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สาร
ปลัดกระทรวงคมนาคม

(นายชาติชาย  ทิพยสุนาวี)
ปลัดกระทรวงคมนาคม

นบัตัง้แตวนัสถาปนากระทรวงคมนาคม เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2455 
จนถึงปจจุบัน กระทรวงคมนาคมไดยางกาวสูปที่ 107 แลว ซึ่งตลอดเวลา
ทีผ่านมากระทรวงคมนาคมไมเคยหยดุน่ิงทีจ่ะพฒันาการทาํงานตามภารกจิ
ทีร่บัผดิชอบทกุดานอยางมุงมัน่โดยมจีดุมุงหมายเพือ่ใหประชาชนไดมรีะบบ
การขนสงทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ โดยเฉพาะการขนสง
สาธารณะท่ีสะดวกรวดเร็วปลอดภัย เชื่อถือไดและเปนธรรม

ในป 2560 ทีผ่านมาตองถอืวาเปนปทองของกระทรวงคมนาคม
มีผลงานที่ประจักษและเปนรูปธรรมจํานวนมาก อาทิ โครงการ
โครงสรางพื้นฐานตามแผนปฏิบัติการดานทางคมนาคมขนสงระยะ
เรงดวน พ.ศ. 2559 และ 2560 ไดรับการผลักดันจนโครงการไดรับ
การอนุมัติจํานวนมาก โครงการรถไฟฟาตามแผนแมบทระบบขนสง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือ M-Map 
จาํนวน 10 สายทาง ระยะทางรวม 464 กโิลเมตร และโครงการกอสราง
ทางรถไฟรางคู ระยะเรงดวนจํานวน 7 สายทาง รวมระยะทาง 999 
กิโลเมตร และประเทศไทยไดรับการปลดธงแดงจากองคการการบิน
พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) เนื่องจากสามารถแกไขขอบกพรอง

ที่มีนัยสําคัญตอความปลอดภัยดานการบินเปนผลสําเร็จ รวมถึง
มกีารพัฒนาโครงขายท่ีเขาถงึสะดวกสอดคลองรบักบัแผนพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคนพิการแหงชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564)

ในโอกาสน้ี ผมขอขอบคุณ ทั้งหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และคณะผูบริหาร ขาราชการ ลูกจาง และ
พนกังานราชการในสงักดักระทรวงคมนาคมทีใ่หความรวมมอืและสนบัสนนุ
การปฏิบัติงานของกระทรวงคมนาคมใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล
สําเร็จผลตามวัตถุประสงคอันสงผลใหเกิดประโยชนตอสวนรวม และ
สรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติสืบไป

จนนถถึ
ททที่ผ่ผผาา
ทททีีีร่รรััับบบ
กกกาารร
สสสาา

มกี
ชีวติ

เน่ืองในโอกาสวันคลายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม 
ครบรอบปที่ 106 วันที่ 1 เมษายน 2561
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ทำเนียบผูบริหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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คณะผูบริหารกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวง/รองปลัดกระทรวง

1. นายชาติชาย  ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 

2. นายกฤชเทพ  สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดานอํานวยการ

3. นายพีระพล  ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหนากลุมภารกิจ
  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานทางหลวง

4. นายสมศักดิ์  หมมวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหนากลุมภารกิจดานการขนสง

1 2 3 4
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หัวหนาผูตรวจราชการและ
ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

1. นายวรเดช  หาญประเสริฐ หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวง

2. นายชูศักดิ์  เกวี ผูตรวจราชการกระทรวง

3. นายอานนท  เหลืองบริบูรณ  ผูตรวจราชการกระทรวง

4. นายสราวุธ  ทรงศิวิไล  ผูตรวจราชการกระทรวง

5. นางอัมพวัน  วรรณโก ผูตรวจราชการกระทรวง

4 2 1 3 5
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คณะผูบริหารกระทรวงคมนาคม
ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจ

1. นางสาวกอบกุล  โมทนา ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ

2. นายวิทยา  ยามวง ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางนํ้า

3. นางสาวดุจดาว  เจริญผล ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางบก

1 2 3
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คณะผูบริหารที่รายงานตรงตอปลัดกระทรวง

1. นายกฤชเทพ  สิมลี  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดานอํานวยการ
  และหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

2. นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม

3. นายสรพงศ  ไพฑูรยพงษ ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม

1 32
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คณะผูบริหารสำนักงานรัฐมนตรี/สำนักงานปลัดกระทรวง
ท่ีรายงานตรงตอปลัดกระทรวง

1. นางบุษยา  สุระมานะ หัวหนาสํานักงานรัฐมนตรี

2. นางอุบลทิพย  จางวิบูลย หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร

3. นายกองเกียรติ  เกิดศรีพันธุ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทนผูตรวจสอบภายในกระทรวง

4. นางสาววีณา  นุสดิน  นักตรวจสอบความปลอดภัยดานการบินชํานาญการพิเศษ 
  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
  สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน

5. นายพัลลภ  สังขศิลปเลิศ  นักวิชาการขนสงชํานาญการพเิศษ 
  รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
  คนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

4 521 3
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คณะผูบริหารสำนักงานปลัดกระทรวง/
ผูอำนวยการกอง

1. นายปริยะ  เวสสบุตร ผูอํานวยการกองกลาง

2. นายเสนห  ตั้งสถิตย ผูอํานวยการกองกฎหมาย

3. นางจตุพร  เนียมสุข  ผูอํานวยการกองการตางประเทศ

4. นายสถาพร  อังคณาวรกุล ผูอํานวยการกองตรวจราชการ

5. นายไพโรจน  ตั้งศิลาถาวร ผูอํานวยการกองบริหารการคลัง

1 2 43 5
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คณะผูบริหารสำนักงานปลัดกระทรวง/
ผูอำนวยการกอง/ศูนย

1. นายไพโรจน  งามจรัส ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล

2. นางสาววันทนา  เสาวดี ผูอํานวยการกองอุทธรณเงินคาทดแทน

3. นางสาวรัชนีพร  ธิติทรัพย  ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน

4. นางสาวอัมพร  ชาตบุษยมาส ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

5. นางสาวขนิษฐา พัวพันธพงษ นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ
  รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ

31 4 52
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ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

1. นายชยุตพล  ลีนิวา ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานใหคําปรึกษากฎหมาย

2. นางสาวอํานวยสุข แตพานิช นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
  รักษาการผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. นายศุภกร ภัทรวิเชียร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
  รักษาการผูเช่ียวชาญเฉพาะดานนโยบายและยุทธศาสตร

1 2 3
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คณะผูบริหารสำนักงานปลัดกระทรวง/
ผูเกษียณอายุราชการ

1. นางปานจิต  จินดากุล ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

2. นางนิ่มนวล  ตีระณธรรม ผูอํานวยการกองเผยแพรและประชาสัมพันธ 
  จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

3. นางสาวเพ็ญศรี  ลิ้มชนะกุล ผูอํานวยการกองคลัง จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

31 2
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วิสัยทัศน พันธกิจ

  วิสัยทัศน
เปนศูนยกลางในการบริหาร “ดานคมนาคมท่ีทันสมัย”

  พันธกิจ   
 1. บรหิารนโยบาย ยทุธศาสตร แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบและติดตามประเมินผล เพือ่ขบัเคล่ือน

การพัฒนาระบบขนสงตามเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางมีพลวัต

 2. บรหิารยทุธศาสตรดานความรวมมอืระหวางประเทศ ดานการปรับปรงุพัฒนาระบบกฎหมาย ดานการพฒันา 

ระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ ดานการจัดการเรื่อง รองทุกขและ

การอุทธรณ เพ่ือสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมไดอยางเปนผลสําเร็จ

 3. ยกระดับการบริหารดานความปลอดภัยในระบบขนสงของประเทศ 
 4. บริหารความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญและใหบริการประชาชนตามภารกิจอยางมีคุณภาพ

และพัฒนาอยางตอเนื่อง

 5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร รวมถึงปจจัยสนับสนุนการบริหารงานตอเนื่อง เพื่อใหสามารถ

นําสงผลผลิตและสรางผลลัพธไดตามความคาดหวังอยางมืออาชีพ

พันธกิจ  
  “i-MOT”
 Integrity ยึดม่ันคุณธรรม

 Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยี
 Outstanding มุงผลลัพธที่เปนเลิศ
 Team เสริมพลังรวมขับเคลื่อนเปนทีม

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปน

ประธานเปดการสัมมนาส่ือสารถายทอดแผนยุทธศาสตร

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 

เมือ่วันท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม

กระทรวงคมนาคม

  ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่1 พฒันาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร
อยางตอเน่ือง

 เปาประสงค
 มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร ที่ ได รับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง และมีคุณลักษณะที่สําคัญ ไดแก
 การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใชเปนปจจัยหลักสําคัญ 
ในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจของผูบริหาร
 สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญ

 ผู มีสวนเกี่ยวของที่สําคัญกับการบริหารนโยบายและยุทธศาสตรมี

ความพึงพอใจตอผลสําเร็จ การบริหารนโยบายและยุทธศาสตร

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาปจจัยสนับสนุนการขับเคล่ือน

ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ

 เปาประสงค

  สงเสริมและ/หรือดําเนินการจัดทําความตกลงระหวางประเทศ 

และความรวมมือระหวางประเทศดานการคมนาคมขนสง เพื่อผลประโยชน

ของชาติและประเทศ/กลุมประเทศคูความรวมมือในเวทีทวิภาคี และพหุภาคี

  ยกระดับคุณภาพผลการดําเนินงานดานการอุทธรณ

  พฒันายทุธศาสตรการสือ่สารและการประชาสมัพนัธแบบบรูณาการ

  ยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย เพื่อปองกันและลด

ความสญูเสยีดานคมนาคม 

  ผลกัดนัสงเสรมิและ/หรอืสนบัสนนุใหมกีารดาํเนนิการ พัฒนากฎหมาย

ที่เหมาะสมกับสภาวการณ

  รวมขับเคล่ือนยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาสมรรถนะองคกรอยางบูรณาการ

