เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	ระบบขนส่งสาธารณะ	ไปยังจดุเชือ่มต่อ	

การเดินทางระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อรองรับการเดินทาง

ต่อเนือ่งหลายรปูแบบ	(Multimodal)	โดยเป็นการน�าเสนอผ่าน	Thailand	

Transport	Map	ซึง่เป็นแผนทีฐ่านด้านคมนาคมขนส่งทีแ่สดงโครงสร้าง

พื้นฐานและโลจิสติกส	์ ทั้งในส่วนของการเชื่อมโยงภายในประเทศ	 และ

การเชือ่มโยงโครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิตกิส์ของประเทศในกลุม่อาเซยีน 

	 	 	 กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้บริการระบบศูนย์บริการข้อมูลการ

เดินทางแบบบูรณาการ	(Thailand	Transport	Journey	Planner)	ตั้งแต่

ปี	 2558	 และได้เปิดให้บริการในส่วนของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสาร

พกพา	มาตั้งแต่เดือนมกราคม	 2559	 โดยในปี	 2559	 ได้พัฒนาระบบการ 

ให้บริการเพิ่มเติมเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทาง

มากขึ้น	 มีการเชื่อมโยงข้อมูลจราจรที่มีการแสดงข้อมูลสภาพจราจรจาก

กล้อง	CCTV	การเชื่อมโยงข้อมูลท่องเที่ยว	ที่พัก	สถานที่ส�าคัญ	และการรับ

ข้อมูลจาก	Social	Network	เพื่อแสดงข้อมูลสถานการณ์การเดินทางและ

ขนส่งแบบบูรณาการ	ส่งผลให้ประชาชน	ผู้ประกอบการขนส่ง	ภาคธุรกิจที่

เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและประเทศอาเซียน	 สามารถใช้ระบบศูนย์บริการ

ข้อมูลการเดินทางแบบบูรณาการเป็นข้อมูลในการใช้บริการด้านคมนาคม

ขนส่ง	เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการวางแผนการเดนิทางทีส่ามารถลดเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างมีคุณภาพ

	 	 	นอกจากนี้	ประชาชนที่ไม่ทราบเส้นทางและวิธีการเดินทางด้วย

ระบบขนส่งสาธารณะ	 จะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายได้	 และยังได้รับ

ทราบสถานการณ์การเดินทางจากข้อมูล	 Social	 Network	 เพื่อส่งเสริม 

ให้ประชาชนสนใจและมีส่วนร่วมในการใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น	

อันจะส่งผลในการแก้ไขปัญหาจราจรได้อย่างยั่งยืน

n ด้านศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	
	 ศูนย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	กระทรวงคมนาคม	รับผดิชอบ	

ภารกิจส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริต	 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	 และ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	 ประสานงาน	 เร่งรัด	 และก�ากับให้ส่วน

ราชการในสงักดัด�าเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ	 ติดตามข้อร้องเรียนเร่ืองการ

ทุจริต	รวมท้ังภารกจิด้านการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม	โดยในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 2559	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณบูรณาการจากส�านักงานคณะ

กรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิ(ส�านกังาน	ป.ป.ช.)	เป็น

จ�านวนเงนิท้ังสิน้	2,867,800	บาท	ซ่ึงมผีลการด�าเนินโครงการท่ีส�าคัญ	ดงัน้ี

แสดงจุดแวะพัก	และ
สถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ

แสดงสภาพการจราจร
จากกล้อง	CCTV

Thailand	Transport	
Journey	Planner
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	 1.	โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
พลเรอืน	ประจ�าปี	2559	นายชาติชาย	ทิพย์สุนาวี	ปลัดกระทรวง

คมนาคม	 เป็นประธานและความร่วมลงนามในพิธีรับทราบประมวล

จรยิธรรม	ประจ�าปี	2559	โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวลจรยิธรรม

ข้าราชการพลเรือน	 เมื่อวันที่	 14	 มิถุนายน	 2559	ณ	 ห้องประชุม 

อาคารสโมสร	ชั้น	3	กระทรวงคมนาคม	โดยมี	นายพงษ์ศักดิ์	สมใจ	

รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 ในฐานะหัวหน้าศูนย ์ปฏิบัติการ 

ต่อต้านการทุจริต	 กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วย	 นายดรุณ	 แสงฉาย	 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม	คณะกรรมการจรยิธรรมประจ�าส�านกังาน 

ปลดักระทรวงคมนาคม	ผูบ้รหิารระดบัสูงของกระทรวงคมนาคม	และ

หน่วยงานในสังกัดร่วมพิธี	 โดยผู้ลงนามรับทราบประมวลจริยธรรม	

ประจ�าปี	2559	ประกอบด้วย

1.	 โครงการรณรงค์เผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ	 350,000	 มีนาคม	2559	–	 151

	 พลเรือนและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	 	 มิถุนายน	2559	

	 ประจ�าป	ี2559

2.		โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	“Anti-Corruption	Retreat”	 368,800	 พฤศจิกายน	2558	–	 265

		 	 	 กันยายน	2559	

3.		โครงการสร้างความโปร่งใสการด�าเนินงานโครงการที่ส�าคัญ	 1,378,000	 มีนาคม	2559	–	 100

	 ของกระทรวง	 	 กันยายน	2559	

4.		โครงการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	 220,000	 กุมภาพันธ	์2559	–	 205

		 ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 	 เมษายน	2559	

5.		โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน	 551,000	 ธันวาคม	2558	–		 202

	 และปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม	 	 กุมภาพันธ	์2559	

	 โครงการ
	 งบประมาณ	

ระยะเวลาการด�าเนนิงาน
	 จ�านวนผูเ้ข้าร่วม		

	 	 (บาท)	 	 (คน)

1.	นายชาติชาย	ทิพย์สุนาวี		 ปลัดกระทรวงคมนาคม

2.	พลต�ารวจเอก	วิเชียร	พจน์โพธิ์ศรี	 ประธานคณะกรรมการจริยธรรม

	 	 ประจ�าส�านักงานปลดักระทรวงคมนาคม

3.	นายศรศักดิ์	แสนสมบัติ	 อธิบดีกรมเจ้าท่า

4.	นายสนิท	พรหมวงษ์	 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

5.	นายจุฬา	สุขมานพ	 อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

6.	นายอานนท	์เหลืองสมบูรณ์		 รองอธิบดีกรมทางหลวง

7.	นายพิศักดิ์	จิตวิริยะวศิน	 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

8.	นายชัยวัฒน์	ทองค�าคูณ	 ผูอ้�านวยการส�านกังานนโยบายและแผน

	 	 การขนส่งและจราจร
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	 2.		โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	“Anti-Corruption	Retreat”
	 		 เมื่อวันที่	8	กันยายน	2559	จัดท�าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

“Anti-Corruption	 Retreat”	 นายชาติชาย	 ทิพย์สุนาวี	 ปลัดกระทรวง

คมนาคม	ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดนทิรรศการเผยแพร่ผลงานของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 และพิธีมอบรางวัล	 “คนต้นแบบ

คมนาคม”	ประจ�าปี	2559	ภายใต้โครงการป้องกันการทุจริต	“Anti-Cor-

ruption	Retreat”	ณ	ห้องประชุมอาคารสโมสร	ชั้น	3	กระทรวงคมนาคม	

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัด

กระทรวงคมนาคมท่ีมีความซือ่สตัย์	สจุรติ	โปร่งใส	โดยม	ีนางปานจิต	จินดากลุ	

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ 

การจัดกิจกรรมฯ	 ดังกล่าว	 โดยมีผู้เข้ารับรางวัล	 “คนต้นแบบคมนาคม”	

ประจ�าปี	2559	จ�านวน	13	คน	ประกอบด้วย	ส่วนราชการ	จ�านวน	6	คน	

และรัฐวิสาหกิจ	จ�านวน	7	คน	ตามรายชื่อ	ดังนี้

1.	 นางสาวเอกหทัย	ศรีสุวรรณ	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2.	 นายจิรัฏฐ์	ลักษณะละม้าย	 วิศวกรโยธาช�านาญการ	กรมเจ้าท่า

3.	 นายสมพงษ	์ผิวทอง	 นักวิชาการขนส่งช�านาญการ	กรมการขนส่งทางบก

4.	 นายมนตร	ีเดชาสกุลสม	 ผู้อ�านวยการส�านักงานทางหลวงที่	13	(กรุงเทพฯ)	กรมทางหลวง

5.	 นายเสถียร	อรรณพานุรักษ์	 นายช่างโยธาอาวุโส	กรมทางหลวงชนบท

6.	 นางจริยา	รอดอินทร์	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	ส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

7.	 นายวิเชียร	ร�าข�า	 พนักงานเครื่องมือทุ่นแรง	5	การท่าเรือแห่งประเทศไทย

8.	 นายวีระ	พรหมาซุย	 พนักงานกู้ภัย	5	แผนกกู้ภัย	2	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

9.	 นายบุญหนา	ศรีสุวงค์	 นิติกร	ระดับ	4	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

10.	 นาวาอากาศตร	ีดร.วัฒนา	มานนท์	รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ	สถาบันการบินพลเรือน

11.	 นายแพทย์กรพรหม	แสงอร่าม	 นักบินที่	1	ประจ�าเครื่องบิน	B777	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

12.	 นางมาล	ีวัฒนพจน์	 นายสถานเีดนิรถอดุรธาน	ีระดบั	6	กองปฏบิตักิารเดนิรถภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและตะวนัออก	ฝ่ายธรุกจิ 

	 	 เดินรถ	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด

13.	 นายชวลิต	รัตนเพ็ชร		 ผู้จัดการงานทรัพยากรบุคคล	กองบริหารงานทรัพยากรบุคคล	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด

n ด้านกฎหมาย
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	มีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้แล้ว	ดังนี้

	 1.	กฎหมายทางบกที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	จ�านวน	19	

ฉบับ	ได้แก่	

   1.1	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	7	ตอน	 กรุงเทพมหานคร	 -	 เมืองพัทยา	พ.ศ.	