 เปาประสงค
  การเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง

  กระบวนงานมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชในการพัฒนา

กระบวนงาน
  บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปนคนดี มีความรู 

ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงาน และมีความสุขในการทํางาน

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมคุณธรรมและความโปรงใส
 เปาประสงค

  ยกระดับคุณภาพผลการดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการ
และความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย
  สรางความเชือ่มัน่ในความโปรงใสจากการดาํเนนิงานของหนวยงาน
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โครงสรางสํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

โครงสรางสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ลําดับที่                        ชื่อหนวยงาน ขาราชการ

 พนักงาน ลูกจาง ประจํา รวมในสังกัด 

    ราชการ 

   สํานักงานรัฐมนตรี 21 0 3 24

   สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม    

 1 ผูบริหารระดับสูง ที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 16 - - 16

   ผูเชี่ยวชาญ

 2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร 5 1 - 6

 3 กลุมตรวจสอบภายใน 7 - - 7

 4 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 5 - - 5

 5 สํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลือ 7 - - 7

   อากาศยานและเรือที่ประสบภัย

 6 สํานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ 12 4 - 16

   และอุบัติการณของอากาศยาน

 7 กองกลาง 30 - 9 39

 8 กองบริหารทรัพยากรบุคคล 32 1 1 34

 9 กองบริหารการคลัง 32 1 15 48

 10 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ 23 - 1 24

 11 กองกฎหมาย 23 - 1 24

 12 กองการตางประเทศ 21 1 1 23

 13 กองตรวจราชการ 19 - 1 20

 14 กองยุทธศาสตรและแผนงาน 26 5 - 31

 15 กองอุทธรณเงินคาทดแทน 25 2 1 28

 16 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 28 1 - 29

             รวมสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 311 16 30 357

                         รวมทั้งหมด 332 16 33 381

สรุปจํานวนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางและเจาหนาที่ในสังกัด
สํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560
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 2. ดานการตรวจสอบภายใน ดําเนินการตรวจสอบเก่ียวกับการบริหาร การเงิน การบัญชี ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมและหนวยงานในสังกัด และมีการนําระบบสารสนเทศ IDS (Information Drive Sharing) 

มาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินสวนราชการ ตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โดยม ีนายวทิยา ยามวง ทีป่รึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางนํา้ นางปานจติ จนิดากลุ ผูชวยปลดักระทรวงคมนาคม และผูแทนหนวยงาน 
ในสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เขารวมการประชุม เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

ผลการดําเนินงานที่สําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

  1. ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) โดยกองยุทธศาสตรและแผนงาน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงาน
ปลดักระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 เพือ่เปนกรอบทศิทางในการดําเนนิงานตามภารกิจของสาํนกังานปลดักระทรวง 
คมนาคม ซึ่งมีหนวยงานปฏิบัติภารกิจที่สําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้

 1. ดานพัฒนาระบบบริหาร ดําเนินการปรับปรุงโครงสรางองคการของกระทรวงคมนาคม โดยการจัดตั้ง
กรมการขนสงทางราง จัดทําคูมือปฏิบัติงานในแตละกระบวนงานเพ่ือกําหนดกรอบ รูปแบบในการปฏิบัติงานและ

พัฒนา/ปรับปรุงกระบวนงานใน สปค. ใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ทันสมัย เรียบงายอยางตอเนื่อง
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1.1 สรุปผลการดาํเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงคมนาคม ประจาํปงบประมาณ 
 พ.ศ. 2560

 รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลประจาํกระทรวงคมนาคม ตามคาํส่ังที ่167/2560 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ประกอบดวย

 1. นายถวัลยรัฐ  ออนศิระ ประธานกรรมการ
 2. นายอาวุธ  วรรณวงศ กรรมการ
 3. นางสาวเพรามาตร  หันตรา กรรมการ
 4. นายสุธีระ  อริยะวนกิจ กรรมการ
 5. นายชัยศักดิ์  อังคสุวรรณ กรรมการ
 6. นายกองเกียรติ  เกิดศรีพันธุ กรรมการและเลขานุการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

 7. นางดวงใจ  อนุสรณชัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

 8. นางกนกพร นอบนอม กรรมการและผูชวยเลขานุการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกระทรวงคมนาคม 

มอีาํนาจหนาทีก่าํกบัดแูลการตรวจสอบและประเมินผลของกระทรวง

และหนวยงานในสังกัดใหเปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกําหนด สอบทาน ตดิตาม และ

ประเมนิผลการปรบัปรงุประสทิธภิาพและประสทิธผิลของงานราชการ 

และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา รวมทั้งสอบทานรายงานผล

การดําเนินงานและรายงานผลสถานะทางการเงินของกระทรวงและ

หนวยงานในสังกัด 

 ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจํากระทรวงคมนาคม 

มีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้

 1. ประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการก อสร างท าเทียบเรือ

บานนาเกลือ จังหวัดตรัง กรมเจาทา

 2. ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร 

ทีส่าํคญั : การดาํเนนิงานภายใตยทุธศาสตรกระทรวง ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ไดแก โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสง

สินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะท่ี 1 กรมการขนสงทางบก

 3. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามแผนงาน 

บูรณาการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ของสวน

ราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัด

อุดรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย
 4. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ครัง้ที ่1 และ 2 ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงคมนาคม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค .ต .ป . )  อ .ค .ต .ป . 
กลุมกระทรวงเศรษฐกิจและประธาน ค.ต.ป. เพื่อประมวลผลเปน
ภาพรวมเสนอคณะรัฐมนตรี

 3. ดานการปฏิบัติการตอตานการทุจริต จัดทําโครงการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และโครงการ

สงเสริมคุณธรรมของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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1.2 โครงการปรับฐานความคิดของบุคลากร สรางคานิยมในการตอตานการทุจริต 
 นายสมศักดิ์ หมมวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ไดใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดงาน Anti-Corruption Day และพิธีมอบรางวัล 

“คนตนแบบคมนาคม ประจําป 2560” ภายใตโครงการปรับฐานความคิดของบุคลากรสรางคานิยมของบุคลากรสรางคานิยมในการตอตาน

การทุจริต ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกําลังใจ และเปนแรงบันดาลใจใหแกบุคลากรของกระทรวงคมนาคมท่ีเชื่อมั่น

ในการทําความดีและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยมี นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม เปนผูกลาวรายงานถึง

วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมฯ ดังกลาว โดยมีผูเขารับรางวัล “คนตนแบบคมนาคม ประจําป 2560” จํานวน 13 คน ประกอบดวย 

สวนราชการ จํานวน 6 คน และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน ตามรายชื่อ ดังนี้

 1. นางดวงใจ อนุสรณชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 2. นางสาวเพ็ญศรี เหลืองอรามศรี นกัวเิคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

 3. นายสุวิทย ตั้งสกุลวิโรจน เจาพนักงานขนสงชํานาญงาน สํานักงานขนสงจังหวัดสุรินทร กรมการขนสงทางบก

 4. นางสาวสุพัฒตรา สงขาว นักวิชาการขนสงชํานาญการ ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช กรมทาอากาศยาน

 5. นายปยพงษ จิวัฒนกุลไพศาล วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักแผนงาน กรมทางหลวง

 6. นายปราสาท เลิศวิไลอนันต นายชางโยธาอาวุโส สํานักกอสรางสะพาน กรมทางหลวงชนบท

 7. ผศ.พิเศษ ดร.ศิริพงษ พฤทธิพันธุ ผูอาํนวยการฝายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแหงประเทศไทย
 8. นายชูชาติ ทิพยภาลัย หัวหนาหมวดเช้ือเพลิง แผนกพัสดุ กองบริหารงานท่ัวไป สํานักบริหารสนับสนุน 

    ทาเรือแหลมฉบัง การทาเรือแหงประเทศไทย
 9. นายสุทธิศักดิ์ มาศศิริศักด์ิ หัวหนาแผนกรักษาเขตทาง 2 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1

    การทางพิเศษแหงประเทศไทย
 10. นางสาวิดี เชนจิ๋ว พนักงานธุรการ 3 ระดับ 3 กลุมงานปฏิบัติการเดินรถ 2

    เขตการเดินรถที่ 4 องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
 11. นายทน จตุพรจรัส ผูจัดการงานวิศวกรรมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
 12. นางอุษณีย แสงสิงแกว รองกรรมการผูอํานวยการใหญ สายการพาณิชย และรักษาการกรรมการผูอํานวยการใหญ 

    บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 13. นายเอกชัย นกแกว สถาปนิกชํานาญการ 8 ฝายสนามบินและอาคารทาอากาศยานดอนเมือง 
    บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
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 4. ดานบริหารจัดการเร่ืองท่ัวไปและงานสารบรรณกลาง กองกลาง สํานักงาน

ปลัดกระทรวงคมนาคม ดําเนินงานเก่ียวกับการบริหารท่ัวไป งานสารบรรณ งานหองสมุด 

งานชวยอํานวยการ การบริการและจัดการเก่ียวกับขอมูลขาวสาร การประสานงานผูบรหิารระดับสงู 

คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา หนวยงานในสังกัด สรค. และ สปค. และหนวยงานที่เกี่ยวของ และ

งานดานการจัดทาํแผนยุทธศาสตร แผนงาน/โครงการของกองกลาง รวมไปถึงแผนงานดานสังคม 

เชน แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ แผนปฏิบัติการดําเนินงานรองรับสิทธิผูสูงอายุ

z พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระเจ  าอยู  หั ว  เนื่ อง ในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
โดยมีผูบริหารระดับสูง และหัวหนา

หนวยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
รวมลงนามถวายพระพรฯ เมือ่วนัศกุรที่ 

28 กรกฎาคม 2560 ณ พระบรม
มหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
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 5. ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ดําเนินการปรับปรุง
โครงสรางของหนวยงาน อัตรากําลัง บรรจุแตงตั้งตําแหนง 
กําหนดเสนทางความกาวหนาในสายงาน จัดสวัสดิการใหแก

บุคลากร ฝกอบรมสัมมนาในเร่ืองตาง ๆ เชน นักบริหาร
ระดับสูง นักบริหารระดับกลาง และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

    

z กระทรวงคมนาคม จัดซุมถวายดอกไมจันทนสําหรับประชาชน 

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 

2560 ณ บรเิวณหนาหอสมดุเมอืง แยกคอกววั ถนนราชดาํเนนิกลาง 

กรุงเทพมหานคร รวมทั้งจัดสถานที่จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก

ประชาชนที่มารวมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ภายใน

โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
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 6. ดานการคลัง พัสดุ และยานพาหนะ 
จัดทําขอมูลตนทุนผลผลิตของ สปค. ของ
คณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
รายงานความคืบหนาการจัดหาสถานที่ตั้ง
กระทรวงคมนาคมแหงใหม ดาํเนินการมาตรการ
ประหยัดพลังงาน อํานวยความสะดวกเรื่อง
อาคาร  สถานท่ี  พัสดุ  และยานพาหนะ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในเร่ืองตาง ๆ 
และดําเนนิการในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวง

คมนาคม เปนประธานเปดการฝกอบรมหลักสตูร 
“การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ างและ
การบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 และระเบยีบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” เม่ือวันที่ 
11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมปริ๊นซพาเลซ 

กรุงเทพฯ

 7. ดานสารนิเทศ ดําเนินการจัดทํา
โครงการผลิตและออกอากาศสารคดีและ

สปอรตวทิย ุเพือ่สรางความรูความเขาใจเกีย่วกบั 

แผนงาน/โครงการดานการคมนาคมขนสง

ทีส่าํคญัตาง ๆ  และการดาํเนนิงานของกระทรวง

คมนาคมทีเ่ปนประโยชนตอการพฒันาเศรษฐกจิ 

สังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

รวมท้ังใหความรูในการเดินทางอยางปลอดภัย 

ดําเนินการผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารดานคมนาคมขนสง โครงการ

สําคัญ และผลการดําเนินงานของกระทรวง

คมนาคม ผานชองทางตาง ๆ เชน สื่อโทรทัศน 
วารสารราชรถ เปนตน เพ่ือใหประชาชน

มีความเขาใจและเช่ือมั่นในการดําเนินงาน

ของกระทรวงคมนาคม รวมท้ังสรางภาพลักษณ

ทีด่ตีอกระทรวงคมนาคม รวมท้ังดําเนินงานอ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวของ
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  10. ดานการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร และงบประมาณแบบบูรณาการ พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจายและ

งบประมาณแผนเงินกูและแผนบริหารหน้ีสาธารณะ อนุมัติงบประมาณลงทุนเพ่ิมเติมระหวางป ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานและ

เบิกจายงบประมาณ แผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล และแผนปฏิบัติการประจําป ขออนุมัติงบประมาณงบกลางเงินสํารองจาย

เพื่อกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพ่ือแกไขปญหาอุทกภัย พัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม บูรณาการ

ขบัเคลือ่นการดาํเนนิการตามเปาหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (SDGs) และการพฒันาเมอืงตนแบบ “สามเหลีย่มมัน่คง มัง่ค่ัง ยัง่ยืน” พืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต รวมทั้ง ขับเคลื่อนแผนงานโครงการตาง ๆ ที่สําคัญของกระทรวงคมนาคม

z นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

ใหการตอนรบัและประชุมรวมกบั 

Mr. Rafal Milczarski ประธาน

สายการบิน LOT (LOT Polish 

Airlines) และผูบรหิารสายการบิน 

LOT เมือ่วนัที ่3 กมุภาพันธ 2560

z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการเรงรดัตดิตาม

การดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณของ
กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

 11. ดานการตรวจราชการและรับเรื่องราวรองทุกข ดําเนินภารกิจ

สนับสนุนการตรวจราชการของคณะผูบริหารกระทรวงคมนาคม พิจารณา
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องราวรองทุกขตามขั้นตอนกระบวนงาน โดยมีการพัฒนา
กระบวนงานการจัดการเร่ืองรองทุกขผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 8. ดานกฎหมาย ปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดานกฎหมาย ระเบียบที่อยูในอํานาจ คค. งานนิติกรรม/สัญญา 
งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพงอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น/ศึกษาและจัดทํา/ปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการ
ใชกฎหมายในระบบขนสง รวมทั้งการถายทอดและแลกเปล่ียนความรูดานกฎหมายสําหรับหนวยงานในกระทรวงคมนาคม

 9. ดานความรวมมือระหวางประเทศ จดัทาํแผนการเจรจา/ขัน้ตอนการปรบัปรงุความตกลง/อนสุญัญาระหวางประเทศ (ดานคมนาคม
ขนสง) ตามพันธกรณีระหวางประเทศเพื่อสงเสริมความเปนมาตรฐานสากลของไทย การเสริมสรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ
เพื่อสรางพันธมิตรและพัฒนาความเช่ือมโยงดานคมนาคมขนสงทั้งระดับทวิภาคี/พหุภาคี โครงการจัดทําและปรับปรุงฐานขอมูลความรวมมือ
ดานการคมนาคมขนสงระหวางประเทศ และเตรียมการเปนเจาภาพการประชมุเจาหนาทีอ่าวโุสดานการขนสงของอาเซยีน (STOM) ครัง้ที ่๔๕ 
คร้ังที่ ๔๖ และการเปนเจาภาพการประชุมรัฐมนตรีขนสงอาเซียน (ATM) ครั้งที่ ๒๔ ของกระทรวงคมนาคม ในป ๒๕๖๑
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 12. ดานอุทธรณเงินคาทดแทน ดําเนินงานเก่ียวกับ
การพิจารณาอุทธรณงานคดีเงินค าทดแทน รวมท้ัง
การดําเนินงานในเรือ่งอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวาดวยการเวนคนื
อสังหาริมทรัพยและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ และจัดทํา
โครงการศึกษาพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2547 เพ่ือเปนทางเลือกในการดําเนินโครงสรางพ้ืนฐาน
ของรัฐ

 14. ดานการคนหาและชวยเหลืออากาศยาน 

และเรือประสบภัย ปฏิบัติงานวิเคราะห เสนอแนะ 
กฎระเบียบ/เงื่อนไข/ข อคิดเห็น จัดการประชุม 
การฝกซอม ประสานงาน ตรวจสอบ สนับสนุน เกี่ยวกับ

การคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย

z นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พรอมดวย 
นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผูตรวจราชการ

กระทรวงฯ โฆษกกระทรวงฯ นางอัมพวัน วรรณโก ผูตรวจราชการกระทรวงฯ 
นายสรพงศ ไพฑรูยพงษ ผูชวยปลัดกระทรวง รองโฆษกกระทรวง นายวิทยา ยามวง 
ทีป่รกึษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางน้ํา และคณะตรวจเย่ียมใหกาํลงัใจการปฏิบตังิาน 

เจาหนาที่ประจําศูนยปลอดภัยคมนาคม (ศปภ.คค.) พรอมรับฟงสรุปสถานการณ
ดานการคมนาคมในชวงเทศกาลปใหม 2561 เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2560 
ณ กระทรวงคมนาคม ศปภ.คค.

 13. ดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร จดัทาํแผนพฒันาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
ดําเนินโครงการพัฒนาศูนยบริหารโครงการขนาดใหญ และยกระดับศูนยปฏิบัติการคมนาคมระดับภูมิภาค เพื่อบูรณาการขอมูลการวางแผน
และบริหารงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานใหมคีวามสอดคลองกันระหวางภาคการขนสง สามารถเช่ือมโยงกันอยางท่ัวถึง และสอดคลองกับทศิทาง

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ดําเนินการจัดต้ังศูนยปลอดภัยคมนาคมภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จัดทํา แผนการพัฒนา/เพิ่มศักยภาพ

ระบบการปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดกระทรวง สํานักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม เพ่ือมุงสูการเปน digital government และ

พัฒนาระบบงานเพ่ือสนับสนุนการทํางานของหนวยงานในสํานักงานปลดักระทรวงคมนาคม เชน พฒันาระบบสนบัสนนุงานอุทธรณ พฒันาระบบ

จดัการภาพและวีดทิศัน พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยปลอดภัยคมนาคม การพัฒนาระบบสนับสนุนของศูนยบริการขอมูลและเรื่องราว

รองเรียนของกระทรวงคมนาคม ปรบัปรุง/เพ่ิมศกัยภาพระบบศูนยปฏบิตักิารตอตานการทจุริตของกระทรวงคมนาคม 
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 15. ดานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ จัดทําโครงการจัดหาอุปกรณสอบสวน

อากาศยานประสบอุบตัเิหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) และโครงการพัฒนา

ความรูดานการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุใหเปนไปตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 

(ICAO)

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจํา งานตามหนาที่ปกติ หรืองานตามหนาที่
ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)

องคประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเรงดวน หรือภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายเปนพิเศษ หรือการบูรณาการการดําเนินงานรวมกันหลายหนวยงาน (Agenda Base)

องคประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ทองถิ่น ภูมิภาค จังหวัด  กลุมจังหวัด (Area Base)  

องคประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล 

และการใหบริการประชาชนหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อไปสูระบบราชการ 4.0 (Innovation base)

1.3 ผลการดํ า เนินงานตามมาตรการปรับปรุงปร ะสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการของสํ านักงาน
 ปลัดกระทรวงคมนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 กรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสิทธภิาพในการปฏิบตัริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แบงออก

เปน 5 องคประกอบ ไดแก

องคประกอบที่ 5 ศกัยภาพในการเปนสวนราชการทีม่คีวามสาํคญัเชงิยทุธศาสตรเพือ่การพฒันาประเทศตามแผนหรอืนโยบายระดบัชาติ

นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 
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z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ หอประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี 

นายพีระพล ถาวรสภุเจรญิ รองปลดักระทรวงคมนาคม นายสรพงศ ไพฑรูยพงษ ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบริหาร

และผูแทนหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขารวมการประชุม

z นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานเปดการสัมมนาส่ือสารถายทอด

แผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม
กระทรวงคมนาคม โดยมี นายพิชิต อัคราทิตย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ รอดประเสริฐ 
ผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม นายชาติชาย ทิพยสุนาว ีปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบริหารกระทรวงคมนาคม 
หัวหนาหนวยงานในสังกัด ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจของกระทรวงคมนาคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เขารวมสัมมนา จํานวน 300 คน
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 2. สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 ของสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

 Functional base Agenda base Area base Innovation  base Potential base คะแนน ITA
 

 เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย ตํ่ากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย รอยละ 85.12

องคประกอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ ผลประเมนิ
การประเมิน   ดําเนินงาน

1. Functional 
 base

1.  ระดับความสําเร็จในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน 
 การปฏิบัติราชการโดยรวมของกระทรวง
 1.1 ตนทุนคาขนสงสินคาตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
 1.2 การเปล่ียนรูปแบบการขนสงสินคาภายในประเทศ
           สูการขนสงสินคาทางนํ้าและราง (Modal Shift)

  1.2.1 ทางนํ้า

       1.2.1.1 รอยละของปริมาณขนสงสินคา    
                ภายในประเทศทางน้ําเปรียบเทียบกับ
                  การขนสงสินคาทั้งหมด

              1.2.1.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
    ตามแผนปฏิบัติการ

    - งานจางเหมาขุดลอกและบํารุงรักษา       
        รองนํ้าชายฝงทะเลทางเขาทาเรือกรุงเทพ
        รองที่ 2 จ.สมุทรปราการ

    - งานศึกษาสํารวจออกแบบเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
     ในการเดินเรือแมนํ้าเจาพระยา ชวงบริเวณ 
     คลองโผงเผงถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร  
     จ.พระนครศรีอยุธยา

  1.2.2  ทางราง 

       1.2.2.1 รอยละของปริมาณขนสงสินคาภายในประเทศ
                 ทางรางเปรียบเทียบกับการขนสงสินคา
                 ทั้งหมด

       1.2.2.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน
                 ตามแผนการปฏิรูปรถไฟ

 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาโครงขายการขนสง

  1.3.1 ความสําเร็จของไทยในการผลักดันใหเกิดโครงขาย
            ความเชื่อมโยงทางดานโลจิสติกสที่ครอบคลุมทางบก 
              ทางราง ทางนํ้า ทางอากาศภายในภูมิภาค
                  เพื่ออํานวยความสะดวก ลดระยะเวลา และตนทุนในการขนสง

      1.3.1.1 ทางหลวงหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บานฉาง  

               ชวงพัทยา-มาบตาพุด 
   1.3.1.2 ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-  
              สระบุรี-นครราชสีมา
               1.3.1.3 ทางหลวงหมายเลข 1209 สาย อ.เชียงแสน 
                            อ.เชียงของ

 

 นอยกวา 7.4 l
  
  

 

 12.61 12.45 l
  

 1 1 l

 1 1 l
  

 1.55 1.43 l
 

 1 1 l
  
  

 100 101.5 l
 

 100 108.37 l

 100 104.30 l
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                 1.3.1.4 ทางตางระดับบนถนนสายแยก ทล. 33 -  
                           ดานบานคลองลึก อ. อรัญประเทศ จ. สระแกว                           

                  1.3.1.5 ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย 
                            จ.หนองคาย

                  1.3.1.6 รถไฟทางคู (ชุมทางฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-
                           แกงคอย)

                  1.3.1.7 รถไฟทางคู (ชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน)

                  1.3.1.8 รถไฟฟา (สายสีแดงเขม ชวงบางซื่อ-รังสิต)

                  1.3.1.9 รถไฟฟา (สายสีนํ้าเงิน ชวงบางซ่ือ-ทาพระ 
                            และชวงหัวลําโพง-บางแค)

                  1.3.1.10 รถไฟฟา (สายสีเขียว ชวงหมอชิต-สะพานใหม-
                              คูคต)

                  1.3.1.11 งานกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงพังในแมนํ้าปาสัก         
                              ระยะท่ี 1 (ตอนที่ 1-3)

                 1.3.1.12 ทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก

  1.3.2 การพัฒนาตั๋วรวม

     1.3.2.1 การจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 
                (Central Clearing House: CCH)

     1.3.2.2 การจัดตั้งหนวยงานบริหารจัดการและ
             บํารุงรักษาระบบต๋ัวรวม (Common Tickets 
               Company: CTC)

  1.3.3 ความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนท่ีเกี่ยวของกับ  
            การพัฒนาระบบขนสงมวลชน (Mass Transit)

     1.3.3.1 การศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนา 
               ระบบขนสงสาธารณะจังหวัดเชียงใหม

     1.3.3.2 การศึกษาออกแบบรายละเอียด
               ระบบขนสงสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแกน

     1.3.3.3 การศึกษาและจัดทําแผนแมบทจราจรและ
             แผนแมบทพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
               ในเขตเมืองนครราชสีมา

     1.3.3.4 การศึกษา ออกแบบ ระบบขนสงมวลชน
               จังหวัดภูเก็ต (รถไฟรางเบา)

2. ระดบัความสาํเรจ็ในการจัดทาํรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินการ 
 ตามแผนงาน/โครงการของกระทรวงคมนาคมในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานอุทธรณเงินคาทดแทน
    ภายในระยะเวลาที่กําหนด

4. ปรมิาณผูโดยสารทางระบบรถไฟฟา (รถไฟใตดิน) 
   (แสนคน-เที่ยว/วัน)

5. ระดับความสําเร็จการแกไขขอบกพรองของระบบการกํากับดูแล
 ดานความปลอดภัยการบินพลเรือน (ICAO)

 100 81.64 l

 100 93.39 l

 100 119.88 l

 100 99.54 l

 100 74.56 l

 100 98.88 l

 100 99.42 l

 100 99.36 l

 100 196.67 l
  

 1 1 l

 1 1 l
  

 1 1 l

 1 0 l

 1 0 l

 1 1 l

 2 2 l

 60 74.88 l

 2.82 2.91 l
  

องคประกอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ ผลประเมิน
การประเมิน   ดําเนินงาน
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   5.1 การดําเนินการในการตรวจสอบและประเมินเพ่ือออกใบรับรอง
        ผูดําเนินการเดินอากาศใหม สําหรับผูดําเนินการเดินอากาศ
        ที่ไดรับอนุญาตใหทําการบินระหวางประเทศ

  5.2 การประเมินและเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบ 
        ICAO Coordinated Validation Mission (ICVM)

1. การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน

 1.1 รอยละการดําเนินการตามแผนการสรางความรูความเขาใจ
  แกประชาชน

 1.2 รอยละการช้ีแจงประเด็นสําคัญที่ทันตอสถานการณ 

อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรแสนคน

1. ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

2. ขอเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
 ของสวนราชการ (การบริหารจัดการขอมูลสวนบุคคลเพื่อการบูรณาการ  
 OTP Private Cloud)

1. การจัดทําและดําเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

 14 15 l

 1 1 l
  

 100 100 l

 100 100 l

 18 19.21 l

 รอยละ 96 รอยละ 90.04 l

 1 1 l
 

รอยละ 100 รอยละ 100 l

2. Agenda base

3. Area base

4. Innovation 
 base

5. Potential 
 base

 ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑการประเมิน

ผลประเมิน
ระดับตัวช้ีวัด

ผลประเมิน
ระดับองคประกอบ

l หมายถึง ผาน

l หมายถึง ไมผาน

l หมายถึง สูงกวาเปาหมาย

l หมายถึง เปนไปตามเปาหมาย

l หมายถึง ตํ่ากวาเปาหมาย

ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย หรือสูงกวาเปาหมายท่ีตั้งไว

ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายท่ีตั้งไว

มีผลคะแนนสูงกวารอยละ 67

มีผลคะแนนอยูระหวางรอยละ 50 - 67

มีผลคะแนนต่ํากวารอยละ 50

หมายเหตุ     ผลการประเมินเปนการประเมินตนเอง

องคประกอบ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการ ผลประเมิน
การประเมิน   ดําเนินงาน

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

z นายกฤชเทพ สมิล ีรองปลดักระทรวงคมนาคม รบัรางวลัองคกรทีม่คีวามเปนเลศิในการบริหารจดัการดานการเงินการคลงั 
คร้ังที่ 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดานปลอดความรับผิดทางละเมิดระดับดีเลิศ จาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล



สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30  กันยายน  2560

            (หนวย:บาท) 
  
 หมายเหตุ 2560 2559 
  
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5 10,052,591.46 9,822,537.90 
  ลูกหนี้ระยะสั้น 6 4,359,237.80 4,396,017.51 
  วัสดุคงเหลือ  5,146,205.61 5,913,559.63 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  95,261.63 90,296.19 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  19,653,296.50 20,222,411.23 
     
 สินทรัพยไมหมุนเวียน    
  อาคาร และอุปกรณ 7 162,847,490.09 174,517,176.69 
  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 8 55,914,892.58 53,216,977.22 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  218,762,382.67 227,734,153.91 
รวมสินทรัพย  238,415,679.17 247,956,565.14 
  
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน    
     

z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวง

คมนาคม เปนประธานการประชมุคณะกรรมการ

เรงรัดติดตามการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณของกระทรวงคมนาคม ครัง้ที ่2/2559 
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุม

กระทรวงคมนาคม

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30  กันยายน  2560

            (หนวย:บาท)
 หมายเหตุ 2560 2559 
  
หนี้สิน     
 หนี้สินหมุนเวียน    
  เจาหนี้ระยะส้ัน 9 50,828,637.43 25,866,238.83 
  เงินรับฝากระยะส้ัน 10 4,698,448.20 5,226,223.38 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  55,527,085.63 31,092,462.21 
  
หนี้สินไมหมุนเวียน    
  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  443,019.34 219,527.16 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  4,000,000.00 4,000,000.00 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  4,443,019.34 4,219,527.16 
รวมหนี้สิน   59,970,104.97 35,311,989.37 
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  178,445,574.20 212,644,575.77 
  
สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    
  ทุน  109,906,225.66 109,906,225.66 
  รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม  68,539,348.54 102,738,350.11 
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  178,445,574.20 212,644,575.77 
      
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน    
     
      
   

z นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม  
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตาม
การดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณของ

กระทรวงคมนาคม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 
มกราคม 2561 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2560

            (หนวย:บาท) 
 หมายเหตุ 2560 2559

รายได     
  รายไดจากงบประมาณ 13  1,579,955,589.02  1,400,314,351.00 
  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  532,532.50 335,887.50 
  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 14  2,683,509.22  2,973,234.31 
  รายไดอื่น 15  13,256,300.79  8,934,947.36 
รวมรายได  1,596,427,931.53  1,412,558,420.17 
      
 
คาใชจาย     
  คาใชจายบุคลากร 16  167,316,731.81  157,912,695.69 
  คาบําเหน็จบํานาญ 17  512,084,123.11  572,218,477.91 
  คาตอบแทน 18  1,375,972.50  1,414,439.83 
  คาใชสอย 19  175,166,846.50   195,393,713.43 
  คาวัสดุ 20  9,484,332.58   6,245,261.71 
  คาสาธารณูปโภค 21  123,730,607.97   123,006,043.19 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 22  69,900,935.69   53,431,649.13 
  คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 23  568,026,985.22  300,084,569.04 
  คาใชจายอื่น  24  3,540,397.72   2,617,573.64 
รวมคาใชจาย   1,630,626,933.10  1,412,324,423.57 
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน  (34,199,001.57)  233,996.60
      
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ  (34,199,001.57)  233,996.60
      
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงิน    
   
      
 

รายงานประจําป 2560 
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ  เรื่อง      

 1 ขอมูลทั่วไป      

 2 เกณฑการจัดทํางบการเงิน      

 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหมและมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุง
ใหม 

 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ      

 5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด      

 6 ลูกหน้ีระยะสั้น      

 7 อาคาร และอุปกรณ      

 8 สินทรัพยไมมีตัวตน      

 9 เจาหน้ีระยะสั้น      

 10 เงินรับฝากระยะส้ัน      

 11 ภาระผูกพัน      

 12 การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน      

 13 รายไดจากเงินงบประมาณ      

 14 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค      

 15 รายไดอื่น      

 16 คาใชจายดานบุคลากร      

 17 คาบําเหน็จบํานาญ      

 18 คาตอบแทน      

 19 คาใชสอย      

 20 คาวัสดุ      

 21 คาสาธารณูปโภค      

 22 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย      

 23 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค      

 24 คาใชจายอื่น   

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานรายไดแผนดิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560
     
   (หนวย : บาท) 
 หมายเหตุ 2560 2559 

รายไดแผนดินที่จัดเก็บ    
  รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  2,743,526.48 3,169,260.72 
รวมรายไดแผนดินที่จัดเก็บ  2,743,526.48 3,169,260.72 
รายไดแผนดินที่จัดเก็บสุทธิ  2,743,526.48 3,169,260.72 
 รายไดแผนดินนําสงคลัง  2,743,526.48 3,169,260.72 
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง  -     -    
รายการรายไดแผนดินสุทธิ  -    -    

รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี    
     
   (หนวย : บาท)
  2560 2559 

  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  98,484.50 917,701.50 
  รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล  7,275.77 9,071.76 
  รายไดอื่น  2,637,766.21 2,242,487.46 
  รวม รายไดแผนดิน - นอกจากภาษี  2,743,526.48 3,169,260.72 

      
   

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30  กันยายน  2560

      (พันบาท) อัตรายอสวน
       ตามแนวดิ่ง
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  10,053 4.22% 
  ลูกหนี้ระยะสั้น  4,359 1.83% 
  วัสดุคงเหลือ  5,146 2.16% 
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  95 0.04% 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  19,653 8.25% 

สินทรัพยไมหมุนเวียน    
  อาคาร และอุปกรณ   162,847 68.30% 
  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน   55,915 23.45% 
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  218,762 91.75% 
รวมสินทรัพย  238,415 100.00% 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

39



สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30  กันยายน  2560

หนี้สิน      
 หนี้สินหมุนเวียน    
  เจาหนี้ระยะส้ัน  50,829 21.32% 
  เงินรับฝากระยะส้ัน  4,698 1.97% 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  55,527 23.29% 

หนี้สินไมหมุนเวียน    
  เจาหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว  443 0.18% 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  4,000 1.68% 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  4,443 1.86% 
  รวมหนี้สิน  59,970 25.15% 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  178,445 74.85% 

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน    
  ทุน  109,906 46.10% 
  รายไดสงู/(ตํ่า)กวาคาใชจายสะสม  68,539 28.75% 
รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน  178,445 74.85% 

  รวมสินทรัพยและหน้ีสินสุทธิ  238,415 100.00% 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบรายไดและคาใชจาย

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน  2560

      (พันบาท) อัตรายอสวน
       ตามแนวดิ่ง

รายได 
  รายไดจากงบประมาณ  1,579,956  98.97% 
  รายไดจากการขายสินคาและบริการ  533  0.03% 
  รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค  2,683  0.17% 
  รายไดอื่น  13,256  0.83% 
รวมรายได  1,596,428  100.00% 

คาใชจาย     
  คาใชจายบุคลากร   167,317  10.48% 
  คาบําเหน็จบํานาญ  512,084  32.08% 
  คาตอบแทน  1,376  0.09% 
  คาใชสอย   175,167  10.97% 
  คาวัสดุ  9,484  0.59% 
  คาสาธารณูปโภค  123,731  7.75% 
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย  69,901  4.38% 
  คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  568,027  35.58% 
  คาใชจายอื่น   3,540  0.22% 
รวมคาใชจาย  1,630,627  102.14% 
รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน  -34,199.00 -0.02 

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ  -34,199.00 -0.02 

รายไดสูง/(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธิ  -34,199.00 -0.02 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ตนทุนผลผลิต และตนทุนกิจกรรม

1. ศึกษา วิเคราะห จัดทําและพิจารณา
 ใหขอคิดเห็น นโยบาย แผนงาน และ 
 มาตรการดานบริหารจัดการคมนาคม 
 ขนสง รวมทั้งดานการประยุกตใช 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

2. กํากับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน

3. เผยแพรขอมูลขาวสารและสารสนเทศ    
ดานการคมนาคมและขนสง รวมทั้ง   

 การประยุกตใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร

4 บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยี 
    สารสนเทศและการส่ือสารในภารกิจ 
    ดานคมนาคมขนสงของกระทรวงคมนาคม

5. การคนหา ชวยเหลือ สอบสวน 
    อุบัติเหตุ อุบัติการณดานการบินพลเรือน

6. ดําเนินการปองกัน ปราบปรามการทุจริต
 และประพฤติมิชอบในภาครัฐ

7. ดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐานการขนสง
สาธารณะสําหรบัคนพกิาร เดก็ และผูสงูอาย ุ

8. พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส

 

9. ดําเนินการคนหาและชวยเหลือดานนิรภัย
 การบินและสอบสวนดานการบินพลเรือน 

158,085 

 55,074 

 56,002 

223,021 

 21,137 

 7,616 

 

18,486 

 0 

11,908 

1. การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และ
มาตรการดานการคมนาคมขนสง