2558	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	2	ก	วันที่	7	มกราคม	2559

  1.2	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	 9	 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	

(ถนนกาญจนาภิเษก) ตอน	บางปะอิน	-	บางพล	ีพ.ศ.	2558	ฉบับกฤษฎีกา	

เล่ม	133	ตอนที่	2	ก	วันที่	7	มกราคม	2559

	 นายดรุณ	 แสงฉาย	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของกระทรวงคมนาคม	 ครั้งที่	
3/2559	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2559
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ทางพิเศษ	 (ฉบับที่ 	 7)	 พ.ศ.	 2559	 ฉบับประกาศและงานทั่วไป	 

เล่ม	133	ตอนพิเศษ	76	ง	วันที่	31	มีนาคม	2559

  1.13	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดท้องทีก่ารประกอบ

การรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 

ไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ	 ให้ด�าเนินการโดยบริษัท	 มหาชน	 จ�ากัด	 บริษัท

จ�ากดั	หรือสหกรณ์	ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป	เล่ม	133	ตอนพเิศษ	159	ง	 

วันที่	15	กรกฎาคม	2559

  1.3	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน

ทางหลวงพิเศษหมายเลข	7	ตอน	บ้านหนองปรือ	–	บ้านฉาง	พ.ศ.	2558	

ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	2	ก	วันที่	7	มกราคม	2559

  1.4	กฎกระทรวง	 ฉบับที่	 62	 (พ.ศ.	 2559)	 ออกตามความ 

ใน	พ.ร.บ.การขนส่งทางบก	พ.ศ.	 2522	 (แก้ไขกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 9	 

(พ.ศ.	 2524)	 ออกตามความใน	 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก	 พ.ศ.	 2522	 

ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	24	ก	วันที	่18	มีนาคม	2559

  1.5	กฎกระทรวงก�าหนดอตัราค่าจ้างบรรทกุคนโดยสารส�าหรบั

รถจกัรยานยนต์สาธารณะ	พ.ศ.	2559	ฉบบักฤษฎกีา	เล่ม	133	ตอนที	่26	ก	

วันที	่24	มีนาคม	2559

  1.6	 ร่างกฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนยีมตามกฎหมายว่าด้วย

รถยนต์	 (ฉบับที่	 6)	พ.ศ.	 2559	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 133	ตอนที	่ 26	 ก	 

วันที่	24	มีนาคม	2559	

  1.7	กฎกระทรวงก�าหนดประเภทผู้ได้รับอนุญาตประกอบการ

ขนส่งที่ต้องจัดให้มีสมุดประจ�ารถ	ประวัติผู้ประจ�ารถ	รายงานการขนส่ง

และรายงานอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง	 พ.ศ.	 2559	 ฉบับกฤษฎีกา	 

เล่ม	133	ตอนที่	30	ก	วันที	่31	มีนาคม	2559

  1.8	 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนยีมการใช้ยานยนต์บนทางหลวง	

พเิศษหมายเลข	 7	 และทางหลวงพเิศษหมายเลข	 9	 ภายในระยะเวลาที่

ก�าหนด	พ.ศ.	2559	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	31	ก	วันที่	7	เมษายน	

2559

  1.9	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บน

สะพานมิตรภาพ	4	(เชียงของ	–	ห้วยทราย)	พ.ศ.	2559	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	

133	ตอนที่	90	ก	วันที่	13	ตุลาคม	2559

  1.10	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 ยกเลิกการจัดตั้งสถานี

ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรี	 ฉบับประกาศและงานทั่วไป	 เล่ม	 133	 

ตอนพิเศษ	65	ง	วันที่	17	มีนาคม	2559

 	 1.11	 ประกาศจดัให้มสีถานขีนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัปราจนีบรุ	ีฉบบั	

ประกาศและงานทั่วไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	65	ง	วันที	่17	มีนาคม	2559

  1.12	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดให้ทางพเิศษบรูพาวถิ	ี

(ทางพเิศษสายบางนา	-	ชลบรุ)ี	ทางยกระดบัด้านทศิใต้สนามบนิสวุรรณภมูิ

เชือ่มทางพเิศษบรูพาวถิ	ีและทางเชือ่มต่อทางพเิศษกาญจนาภเิษก	 (บางพลี	 -	

สุขสวัสดิ์)	 กับทางพิเศษบูรพาวิถี	 เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ	 

ประเภทของรถที่ต้องเสีย	 หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ	 และอัตราค่าผ่าน

  1.14	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรื่อง	การก�าหนดพื้นที่ควบคุม

ร่วมกันในราชอาณาจักร	บริเวณสะพานมิตรภาพ	2	(มุกดาหาร	-	สะหวัน

นะเขต)	 ฉบับประกาศและงานท่ัวไป	 เล่ม	 133	 ตอนพิเศษ	 125	 ง	 วันที่	 

31	พฤษภาคม	2559

  1.15	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	

และเง่ือนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดสระแก้ว 

ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป	เล่ม	133	ตอนพเิศษที	่192	ง	วนัที	่30	สงิหาคม	

2559

  1.16	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดให้ทางพเิศษศรรีชั	-	

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ	

ประเภทของรถที่ต้องเสีย	หรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ	และอัตราค่าผ่าน

ทางพิเศษ	พ.ศ.	2559	ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	183	

ง	วันที่	21	สิงหาคม	2559

  1.17	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์	 

วิธีการ	 และเง่ือนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ	 ในท้องที่

กรุงเทพมหานครเป็นการเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559	ฉบับประกาศ

และงานทั่วไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	192	ง	วันที่	30	สิงหาคม	2559

  1.18	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 การจัดให้มีสถานีขนส่ง 

ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ	ฉบับประกาศและงานทั่วไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	

227	ง	วันที่	7	ตุลาคม	2559

  1.19	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดให้ทางพเิศษบรูพา

วิถี	 (ทางพิเศษสายบางนา	 –	 ชลบุรี)	 ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบิน

สุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี	 และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนา

ภิเษก	(บางพลี	–	สุขสวัสดิ์)	กับทางพิเศษบูรพาวิถ	ีเป็นทางต้องเสียค่าผ่าน

ทางพเิศษ	ประเภทของรถทีต้่องเสยี	หรอืยกเว้นค่าผ่านทางพเิศษ	และอตัรา

ค่าผ่านทางพิเศษ	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2559	ฉบับประกาศและงานทั่วไป	เล่ม	

133	ตอนพิเศษ	295	ง	วันที่	15	ธันวาคม	2559	
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	 2.	กฎหมายน�า้และทางรางทีล่งประกาศในราชกจิจานเุบกษา	ได้แก่

	 	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 งดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียม 

การตรวจเรือส�าหรับเรือประมง	 ขนาดต�่ากว่า	 10	 ตันกรอส	 ฉบับประกาศ

และงานทั่วไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	297	ง	วันที	่1	ธันวาคม	2559	

	 3.	กฎหมายทางอากาศที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	จ�านวน	

10	ฉบับ	ได้แก่

	 	 3.1	 พระราชกฤษฎีกาก�าหนดหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัิ	

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที	่พ.ศ.	2539	(ฉบับที่	27)	พ.ศ.	2559	

ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	81	ก	วันที่	16	กันยายน	2559

		 	 3.2	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์การจัดและระยะเวลาการใช้

งานของทีข่ึน้ลงชัว่คราวของอากาศยาน	พ.ศ.	2559	ฉบบักฤษฎีกา	เล่ม	133	

ตอนที่	22	ก	วันที่	11	มีนาคม	2559

	 	 3.3	 กฎกระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจ�าหน้าที่	 (ฉบับที่	 2)	 

พ.ศ.	2559	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	133	ตอนที่	22	ก	วันที่	11	มีนาคม	2559	

	 	 3.4	 กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงส�าหรับ 

ค่าบริการในสนามบิน	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2559	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 133	 

ตอนที่	22	ก	วันที่	11	มีนาคม	2559

	 	 3.5	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	เรือ่ง	ก�าหนดเขตบรเิวณใกล้เคยีง

สนามบนิปาย	เป็นเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ	พ.ศ.	2559	ฉบบัประกาศ

และงานทั่วไป	 เล่ม	 133	 ตอนพิเศษ	 66	 ง	 วันที	่ 

18	มีนาคม	2559

	 3.6	 ประกาศคณะกรรมการการบนิพลเรอืน	

เรือ่ง	แผนการรกัษาความปลอดภยัในการบนิพลเรอืน

แห่งชาติ	 ฉบับประกาศและงานท่ัวไป	 เล่ม	 133	 

ตอนพิเศษ	120	ง	วันที่	25	พฤษภาคม	2559

	 3.7	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่	พ.ศ.	2558	ฉบับประกาศ

และงานทั่วไป	 เล่ม	 132	 ตอนท่ี	 111	 ง	 วันที่	 15	

ตุลาคม	2558	

	 3.8	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการยกเว้นคุณสมบัติของ 

ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ�าหน้าที่	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	

2559	 ฉบับประกาศและงานทั่วไป	 เล ่ม	 133	 

ตอนพิเศษ	238	ง	วันที่	18	ตุลาคม	2559

	 	 3.9	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	หลักเกณฑ์ส�าหรับการให้

บริการเส้นทางบินภายในประเทศ	พ.ศ.	2559	ฉบับประกาศงานและทั่วไป	

เล่ม	133	ตอนพิเศษ	250	ง	วันที	่2	พฤศจิกายน	2559

		 	 3.10	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ	 พ.ศ.	 2559	 

ฉบับประกาศและงานทั่วไป	เล่ม	133	ตอนพิเศษ	301	ง	วันที่	21	ธันวาคม	

2559

n ด ้ า นก ารค ้ น ห า แ ล ะ ช ่ ว ย เ ห ลื อ
อากาศยานประสบภัย
 ท�าหน้าทีศ่นูย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลอือากาศยานและ

เรือประสบภัย	โดยปฏิบัติงานตลอด	24	ชั่วโมง	

n ด ้ านนิรภัยการบิน แล ะสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ
	 1.	 เดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับกรรมการและอนุกรรมการ

สอบสวนอบุตัเิหตขุองอากาศยานในราชอาณาจกัร	เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมลู

เบื้องต้นส�าหรับใช้ประกอบการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง	 

รวมจ�านวน	12	กรณี
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	 2.	ส่งผู ้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงอภิปราย	 International	 Accident	 

Investigation	Forum	(IAI	Forum)	ระหว่างวันที่	19	-	21	เมษายน	2559	ณ	Singapore	

Aviation	 Academy	 (SAA)	 สาธารณรัฐสิงคโปร์	 ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้หน่วยงานสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุของ 

รัฐต่าง	 ๆ	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนได้พบปะเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับ

โครงสร้างองค์กร	 และการบริหารจัดการด้านการสอบสวน	

ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการสร้างเครือข่าย	 แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	และส่งเสริมความร่วมมือด้านการสอบสวน