2. การดาํเนินงานในลักษณะบูรณาการ 
การปองกัน ปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ 

3. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสราง
พืน้ฐานการขนสงสาธารณะเพ่ือคนพกิาร 
เดก็ และผูสงูอายุ ของกระทรวงคมนาคม 

4. โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรดานโลจิสติกส 

5. โครงการพัฒนางานดานคนหาและ 
  ชวยเหลอืงานนิรภยัการบนิและดานการ

สอบสวนบินพลเรือน
ตามมาตรฐานองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (ICAO) 

 513 

 8 

 18 

 0 

 12 

102,663,751.48 

2,538,635.86 

 18,486,084.07 

 0 

 1,701,182.98 

   (พันบาท)  (ลานบาท) (บาท)
   ตนทุนกิจกรรม  ผลผลิต   ตนทุนรวม ตนทุนตอหนวย
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บทความพิเศษ



  ระบบราชการไทย 4.0 
         R Chandrashekhar, President of NASSCOM. Former Secretary to the Indian Department of Information Technology. 
กลาววา “ความเปนจรงิของภาครฐัในวันนี ้คอื ประสทิธิผลของภาครฐัจะไมไดวดัจากรายไดหรอือตัราการจางงานอกีตอไป แตจะถกูวดั
โดยประสทิธภิาพการสงมอบบรกิารใหประชาชน”

 ไทยแลนด 1.0 ระบบราชการ 1.0
 เนนเกษตรและสงออกสินคาเกษตรเปนหลัก การปฏิรูประบบราชการ สมัยรัชกาลท่ี 5

 ไทยแลนด 2.0 ระบบราชการ 2.0
 เนนอุตสาหกรรมเบา ใชแรงงานเปนหลัก แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2504 - 2509)

 ไทยแลนด 3.0 ระบบราชการ 3.0
 เนนอุตสาหกรรมหนัก การสงออก การลงทุน การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545
 และนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 

 ไทยแลนด 4.0 ระบบราชการ 4.0
 เนนนวัตกรรม ความคิดสรางสรรค การปฏิรูประบบราชการเพ่ือรองรับไทยแลนด 4.0

ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน
(Open and Connected 

Government)

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
การบริการเขาถึงความตองการ

ในระดับปจเจก
(Citizen-Centric & Service-Oriented 

Government)

ภาครัฐอัจฉริยะ
มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย

(Smart & High Performance 
Government)

- การทํางานตองเปดเผยและโปรงใส
- เปดกวางใหกลไกหรือภาคสวนอ่ืน

เขามามีสวนรวม
- โอน ถายภารกจิทีภ่าครัฐไมควรดําเนนิการ 

เอง ใหภาคสวนอื่นดําเนินการแทน
- จัดโครงสรางการทํางานแนวระนาบ 

มากกวาสายการบงัคบับญัชาในแนวด่ิง
- เชื่อมโยงการทํางานราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภมูภิาค และสวนทองถิน่ 
ใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกัน

- ทํางานโดยมองไปขางหนา
   (คดิเสมอวาประชาชนไดอะไร)
- มุงเนนแกไขปญหาประชาชน
- ใหบริการเชิงรุก
   ไมตองรอมาขอความชวยเหลือ
- จัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับ
 ความตองการประชาชน

- การทํางานตองมีการวิเคราะห 
 ความเส่ียงเพื่อเตรียมการลวงหนา
- นําองคความรูที่เปนสหสาขาวิชา 
 มาสรางนวัตกรรมหรือประยุกต
 เพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง
 ไดทันเวลา
- ปรับตัวใหเปนสํานักงานท่ีทันสมัย 

มีขีดสมรรถนะสูง
- สร างความผูกพันการปฏิบัติงาน  

ราชการ
 

Government 4.0 Key Success Factors: Collaboration + Innovation + Digitalization
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตองไดรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (Mind Set) + ตนเอง

ใหมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change Leader)
สรางคุณคา (Public Value) ประโยชนสุขแกประชาชน

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด 4.0

ระบบราชการ 4.0
 คือ ภาครัฐหรือระบบราชการจะตองทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน

 คือ ระบบราชการจะตองเปนที่พึ่งของประชาชนและเช่ือถือไววางใจได

โดย กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานปลัดกระทรวง

ที่มา : สํานักงาน ก.พ.   
       สํานักงาน ก.พ.ร.
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 ปจจบุนั รฐับาลไดตัง้เปาหมายในการนําพาประเทศเขาสูโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” ที่มุงปรับเปลี่ยนโครงสราง
เศรษฐกิจไปสู “เศรษฐกจิทีข่บัเคลือ่นดวยนวตักรรม” ซึง่มกีรูหูลาย
ทานใหคํานิยามไววาคือ การมุงเนนนวัตกรรมที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ดวยการเปลี่ยนแปลงส่ิงตาง ๆ เหลาน้ี  
 1. ผลักดันสินคาโภคภัณฑที่ใชกันอยูปจจุบันมุงไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรมมากข้ึน
 2. การขบัเคลือ่นประเทศจากภาคอตุสาหกรรมไปสูเทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรคมากขึ้น

 3. เนนภาคการผลิตสินคาไปสูภาคบริการมากข้ึน  

 แนนอนวา เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแปลง การ

บรหิารทรพัยากรบคุคลจะตองมกีารปรับตวัตามเชนกนั เพือ่ใหองคกร

สามารถเติบโตในบริบทใหมไดอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 

เพือ่เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหกาวทัน

และสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง กองบริหารทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ไดสํารวจตัวเองวามีความพรอม

แคไหนและตองเตรียมตัวอยางไรในการกาวสู HR 4.0 โดยพิจารณา

เนื้อหาสาระจากสรุปการสัมมนา “HR 4.0 TRENDS and MOVE 

ทศิทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย @ Thailand 4.0” บรรยาย

โดย ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี  ผูอํานวยการศูนยบริการฝายวิชาการ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

(NIDA) ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งวารสาร HR 

Society magazine จัดทําขึ้น ซึ่งผลการสํารวจปรากฏดังน้ี   
 1. ประเทศไทยกาํลงัจะเขาสูสงัคมผูสงูอาย ุ(Aging Society) 

  อีกไมนานประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางเต็มตัว 

แนนอนวาปรากฏการณนี้ยอมสงผลกระทบตอองคกรตางๆ ในการ
สูญเสียบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร Gen BB ที่ถึงเวลาเกษียณอายุ 

และสงผลใหองคกรตองสูญเสียองคความรู ประสบการณ เทคนิค 

เคล็ดลับตางๆ ที่สั่งสมในตัวบุคลากรเหลานั้นไปดวย ไมเวนแมแต

สาํนกังานปลัดกระทรวงคมนาคม สิง่ทีก่องบริหารทรพัยากรเรงดาํเนนิการ 
ในขณะนี้คือการจัดการความรู (KM) เพ่ือใหเกิดการถายทอดความรู

จากรุนสูรุน  
 2. Millennials in the Workplace
  จากเดมิทีเ่รามกัตัง้คาํถามวา “จะทาํงานอยางไรกบัคน Gen Y 

ทีเ่ขามาในองคกร” แตในไมชาคาํถามนีจ้ะหมดไป เน่ืองจากคน Gen Y 
หรือ Millennials จะกลายเปนกลุมคนสวนใหญในองคกร สิ่งที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคลจะตองทําคือ “จะปรับองคกรอยางไรให

เหมาะสมกับคนยุคใหม” ไมใชคาดหวังใหคนรุนใหมเปนฝายปรับตัว
เขาหาองคกรเพียงอยางเดียว นอกจากนี้จะตองมีความเขาใจใน

ตวัพนกังานและมีความยืดหยุนสงูขึน้ดวย สรางความผูกพนัในองคกร 
รวมถงึปรบัเปลีย่นวธิกีารฝกอบรมใหเหมาะกบับคุลากรแตละคนดวย 
(Tailor-Made) หรือการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล เพราะการใชวิธี
การดูแล/ฝกอบรมแบบ One Size fits all อาจไมไดผลกับคนรุนใหม
อีกตอไป

 3. รูปแบบของเศรษฐกิจกําลังจะเปล่ียนไป 
  เม่ือประเทศไทยเขาสูยคุ 4.0 รปูแบบเศรษฐกิจจะเปลีย่นจาก 
อุตสาหกรรมที่เนนการผลิตปริมาณมากและใชแรงงานราคาถูก ไปสู
การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีพึง่พาความรู ความคิดสรางสรรค นวตักรรม 

และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ฉะนั้นกองบริหารทรัพยากรบุคคล 

จึงมีหนาที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพคนใหสูงขึ้น และหาแนวทาง

สรางคนใหเปน “นักคิด” ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

ใหเกิดขึ้น
 4. โลกาภิวัตน (Globalization) จะเขมขนมากขึ้น 

  การเชือ่มโยงของโลกในยุคโลกาภวิตันทีม่คีวามเขมขนทําให

เรามโีอกาสเผชญิการเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็และคาดไมถงึ (Rapid and 

Unpredictable change) ไดมากข้ึน ปรากฏการณที่เกิดขึ้นใน

สวนหนึ่งสวนใดของโลก เชน การออกจากสหภาพยุโรปของประเทศ

อังกฤษ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหมๆ หรือการดําเนินธุรกิจของ

บรรษัทขามชาติยักษใหญที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญโตมาก อาจสราง