	 3.	ส ่งผู ้แทนเข้าร ่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร	 

Rolls-Royce	Large	Gas	Turbine	Familiarisation	and	

Investigation	Training	Course	ระหว่างวันที่	24	-	27	

พฤษภาคม	2559	ณ	Seletar	Airport	สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 4.	ส ่งผู ้แทนเข้าร ่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตร  

European	 Coordination	 Centre	 for	 Accident	 and	

Incident	 Reporting	 System	 (ECCAIRS)	 Technical	

Course	 ระหว่างวันที่	 6	 -	 10	 มิถุนายน	 2559	 และ	 

End	User	Course	ระหว่างวันที่	13	-	16	มิถุนายน	2559	

ณ	กรมท่าอากาศยาน
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ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย

วัด

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ	

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน	

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายนอก	  75             4.0447  

การประเมินประสิทธิผล  75             4.0447  

1.	ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ 

แผนยุทธศาสตร์กรม	ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง

ที่มีเป้าหมายร่วมกัน	(Joint	KPI)	และตัวชี้วัด

ภารกิจหลักของกรม					

ระดับ 75 1 2 3 4 5 4.0447 4.0447 3.0336

1.1	ระดับความส�าเร็จในการบูรณาการเพื่อ 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ

กระทรวง

ระดับ 30 1 2 3 4 5 2.8118 2.8118 0.8436

1.2	ระดับความส�าเร็จในการจัดท�ารายงาน 

การติดตามประเมินผลการด�าเนินการตาม 

แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500

1.3	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีต่อ 

การด�าเนินงานให้ค�าปรึกษาแนะน�าของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม					

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 85.29 5.0000 0.5000

1.4	ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

อุทธรณ์เงินค่าทดแทนภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด				

ร้อยละ 10 96 97 98 99 100 99.4 4.4000 0.4400

1.5	ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบ

การตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

				1.5.1	ร้อยละของจ�านวนข้อเสนอแนะจาก

การตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 95.02 5.0000

				1.5.2	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ

ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000

การประเมินคุณภาพ   0           0.0000

2.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   0           0.0000

มิติภายใน   25           2.9761 0.7440

การประเมินประสิทธิภาพ   15           1.9602 0.2940

3.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				 ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.0500

3.1	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน					 ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87 60.29 1.0000  

3.2	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม					

ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96 87.22 1.0000  

กระทรวงคมนาคมจัดรถไฟ	เรือ	รถเมล์	เครื่องบิน	
อ�านวยความสะดวกประชาชน	

	 เพื่อเดินทางมาร่วมสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง

•	กรมการขนส่งทางบก	•	กรมเจ้าท่า	 •	การรถไฟแห่งประเทศไทย	•	การรถไฟแห่งประเทศไทย	•	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	•	บริษัท	ขนส่ง	จ�ากัด	 

•	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	•	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	•	บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด	และกระทรวงคมนาคมจัดอาหารและ

เครื่องดื่มไว้บริการประชาชน	บริเวณจุดต่าง	ๆ
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ตารางสรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รอบ	12	เดือน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	(ตุลาคม	2558	-	กันยายน	2559)

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
หน่วย

วัด

น�้าหนัก

(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด�าเนินงาน

1 2 3 4 5
ผลการ	

ด�าเนินงาน

ค่าคะแนน	

ที่ได้
คะแนน 

ถ่วงน�้าหนัก

มิติภายนอก	  75             4.0447  

การประเมินประสิทธิผล  75             4.0447  

1.	ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตาม

แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ 

แผนยุทธศาสตร์กรม	ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวง

ที่มีเป้าหมายร่วมกัน	(Joint	KPI)	และตัวชี้วัด

ภารกิจหลักของกรม					

ระดับ 75 1 2 3 4 5 4.0447 4.0447 3.0336

1.1	ระดับความส�าเร็จในการบูรณาการเพื่อ 

การขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการโดยรวมของ

กระทรวง

ระดับ 30 1 2 3 4 5 2.8118 2.8118 0.8436

1.2	ระดับความส�าเร็จในการจัดท�ารายงาน 

การติดตามประเมินผลการด�าเนินการตาม 

แผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคม	 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.7500

1.3	ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีต่อ 

การด�าเนินงานให้ค�าปรึกษาแนะน�าของ

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม					

ร้อยละ 10 65 70 75 80 85 85.29 5.0000 0.5000

1.4	ร้อยละความส�าเร็จของการด�าเนินงาน

อุทธรณ์เงินค่าทดแทนภายในระยะเวลา 

ที่ก�าหนด				

ร้อยละ 10 96 97 98 99 100 99.4 4.4000 0.4400

1.5	ระดับความส�าเร็จในการขับเคลื่อนระบบ

การตรวจราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ

ราชการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการ

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5.0000 5.0000 0.5000

				1.5.1	ร้อยละของจ�านวนข้อเสนอแนะจาก

การตรวจราชการที่ได้รับการตอบสนอง

ร้อยละ 5 75 80 85 90 95 95.02 5.0000

				1.5.2	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินการ

ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวง

ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000

การประเมินคุณภาพ   0           0.0000

2.	ความพึงพอใจของผู้รับบริการ   0           0.0000

มิติภายใน   25           2.9761 0.7440

การประเมินประสิทธิภาพ   15           1.9602 0.2940

3.	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				 ร้อยละ 5 1 2 3 4 5 1.0000 1.0000 0.0500

3.1	 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน					 ร้อยละ 2.5 75 78 81 84 87 60.29 1.0000  