ผลกระทบตอองคกรมากมายได นักทรัพยากรบุคคลจึงตองรู 

ปรากฏการณตางๆ ในโลกและพรอมรับทุกการเปล่ียนแปลง  

 5. การเกิดทีท่าํงานแบบใหมทีเ่รียกวา Digital Workplace 
  คาํวา “Internet of Things” จะสรางการเปล่ียนแปลงใหแก 

โลกอยางมาก ขอมูลแทบทุกอยางในอนาคตจะถูกเชื่อมโยงอยูในโลก

อินเทอรเน็ต แมแตประเทศไทยก็เตรียมพรอมที่ปรับตัวสู Thailand 
Digital Economy ภายในป 2020 ดังนั้นในอนาคต กองบริหาร

ทรพัยากรบคุคลกาํลงัจะจดัทาํแผนยทุธศาสตรกองเพือ่ขบัเคลือ่นคน

ใหพรอมกับโลกยุคดิจิทัล มีวิธีบริหารการทํางานผานระบบออนไลน 

และบริหารจัดการดิจิทัลคอนเทนตในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด
 6. ทุกส่ิงทุกอยางในชีวิตจะอยูใน Mobile Technology 
  ตัวอยางสําคัญที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้ เชน นโยบาย National 

e-Payment หรอืพรอมเพย (Promtpay) ของรฐับาล ตอไปนบัจากนี้ 

ไมวาจะเปนเรื่องของการทําธุรกรรมหรือการทํางานอื่นๆ จะสามารถ
ดําเนินการผาน Mobile Technology เชน สมารทโฟน หรืออุปกรณ
อื่นๆ ไดมากข้ึนเรื่อยๆ กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงตองเตรียม

เปลี่ยนวิธีการทํางานของตัวเอง ทั้งในเร่ืองของการบริหารจัดการ 

การฝกอบรมบุคลากร ฯลฯ ซึ่งอีกไมนานทั้งหมดอาจตองกระทําผาน 
Mobile Technology เชนเดียวกัน

  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล รับ Thailand 4.0
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z นายกฤชเทพ สมิล ีรองปลดักระทรวงคมนาคม เปนประธานเปดโครงการ

ฝกอบรมสัมมนาหลักสูตร “ฉันคือ...ขาราชการที่ดี” รุ นที่ 35 โดยมี
นายสรพงศ ไพฑูรยพงษ ผูชวยปลัดกระทรวงคมนาคม และนายไพโรจน 

งามจรัส ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และผูแทนหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม เขารวมพิธีเปดโครงการฯ

 7. วฒันธรรมการเช่ือมโยงกนั (A Culture of Connectivity) 
จะเปลี่ยนแปลงไป
  วัฒนธรรมการเช่ือมโยงกันของคนในอนาคตจะเปนการ
ติดตอท่ีทําไดตลอดทุกที่ทุกเวลา เปนปรากฏการณที่เรียกวา The 
Hyperconnected และเปลี่ยนจากแนวคิด Work-Life Balance 
ไปสูคาํวา “Weisure Time” (เปนคาํศพัททีเ่กิดจากการนําตัวอกัษร W 
ในคําวา Work มารวมเขากับคําวา Leisure ที่แปลวา เวลาวาง) 
ที่ขอบเขตระหวางโลกสวนตัวและโลกของงานไมมีเสนแบงชัดเจน
อกีตอไป คนทาํงานอาจใชสือ่โซเชียลสวนตวัในเวลาทํางานและติดตอ
เรื่องงานผานโปรแกรมแชตเม่ือกลับบาน คําวา Work-Life Balance 
อาจหายไป ฉะน้ัน กองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงตองเตรียมท่ีจะปรับ

วิธีในการดูแลโลกทั้งสองดานของพนักงานท่ีมีรูปแบบตางไปจากเดิม

 8. สังคมของการมีสวนรวม 

  ในอนาคตสังคมจะตองการการมีสวนรวมมากขึ้นเรื่อย ๆ 

แมแตการผลิตสินคาใด ๆ ก็ตาม หากผูซื้อสามารถมีสวนในการ

ออกแบบ แลกเปล่ียนไอเดีย สินคาน้ันจะขายดี กองบริหารทรัพยากร

บุคคลจึงตองพรอมท่ีจะสรางการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นภายในองคกร 

และสรางโอกาสใหบุคลากร รวมถึงผูมีสวนไดเสีย สามารถมีสวนรวม

แสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ียน แบงปนความรูและความคิดสรางสรรค

กันไดตลอดเวลา     

 9. การเรียนรูผาน Social จะกลายเปนสิ่งสําคัญอยางมาก

  โลกยุคใหมจะเปล่ียนจาก The ‘e’ decade (ยคุ e เชน 

e-learning, e-book, e-commerce ฯลฯ) ไปสู The ‘s’ decade 

หรอืยคุของ Social ไมวาจะเปน Social networking, Social media 

หรือ Social Learning สิ่งสําคัญในการสรางการเรียนรูของพนักงาน
ยุคใหม คือการเรียนรูผานสื่อสังคมออนไลนที่เขาสามารถเรียนรู
ได ด วยตัวเอง หนาที่ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลจึงต อง
เปลี่ยนจาก Trainer หรือ Instructor ไปสู facilitator หรือเปนผูที่
คอยอํานวยความสะดวก หาชองทางในการสงเสริมใหบุคลากร
ไดเรียนรูดวยตนเอง

 10. องคกรในอนาคตตองมีความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึน

  ในอนาคต องคกรตางๆ ทั่วโลกจะไมสามารถดําเนินธุรกิจ
โดยสนใจผลกําไรเพียงอยางเดียว แตมแีนวโนมตองปรับตวัไปสูองคกร
ที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและใหความสําคัญกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน โลกยุคใหมกําลังขับเคลื่อนจาก CSR (Corporate Social 

Responsibility) ไปเปน CSV (Creating Shared Value) ที่ปลูกฝง

จิตสํานึก คานิยมในเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชีวิต สิ่งแวดลอม 

และธรรมชาติ ผนวกรวมเขาไปเปนสวนหน่ึงในการทําธุรกิจต้ังแต

ตนนํา้ถงึปลายนํา้ ทนุนยิมในโลกอนาคตจะตองปรบัตวัไปสู “ทนุนยิม

ทีม่จีติสาํนกึ” ซึง่กองบริหารทรัพยากรบุคคลตองมีสวนรวมอยางมาก

ในการนําพาคนและองคกรไปสูจุดนั้นใหได    

  ทีก่ลาวมาท้ังหมดคือสิง่ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะตอง 

เรงดาํเนนิการทัง้ในสวนของการปรบัเปลีย่นสิง่ทีเ่ปนอยูหรอืสรางสรรค 

สิ่งใหมๆ ใหกองบริหารทรัพยากรบุคคลเปน HR 4.0 เพื่อเปนกลไก

หนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูจุดหมายของ Thailand 4.0 

ฝายแผนงานและพัฒนาระบบ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 15 มกราคม 2561
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กฎหมายท่ีสําคัญ

1. บทคดัยอพระราชบัญญตัทิีป่ระกาศใชในป พ.ศ. 2560 ทีส่าํคญั
ของกระทรวงคมนาคม

 2.1 ทางน้ํา
   2.1.1 พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพงเรื่องความ
เสียหายจากมลพิษอันเกิดจากนํ้ามัน พ.ศ. ๒๕๖๐
   โดยท่ีการขนสงน้ํามันสวนใหญจะขนสงทางเรือ
เดินทะเลเปนหลัก เรือบรรทุกนํ้ามันเหลาน้ีไดกอใหเกิดมลภาวะตอ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการปลอยทิ้ง
นํ้ามันลงในทะเล การร่ัวไหลของน้ํามัน หรือการประสบอุบัติภัยของ

เรือบรรทุกนํ้ามันแลวกอใหเกิดความเสียหาย มลพิษน้ํามันเหลานี้

ไมเพียงกอความเสียหายในบริเวณที่เกิดเหตุเทานั้น แตยังอาจขยาย

ไปสูรัฐอื่น ๆ ที่ใกลเคียงดวย องคการทางทะเลระหวางประเทศ 

(International Maritime Organization) จึงไดจัดทําอนุสัญญา

ระหวางประเทศวาดวยความรับผิดทางแพงสําหรับความเสียหาย

จากมลพิษของน้ํามัน ค.ศ. ๑๙๙๒ (International Convention 

on Civil Liability of Oil Pollution Damage, 1992) ขึ้น เพื่อใหมี

การชดใชความเสียหายจากมลพิษนํา้มนั โดยกําหนดใหเจาของเรือตอง

รับผิดอยางเครงครัดและตองเอาประกันภัยหรือจัดหาหลักประกัน

ทางการเงนิอืน่ใดเพือ่ชดใชความเสยีหายดงักลาว จงึสมควรมกีฎหมาย

ทีม่มีาตรการเกีย่วกบัความรับผิดทางแพงเพือ่ความเสยีหายจากมลพิษ

นํ้ามันใหสอดคลองกับอนุสัญญานั้นดวย

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 70 ก  

7 กรกฎาคม 2560

   2.1.2 พระราชบัญญัติการเ ดินเรือในน านน้ําไทย 

(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 
   โดยทีใ่นปจจบุนัมกีารปลกูสรางอาคารหรอืส่ิงลวงลํา้
ลาํน้ําโดยไมไดรบัอนญุาตเพ่ิมมากข้ึน สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบญัญัติ

สาํหรับเจาทาในการดําเนินการเก่ียวกับอาคารหรือสิง่อ่ืนใดท่ีปลกูสราง 
ดงักลาว และแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษโดยปรับปรุงอตัราโทษใหมี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อใหการตรวจและออกใบสําคัญ
สําหรับเรือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จําเปนตองแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเพื่อกําหนดใหเจาทามีอํานาจในการตรวจและ