3.2	ร้อยละความส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงิน 

งบประมาณรายจ่ายภาพรวม					

ร้อยละ 2.5 88 90 92 94 96 87.22 1.0000  
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4.	การประหยัดพลังงาน ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 4.761 4.7610 0.1190

5.	การประหยัดน้�า ระดับ 2.5 1 2 3 4 5 3 3.0000 0.0750

6.	การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ

ภาครัฐ						

ระดับ 5 1 2 3 4 5 n/a 1.0000 0.0500

การพัฒนาองค์การ   10           4.5000 0.4500

7.	การพัฒนาสมรรถนะองค์การ				 ระดับ 5 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.2500

8.	ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด�าเนินงานของหน่วยงาน					

ระดับ 5 0- 

19.99

20- 

39.99

40- 

59.99

60- 

79.99

80-

100

78.46 4.0000 0.2000

รวม   100           3.7776

หมายเหตุ	:			N/A	หมายถึง	เป็นตัวช้ีวัดท่ีใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอ่ืน	จึงใส่ค่าคะแนนท่ีได้เท่ากับ	1.0000	ไว้ก่อน

                  ผลคะแนนเป็นการประเมินตนเองเบื้องต้น	ณ	วันที่	18	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	

สรุปอัตราก�าลังของผู้บริหาร	ข้าราชการ	ลูกจ้าง	พนักงานราชการ	ส�านักงานรัฐมนตรี
ส�านักงานปลัดกระทรวง	กระทรวงคมนาคม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559

ลำ�ดับที่ ชื่อหน่วยง�น ข้�ร�ชก�ร ลูกจ้�งประจำ� พนักง�นร�ชก�ร รวม

สำ�นักง�นรัฐมนตรี 24 - 1 25

รวม 24 - 1 25

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม

1 ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ 15 - - 15

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 - 1 6

3 กลุ่มตรวจสอบภายใน 8 - - 8

4 กองกลาง 31 6 - 37

5 กองการเจ้าหน้าที่ 36 - 1 37

6 กองคลัง 35 28 2 65

7 กองสารนิเทศ 24 - - 24

8 สำานักกฎหมาย 24 - - 24

9 สำานักความร่วมมือระหว่างประเทศ 27 - 1 28

10 สำานักตรวจราชการ 21 - - 21

11 สำานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 29 - 5 34

12 สำานักอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 26 - 3 29

13 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 33 - 1 34

14 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 6 - - 6

15 กลุ่มงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 8 2 10

16 กลุ่มงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุ

10 - 15 25

        รวมสำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

                         รวมทั้งหมด

339

363

34

34

31

32

404

429
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-	รองปลัดกระทรวง	(นักบริหาร	สูง)	-	3

-	ผู้ตรวจราชการกระทรวง	(นักบริหาร	สูง)	-	6

-	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านให้ค�าปรึกษากฎหมาย	(นิติกร	ทว.)	-	2

-	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก	(นักวิชาการขนส่ง	ทว.)	-	1

-	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน�้า	(นักวิชาการขนส่ง	ทว.)	-	1

-	ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ	(นักวิชาการขนส่ง	ทว.)	-	1

นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ชพ.)		 -	2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ปก./ชก.)		 -	4
เจ้าพนักงานธุรการ	(ปง./ชง.)		 -	1

นักจัดการงานทั่วไป	(ปก./ชก.)		 -	3

เจ้าพนักงานธุรการ	(ปง./ชง.)	 -	1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ปก./ชก.)		 -	2

แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก�าลัง	ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

แผนภูมิโครงสร้างและอัตราก�าลัง	ส�านักงานรัฐมนตรี	กระทรวงคมนาคม

ส�านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวง

ส�านักงานรัฐมนตรี

ผู้อ�านวยการสูง

ขรก.	-	53

พรก.	-	7

ลวป.	-

ขรก.	-	24

พรก.	-	1

ลวป.	-

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร									5

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป													8

กลุ่มค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและประสบภัย					8 กลุม่นริภยัการบนิและสอบสวนอากาศยานประสบอบุตัเิหต	ุ				10

กลุ่มตรวจสอบภายใน										8

กลุ่มงานประสานการเมือง										7

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต						6

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ										6

        		ลูกจ้างชั่วคราว
	เงินงบประมาณ	 	 -

	เงินนอกงบประมาณ		 -

ข้อมูล	ณ	วันที่	1	พฤศจิกายน	2559

        		ลูกจ้างชั่วคราว
	เงินงบประมาณ	 	 -	000

	เงินนอกงบประมาณ		 -	000

ข้อมูล	ณ	วันที	่1	พฤศจิกายน	2559

นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ชช.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ชพ.)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ชช.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ชพ.)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน	(ชช.)

นักจัดการงานทั่วไป	(ชก.)

นักวิชาการขนส่ง	(ชพ.) นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน	(ชพ.)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ชพ.)	 -	2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ปก./ชก.)	 -	2

นักจัดการงานทั่วไป	(ปก./ชก.)	 -	2

เจ้าพนักงานธุรการ	(ปง./ชง.)	 -	5

นักวิชาการขนส่ง	(ปก./ชก.)	 -	5 นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน	(ปก./ชก.)	 -	7

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ปก/ชก)				 				-	4

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ชพ.)				 				-	2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	(ปก./ชก.)				 				-	4

นักจัดการงานทั่วไป	(ปก./ชก.)	 				-	1

รายงานงานประจ�าปี 2559 
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 51
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	30		กันยายน		2559
 

                                                                                                                           (หน่วย	:	บาท)

	 หมายเหตุ	 2559	 2558

รายได้	     
	 รายได้จากงบประมาณ	 12	 	1,400,314,351.00	 1,087,262,505.58		
	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 335,487.50		 54,149.00		
	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 13	 	2,973,234.31		 	2,228,139.53		
	 รายได้อื่น	 14	 	8,937,522.85		 	7,487,459.13		
รวมรายได้	 	 1,412,560,595.66		 1,097,032,253.24		

ค่าใช้จ่าย	     
	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 15	 	157,912,695.69		 157,422,877.94		
	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 16	 	572,218,477.91		 	523,338,458.99		
	 ค่าตอบแทน	 17	 	1,414,439.83	 1,303,854.18		
	 ค่าใช้สอย	 18	 	195,393,713.43	 	144,363,775.41		
	 ค่าวัสดุ	 19	 	6,245,261.71		 	10,123,763.77		
	 ค่าสาธารณูปโภค	 20	 	123,006,043.19	 	123,186,889.69		
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 21	 	53,431,649.13	 	34,980,340.81		
	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 22	 	300,084,569.04	 	374,424.88		
	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 23	 	2,617,573.64	 	3,775,521.53		
รวมค่าใช้จ่าย	 	 1,412,324,423.57	 998,869,907.20		
รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน	 	 236,172.09	 	98,162,346.04	
  
รายได้สูง/(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 236,172.09	 	98,162,346.04	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน	 	 	 	
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	30		กันยายน		2559

	 (พันบาท)	อัตราย่อส่วน

ตามแนวดิ่ง
สินทรัพย์	     

	 สินทรัพย์หมุนเวียน    
	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 9,823	 3.96%
	 	 ลูกหนี้ระยะสั้น	 	 4,398	 1.77%
	 	 วัสดุคงเหลือ	 	 5,914	 2.39%
	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 90	 0.04%
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 20,225	 8.16%

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
	 	 อาคาร	และอุปกรณ์		 	 174,517	 70.38%
	 	 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน		 	 53,217	 21.46%
 	 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 227,734	 91.84%
รวมสินทรัพย์	 	 247,959	 100.00%

หนี้สิน     
	 หนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	
	 	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	 	 25,866	 10.43%
	 	 เงินรับฝากระยะสั้น	 	 5,226	 2.11%
  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 31,092	 12.54%

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
	 	 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 	 220	 0.09%
	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 	 4,000	 1.61%
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 4,220	 1.70%
 	 รวมหนี้สิน	 	 35,312	 14.24%

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 212,647	 85.76%

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 	 	
	 	 ทุน	 	 109,906	 44.32%
	 	 รายได้สูง	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 	 102,741	 41.44%
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 212,647	 85.76%

 	 รวมสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	 	 247,959	 100.00%
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 ายได้ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเกือบทั้งหมดเป็น 

รายได้จากงบประมาณ	จ�านวน	1,400	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	

99	ของรายได้ทั้งหมด	โดยเป็นรายได้จากงบประมาณ	-	งบกลางมาก

ที่สุด	907	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ		65			ของรายได้จากงบประมาณ				

ซ่ึงเป็นการเบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ�าเหน็จบ�านาญให้กับ

ข้าราชการบ�านาญประมาณ		2,443	คน		เป็นจ�านวน	490		ล้านบาท	

และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล		ค่าการศึกษา

บุตร	และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินสมทบ	กบข.	กสจ.		ให้กับข้าราชการ

และลูกจ้างประจ�าของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 	 และ

ส�านักงานรัฐมนตรี		ประมาณ	360	คน	จ�านวน	101	ล้านบาท	ส�าหรับ

ส่วนทีเ่หลอื	316	ล้านบาท	เป็นรายการเงนิส�ารองจ่ายเพือ่กรณฉีกุเฉนิ

หรือจ�าเป็นส�าหรับจ่ายเป็นเงินอุดหนุนของส�านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย	 	 รวมถึงค่าส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนค่า

ธรรมเนยีมและค่าใช้จ่ายอืน่ในการออกหนงัสอืค�า้ประกนั		และค่าใช้จ่าย	

ส�าหรบัการด�าเนนิโครงการความร่วมมอืระหว่างไทย-จนี	ในการพฒันา	

โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย	 	 	

	 	 รายได้จากงบประมาณประจ�า	402		ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	

29	ของรายได้ทัง้หมด		เป็นรายได้ทีเ่บกิจากงบบคุลากร	งบด�าเนนิงาน		

และงบรายจ่ายอื่น	 ในสัดส่วน	35:50:15	 โดยประมาณ	 	 (ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณส�าหรับปี	 พ.ศ.	

2559		จ�านวน	527	ล้านบาท	อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในป	ี

พ.ศ.	2559	ร้อยละ	87)	รายได้จากงบประมาณด�าเนินงาน	ร้อยละ	59	

เป็นการเบิกจ่ายส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค	 	ซึ่งในจ�านวนนี้

มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสารสนเทศคมนาคม		(MOTNET)		

อยู่ถึงร้อยละ	48		ของรายได้จากงบประมาณด�าเนินงาน	และร้อยละ	

13		จ่ายเป็นค่าบ�ารงุรกัษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพวิเตอร์		และ

ระบบอปุกรณ์ในการปฏบิตังิาน			ซึง่บางส่วนเป็นการท�าสญัญาเพือ่ให้

มีการบ�ารุงรักษาต่อเนื่องจากปีงบประมาณก่อน	 ส่วนที่เหลือร้อยละ	

28		เป็นค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานปกติ	 	 	 	

	 ส�าหรับรายได้จากงบประมาณลงทุน	 79	 ล้านบาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	6	ของรายได้ทัง้หมด	ส่วนใหญ่เป็นการเบกิเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายใน 

การศกึษา	ส�ารวจ	ออกแบบระบบงาน	รวมถงึการพฒันาระบบสารสนเทศ			

เพือ่การด�าเนนิงานแบบบรูณาการในระบบงานต่าง	ๆ 	ตามภารกิจของ

กระทรวงคมนาคม	จ�านวน	59	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือ	20	ล้านบาท		

เป็นการเบกิส�าหรบัการปรบัปรงุสิง่ก่อสร้าง	รวมถงึการจดัซือ้ครภุณัฑ์

เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานและเปลี่ยนทดแทนครุภัณฑ์เดิม 

ที่เสื่อมสภาพ

รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รายได้จากงบประมาณ

รายได้อื่น	ๆ

รายได้

99%

1%

ร



รายงานประจ�าปี 2559 
ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 55

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายได้และค่าใช้จ่าย

ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญช	ีสิ้นสุดวันที่	30		กันยายน		2559

	 (พันบาท)	อัตราย่อส่วน
ตามแนวดิ่ง

รายได ้     
	 	 รายได้จากงบประมาณ	 	 1,400,314		 99.14%	
	 	 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 	 335		 0.02%
	 	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 	 2,973		 0.21%	
	 	 รายได้อื่น	 	 8,938		 0.63%	
รวมรายได้	 	 1,412,560		 100.00%	

ค่าใช้จ่าย	     
	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 157,913		 11.18%	
	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	 572,218		 40.51%	
	 	 ค่าตอบแทน	 	 1,414		 0.10%	
	 	 ค่าใช้สอย	 	 195,394		 13.83%	
	 	 ค่าวัสดุ	 	 6,245		 0.44%	
	 	 ค่าสาธารณูปโภค	 	 123,006		 8.71%	
	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 53,432		 3.78%	
	 	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 	 300,085		 21.24%	
	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	 2,617		 0.19%	
รวมค่าใช้จ่าย	 	 1,412,324		 99.98%	
รายได้สูง/(ต�า่)	กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน	 	 236		 0.02%	

รายได้สูง/(ต�า่)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 236		 0.02%	

รายได้สูง/(ต�า่)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 236		 0.02%	

	หมายเหตุ						 เรื่อง
	 1	 ข้อมูลทั่วไป	
	 2	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน	
	 3	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่และ	
	 	 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่	
	 4	 สรุปนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ส�าคัญ	
	 5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
	 6	 ลูกหนี้ระยะสั้น	
	 7	 อาคาร	และอุปกรณ์	
	 8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	
	 9	 เจ้าหนี้ระยะสั้น	
	 10	 เงินรับฝากระยะสั้น	
	 11	 ภาระผูกพัน 

หมายเหตุ							เรื่อง
	 12	 รายได้จากเงินงบประมาณ	
	 13	 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	
	 14	 รายได้อื่น	
	 15	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
	 16	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	
	 17	 ค่าตอบแทน	
	 18	 ค่าใช้สอย	
	 19	 ค่าวัสดุ
	 20	 ค่าสาธารณูปโภค	
	 21	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	
	 22	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	
	 23	 ค่าใช้จ่ายอื่น	

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที	่30		กันยายน		2559



พิมพ์ที่	:	 หจก.	อรุณการพิมพ์

โทร.	0	2282	6033-4		www.aroonkarnpim.co.th

คณะผู้จัดท�าหนังสือ	รายงานประจ�า	ปี	2559	กระทรวงคมนาคม

ที่ปรึกษา
นายกฤชเทพ		สิมลี	 	 	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ

นายสรพงศ	์	ไพฑูรย์พงษ์	 	 	 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธาน
นายปริยะ		เวสสบุตร	 	 	 ผู้อ�านวยการกองกลาง

ผู้เรียบเรียง	และจัดท�าข้อมูล
นางสาวดารุนี		จันทร์ผ่อง	 	 	 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

	 	 	 	 	 	 หัวหน้ากลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

ผู้รวบรวมข้อมูล	และพิสูจน์อักษร
นางฐิติชญา		กระจายศรี	 	 	 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ	 	

นางสาวพัทธนันท์		ศรแก้ว	 	 	 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ	

	 	 	 	 	 	 กลุ่มบริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

	 	 	 	 	 	 กองกลาง	ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ
•	ส�านักงานรัฐมนตรี		กระทรวงคมนาคม

•	กลุ่ม/กอง/ส�านัก/ศูนย์ในส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

•	เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม	www.mot.go.th

•	โทรศัพท์	0	2283	3071

•	โทรสาร		0	2281	1175



www.mot.go.th

กระทรวงคมนาคม 
38 ถนนราชดำาเนินนอก แขวงวัดโสมนัส 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
โทร. 0 2283 3071 โทรสาร 0 2281 1175 
www.mot.go.th