ออกใบสาํคญัสําหรบัเรอื รวมทัง้เพ่ิมบทบญัญตัใิหกรมเจาทามอีาํนาจ
ออกหนังสือสําคัญประจําตัวคนประจําเรือไดดวย

   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 134 ตอนท่ี 10 ก 
24 มกราคม 2560

 2.2 ทางอากาศ
    2.2.1 พ.ร.บ.รับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
   เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
คือ เนื่องจากประเทศไทยจะเขาเปนภาคีอนุสัญญาเพ่ือการรวบรวม
กฎเกณฑบางประการเกี่ยวกับการรับขนระหวางประเทศทางอากาศ 
ค.ศ. ๑๙๙๙ (Convention for the Unification of Certain Rules 
for International Carriage by Air, 1999) แตโดยที่พระราชบัญญัติ
การรับขนทางอากาศระหวางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบัน มีบทบัญญัติที่กําหนดเก่ียวกับหลักเกณฑการรับขน
ทางอากาศระหวางประเทศยังไมครอบคลุมครบถวน สมควรแกไข

เพิ่มเติมบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาวเพ่ือใหการเปนไป

ตามอนุสัญญา 

  2.2.2 คําส่ังหัวหน าคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ที ่๖๑/๒๕๕๙ เรือ่ง การแกไขปญหาบคุลากรดานการบนิ สัง่ ณ วนัที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   โดยที่ ในป จจุบันอุตสาหกรรมการบินของไทย

มีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว จําเปนตองมีการพัฒนา

บุคลากรใหทันตอการเปล่ียนแปลง รวมท้ังเพ่ือรองรับการแขงขัน

ดานการบินทั้งภายในประเทศและตางประเทศดวย แตเนื่องจาก

ขณะน้ีประเทศไทยอยูในระหวางการแกไขปญหาการบินพลเรือน 

และยังประสบปญหาในการผลิตบุคลากรดานการบินไมทันตอ

ความตองการท่ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการผลิตนักบิน พนักงานควบคุม

การจราจรทางอากาศ และครูการบิน ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหา

ดังกลาวโดยเรงดวน จําเปนจะตองจัดหาบุคลากรทดแทนท่ีมีความรู 

ความสามารถ และประสบการณดานการบิน เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมการทํางานของรัฐวิสาหกิจบางแหงใหมีความตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพ อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม

การบินในภาพรวม

    อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ

กองกฎหมาย

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายชาตชิาย ทพิยสนุาวี ปลดักระทรวงคมนาคม 

เปนประธานประชุมคณะกรรมการสงเสริมและ

พัฒนาการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงสราง

พื้นฐานและระบบคมนาคมขนสงเพื่อคนทุกกลุ ม 

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม 

คครรงงทท 11//22555599 เเมมออววนนทท 1155 พพฤฤฤศศจจกกาายยนน 22555599 

ณณณ หหหออองงงปปปปปรรระะะชชชุุุุมมมมมมมมมมมมมมมมกกกกกกกกกกกกกกกกรรรรรระะะทททรรรวววงงงคคคคคคคคคคมมมมมมมมมมมมมมมมมมนนนนนนนนนาาาาาาาาาาาคคคคคคคคคคคมมมมมมมมม 

กิจกรรมสําคัญ

 นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปนประธานเปดการฝกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับสูง” รุนที่ 2
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุม ชั้น 3 อาคารสโมสรและหอประชุมกระทรวงคมนาคม  

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายชาติชาย ทพิยสนุาวี ปลดักระทรวงคมนาคม เปนประธานการประชุมการจัดทาํกรอบแผนยุทธศาสตรรฐัวสิาหกิจ ประจําป 2560 - 
2564 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม  

 นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัด

กระทรวงคมนาคม ประกาศเจตจํานง

มุงม่ันในการบรหิารงานดวยความซือ่สตัย 

สุ จ ริ ต  สร  า งความตระห นักถึ ง

ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม

ในการตอตานการทุจรติภายในองคกร

ของผูบริหารและเจาหนาที่ในองคกร 

เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ หอง

ประชุมกระทรวงคมนาคม

 นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัด

กระทรวงคมนาคม เป นประธาน
ประชุมคณะอนกุรรมการประสานงาน 

การจัดเที่ยวบินขนสงผู ไปประกอบ
พิธีฮัจญ ครั้งที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 10 

มนีาคม 2560 ณ หองประชุมกระทรวง
คมนาคม 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายพรีะพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง

คมนาคม หัวหนากลุมภารกิจการพัฒนาโครงสราง

พื้นฐานดานทางหลวง ทําหนาที่เปนหัวหนาคณะ

ผูแทนไทยประชมุคณะทาํงานรวมรถไฟไทย-จนี กบั 
Mr.Zheng Chiping, Deputy Director General, 

Foreign Capital and Overseas Investment 

Department เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 

ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ี ส ิ ป ั

Department เมือวันที 8 กุมภาพันธ 2561 

ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายกฤชเทพ  สิมลี  รองปลัด

กระทรวงคมนาคม รวมงานประกาศ

วาระแหงชาติ “สิทธิมนุษยชนรวม

ขบัเคลือ่น Thailand 4.0 เพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 

ณ ทําเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ  

 นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมการจัดทําแผนของกระทรวงคมนาคม เพื่ออํานวยความสะดวกและรองรับ
การเดินทางของประชาชน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม

 นนนนนนาาาาายยยยยยยยกกกกฤฤฤฤฤฤฤฤฤฤชชชชชชชเเเเททททพพพพพ  สสสสสสสสิิมมมมมมลลลลลลลีีี  รรรรรรรอออออออองงงงงงงปปปปปปปลลลลลลัดดดด

กระทรวงคมนาคม รวมงานประกาศ

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายสมศักดิ์ หมมวง รองปลัดกระทรวงคมนาคม รักษาการ ผูอํานวยการองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แถลงขาวยกเลิก

สัญญาโครงการจัดซื้อรถเมลเอ็นจีวี จํานวน 489 คัน ระหวาง ขสมก. กับบริษัท เบสทริน กรุป เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2560 

ณ หองประชุมกระทรวงคมนาคม  

 นายวิทยา ยามวง ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางนํ้า รวมพิธีเปดการฝกระดมสรรพกําลังเพื่อการทหาร ประจําป 2560 หรือ 

MOBEX 2017 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ผานระบบ VTC ณ หองราชดําเนิน กระทรวงคมนาคม

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจขนสงทางอากาศ เขารวมงาน “Travelport’s Technology Showcase” ของบริษัท 

Travelport ผูนําธุรกิจดานการทองเที่ยว ซึ่งมีเทคโนโลยีชองทางการจัดจําหนายผานทางออนไลน เมื่อในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

 นางสาวกอบกุล โมทนา ที่ปรึกษา

ดานเศรษฐกิจการขนสงทางอากาศ รวม

แถลงขาวการมาเยอืนประเทศไทยของเรอื 

Majestic Princess ซึ่งเปนเรือลําใหมที่

ออกแบบสําหรับตลาดเอเชียโดยเฉพาะ 

เดินทางเขามาประจําการในเอเชีย เม่ือวันที่ 

21 มิถุนายน 2560 ณ ทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี 

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นางสาวดจุดาว เจรญิผล ทีป่รึกษาดาน
เศรษฐกิจการขนสงทางบก รวมงานฉลอง
ครบรอบ 20 ป บริษัท Bombardier 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 
โดย มี  H .E .  Ms .  Don ica  Pot t ie 
เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย 
Mr. Gregory Enjalbert Vice President 
Asia Pacific Rail Control Solutions 
Bombardier Transportation และ
ผูบริหารหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมงานดงักลาว ณ สาํนกังาน Bombardier 

ประเทศไทย อาคารมโนรม ในโอกาสน้ี

ได เยี่ยมชมหองปฏิบัติการท่ีใช สําหรับ

การพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมระบบรางของ 

Bombardier 

 นายอาคม เตมิพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พรอมดวย นายไพรนิทร ชโูชติถาวร รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม 

นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบริหารระดับสูง และหัวหนาหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ลงนามถวายพระพร
ชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ณ หองแดง ศาลาวาการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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 นายชาติชาย ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม
ร วมทําพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลถวายแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 และสมเด็จพระเจาอยู หัว เม่ือวันศุกรที่ 28 
กรกฎาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ

 นายวิทยา ยามวง ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางนํ้า เปนประธานรวมรับฟงเทศน

มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากร

เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เทศนมหาชาติทํานองภาคกลาง 13 กัณฑ 
เพื่อเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนอมถวายเปนพทุธบูชา โดยมีขาราชการ เจาหนาที่และ
ลูกจางของกระทรวงคมนาคม และหนวยงานในสังกัด เขารวมพิธี เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2559 

ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 

พิมพที่ : หจก. อรุณการพิมพ  โทร. 0 2282 6033-4 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กองกลาง ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด
38 กระทรวงคมนาคม ถนนราชดําเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100 

โทรศัพท 0 2283 3000, 0 2283 3076  www.mot.go.th

รายงานประจําป 2560 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม 
38 ถนนราชด�าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์: 0 2283 3000, 0 2283 3076 
สายด่วนศูนย์ปลอดภัยคมนาคม : 
www.mot.go.th

One Transport
One Family

1356

รายงานประจ�าปี

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม




