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• ารปลััดกระทร งคมนาคม
• ิ ัยทั น์ พัันธกิจ ค่านิยม แลัะประเด็นยุทธ า ตร์
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สารปลััดกระทรวงคมนาคม
เน่�องในโอกาสวันคลั้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม
ครบรอบ 108 ปี
วันท่� 1 เมษายน พ.ศ. 2563

นัับจากอดีีต กระทรวงคมนัาคมไดี้จดีั ตัง� ขึ้้นั� โดียมี
ภารกิจสำำาคัญคือ การพััฒนัาระบบคมนัาคมขึ้นัสำ่งขึ้องประเทศ
โดียม่่งเนั้นัการพััฒนัาโครงสำร้างพัื�นัฐานัดี้านัคมนัาคมเป็นัหลััก
แต่ในัปัจจ่บนัั โลักไดี้เปลัีย� นัไปสำ่ย่ ค่ ดีิจติ อลั ซึ่้ง� นัอกจากการพััฒนัา
โครงสำร้างพัืนั� ฐานั ดี้านัคมนัาคมแลั้ว การให้บริการดี้านัการขึ้นัสำ่ง
ที�มีค่ณภาพัแก่ประชาชนั ก็เป็นัสำิ�งที�มีความสำำาคัญมากขึ้้�นัเช่นักันั
กระทรวงคมนัาคมจ้งต้องปรับตัวให้เขึ้้ากับย่คสำมัย แลัะความต้องการ
ขึ้องประชาชนั โดียการพััฒนัาดี้านัต่าง ๆ ทั�งระบบการทำางานั
เครือ� งมือ (Tools) ขึ้อ้ ม่ลัขึ้า่ วสำาร (Information) กฎหมาย กฎระเบียบ
รวมถึ้งบ่คลัากร เพัือ� ให้มที ศั นัคติในัการทำางานัโดียม่ง่ ผลัประโยชนั์
ขึ้องประชาชนั แลัะประเทศชาติเป็นัสำำาคัญ
ตลัอดีระยะเวลัา 107 ปีทผ�ี า่ นัมา แลัะย่างก้าวเขึ้้าสำ่่
ปีท�ี 108 จากร่นั่ สำ่ร่ นั่ ชาวคมนัาคมไดี้ปฏิิบตั ภิ ารกิจหนั้าทีม� าอย่าง
ต่อเนัือ� งแลัะยาวนัานั ผมจ้งมันั� ใจว่าความม่ง่ มันั� เช่นันัันั� จะสำืบทอดี
สำ่่ร่นัต่อ ๆ ไป เพัื�อความสำ่ขึ้ขึ้องประชาชนั

ในัโอกาสำนัี� ผมขึ้อขึ้อบค่ณหนั่วยงานัภาครัฐ รัฐวิสำาหกิจ
ภาคเอกชนั ภาคประชาชนั แลัะคณะผ่บ้ ริหาร ขึ้้าราชการ ลั่กจ้าง
พันัักงานัราชการในัสำังกัดีกระทรวงคมนัาคมท่กคนั ทีไ� ดี้รว่ มแรงร่วมใจ
ปฏิิบัติภารกิจหนั้าที�ที�ไดี้รับมอบหมายตามนัโยบายขึ้องรัฐบาลั
ไดี้ผลัสำำาเร็จตามวัตถึ่ประสำงค์ ก่อให้เกิดีประโยชนั์ตอ่ สำ่วนัรวมแลัะ
สำร้างความเจริญก้าวหนั้าให้แก่ประเทศชาติ แลัะท้ายนัี� ขึ้อเป็นักำาลัังใจ
ให้ท่กท่านัตลัอดีไป

(นัายชัยวัฒนั์ ทองคำาค่ณ)
ปลััดีกระทรวงคมนัาคม

วิิสััยทััศน์

เป็นศูนย์กลางในการิบริิหาริด้านคมนาคมที�ทันสมัย

พัันธกิิจ

• บริิหารินโยบาย ยุทธศาสตริ์ แผนงาน งบปริะมาณ การิตริวจสอบและติดตาม
ปริะเมินผล เพื่่�อขัับเคล่�อนการิพื่ัฒนาริะบบขันส่งตามเป้าหมายการิพื่ัฒนาปริะเทศ
อย่างมีพื่ลวัตริ
• บริิหาริยุทธศาสตริ์ดา้ นความริ่วมม่อริะหว่างปริะเทศ ด้านการิปริับปริุงพื่ัฒนา
ริะบบกฎหมาย ด้านการิพื่ัฒนาริะบบขั้อมูลและเทคโนโลยีสาริสนเทศ ด้านการิส่อ
� สาริและ
ปริะชาสัมพื่ันธ์ดา้ นการิจัดการิเริ่อ
� งริ้องทุกขั์และการิอุทธริณ์ เพื่่อ
� สนับสนุนการิบริิหาริ
นโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลสำาเริ็จ
• ยกริะดับการิบริิหาริด้านความปลอดภััยในริะบบขันส่งขัองปริะเทศ
• บริิหาริความสัมพื่ันธ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที�สำาคัญและให้บริิการิปริะชาชนตาม
ภัาริกิจอย่างมีคุณภัาพื่และพื่ัฒนาอย่างต่อเน่�อง
• พื่ัฒนาทริัพื่ยากริบุคคลและองค์กริ ริวมถึึงปัจจัยสนับสนุนการิบริิหาริงาน
ต่อเน่�อง เพื่่�อให้สามาริถึนำาส่งผลผลิตและสริ้างผลลัพื่ธ์ได้ตามความคาดหวังอย่าง
ม่ออาชีพื่

ค่่านิยม : ค่ือ i-GETT
• Inclusive = บริิการิทั�วถึึง
• Efficient = มีปริะสิทธิภัาพื่
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โดยมีความหมายดังนี�
• Technology = ริู้จักใช้เทคโนโลยี
• Transparent = มีความโปริ่งใส

ประเด็็นยุทัธศาสัตร์
ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที� 1 : พื่ัฒนาการิบริิหารินโยบายและยุทธศาสตริ์อย่างต่อเน่อ� ง
เป้าปริะสงค์
1) มีริะบบการิบริิหารินโยบายและยุทธศาสตริ์ท�ไี ด้ริบั การิพื่ัฒนาอย่างต่อเน่อ� ง
และมีคุณลักษณะที�สำาคัญ ได้แก่
- การิมีส่วนริ่วมจากผู้มีส่วนเกี�ยวขั้องที�สำาคัญ
- เทคโนโลยีสาริสนเทศและการิส่�อสาริถึูกนำามาใช้เป็นปัจจัยหลักสำาคัญ
ในการิกำาหนดนโยบายและการิตัดสินใจขัองผูบ้ ริิหาริ
- สอดคล้องกับความต้องการิขัองผู้มีส่วนเกี�ยวขั้องที�สำาคัญ
2) ผู้มีส่วนเกี�ยวขั้องที�สำาคัญกับการิบริิหารินโยบายและยุทธศาสตริ์มีความ
พื่ึงพื่อใจต่อผลสำาเริ็จการิบริิหารินโยบายและยุทธศาสตริ์

ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที� 2 : พื่ัฒนาปัจจัยสนับสนุนการิขัับเคล่�อนยุทธศาสตริ์สู่ความสำาเริ็จ
เป้าปริะสงค์
1) ส่งเสริิมและ/หริ่อดำาเนินการิจัดทำาความตกลงริะหว่างปริะเทศ และ
2)
3)
4)
5)
6)

ความริ่วมม่อริะหว่างปริะเทศด้านการิคมนาคมขันส่งเพื่่�อผลปริะโยชน์ขัอง
ชาติและปริะเทศ/กลุม่ ปริะเทศคู่ความริ่วมม่อในเวทีทวิภัาคี และพื่หุภัาคี
ยกริะดับคุณภัาพื่ผลการิดำาเนินงานด้านการิอุทธริณ์
พื่ัฒนายุทธศาสตริ์การิส่�อสาริและการิปริะชาสัมพื่ันธ์แบบบูริณาการิ
ยกริะดับริะบบการิจัดการิความปลอดภััย เพื่่�อป้องกันและลดความสูญเสีย
ด้านคมนาคม
ผลักดันส่งเสริิมและ/หริ่อสนับสนุนให้มีการิดำาเนินการิพื่ัฒนากฎหมายที�
เหมาะสมกับสภัาวการิณ์
ริ่วมขัับเคล่�อนยุทธศาสตริ์ดิจิทัลเพื่่�อเศริษฐกิจและสังคม

ปริะเด็นยุทธศาสตริ์ที� 3 : พื่ัฒนาสมริริถึนะองค์กริอย่างบูริณาการิ
เป้าปริะสงค์
1) การิเป็นองค์กริที�มีสมริริถึนะสูง

2) กริะบวนงานมีการิพื่ัฒนาปริับปริุงอย่างต่อเน่�อง
3) มีการินำาเทคโนโลยีสาริสนเทศและการิส่อ� สาริมาใช้ในการิพื่ัฒนากริะบวนงาน
4) บุคลากริ สปค. เป็นคนดี มีความริู้ ความสามาริถึ ความเชี�ยวชาญในงาน
และมีความสุขัในการิทำางาน
รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม
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ผู้น ้มิ ค่รงสัร�างกิาร บ่งสั่วินรา กิาร
สั นักิงานรั มนตรี กิระทัรวิงค่มนาค่ม
สำนักงานรัฐมนตร�
งานบร�หารทั่วไป

กลุมประสานงานการเมือง

กลุมสนับสนุนว�ชาการ

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับงานเลขานุการและ
งานการประชุมของรัฐมนตร� งานบร�หาร
ทั่วไป และชวยอำนวยการของสำนักงาน
รัฐมนตร�ปฏิบัติงานรวมกับหร�อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหร�อ
ไดรับมอบหมาย

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงานนโยบาย
ระหวางกระทรวง และประสานกับรัฐสภาตามที่
รัฐมนตร�มอบหมาย การประชาสัมพันธช�้แจง
ทำความเขาใจและใหขอมูลแกสื่อมวลชน รับ
เร�่องราวรองทุกขของประชาชน และงานรับขอ
รองเร�ยนหร�อรองขอความชวยเหลือตอ
รัฐมนตร� ปฏิบัติงานรวมกับหร�อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หร�อ
ไดรับมอบหมาย

มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงาน
ว�เคราะห กลั่นกรอง และใหความเห็นแก
รัฐมนตร�เกี่ยวกับการปฏิบัติภาระกิจของ
รัฐมนตร� ศึกษาและว�เคราะหสถานการณ
ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง และ
รายงานเพื่อว�นิจฉัยสั่งการของรัฐมนตร�
ปฏิบัติงานรวมกับหร�อสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หร�อไดรับ
มอบหมาย
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ทัำาเนียบผู้้�บริหาร
ของสัำานักิงานปลััด็กิระทัรวิงค่มนาค่ม
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ปลัดกริะทริวงคมนาคม

นายชัยวัฒน์ ทองคำาคูณ

ปลััดกระทร งคมนาคม
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ริองปลัดกริะทริวงคมนาคม

นายพื่ีริะพื่ล ถึาวริสุภัเจริิญ
รอังปลััดกระทร งคมนาคม
ั น้ากลัุ่มภารกิจด้านการขน ่ง
ตั�งแต่วันัที� 1 ต่ลัาคม 2562

นายกฤชเทพื่ สิมลี

รอังปลััดกระทร งคมนาคม
ด้านอัำาน ยการ

ตั�งแต่วันัที� 18 ธัันัวาคม 2559 - 27 มกราคม 2562

นายจิริุตม์ วิศาลจิตริ

รอังปลััดกระทร งคมนาคม
ั น้ากลัุ่มภารกิจด้านการขน ่ง

รักษาการตั�งแต่วันัที� 28 มกราคม 2562 - 8 เมษายนั 2562
แต่งตั�งวันัที� 9 เมษายนั 2562 - 30 กันัยายนั 2562

นายสมัย โชติสกุล

รอังปลััดกระทร งคมนาคม ด้านอัำาน ยการ

รักษาการตั�งแต่วันัที� 28 มกราคม 2562 -8 เมษายนั 2562
แต่งตั�งวันัที� 9 เมษายนั 2562 - 30 กันัยายนั 2562

นายพื่ิศักดิ� จิตวิริิยะวศิน

รอังปลััดกระทร งคมนาคม
ั น้ากลัุ่มภารกิจการพััฒนาโครง ร้าง
พั้�นฐานด้านทาง ลั ง
ตั�งแต่วันัที� 9 เมษายนั 2562

นายอานนท์ เหล่องบริิบูริณ์

รอังปลััดกระทร งคมนาคม ด้านอัำาน ยการ
แลัะในฐานะ ั น้า ้นย์ปฏิิบัติการ
ต่อัต้านการทุจริต
ตั�งแต่วันัที� 1 ต่ลัาคม 2562
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คณะผูต้ ริวจริาชการิกริะทริวงคมนาคม

นายจิริุตม์ วิศาลจิตริ

นางสาวกอบกุล โมทนา

ตั�งแต่วันัที� 1 ต่ลัาคม 2561 - 27 มกราคม 2562

แต่งตั�งวันัที� 7 พัฤษภาคม 2562

ั น้าผู้้้ตร จราชการกระทร ง

ั น้าผู้้้ตร จราชการกระทร ง
ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

รักษาการตั�งแต่วันัที� 28 มกราคม 2562 - 8 เมษายนั 2562
(แต่งตั�งวันัที� 9 เมษายนั 2562 - 6 พัฤษภาคม 2562

นายวิทยา ยาม่วง

นางสาวดุจดาว เจริิญผล

รักษาการตัง� แต่วนัั ที� 28 มกราคม 2562 - 8 เมษายนั 2562
แต่งตั�งวันัที� 9 เมษายนั 2562 - 30 กันัยายนั 2562

รักษาการตั�งแต่วันัที� 28 มกราคม 2562 - 8 เมษายนั 2562
แต่งตั�งวันัที� 9 เมษายนั 2562

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง
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ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

คณะผูต้ ริวจริาชการิกริะทริวงคมนาคม

นายณัฐ จับใจ

นายกมล บูริณพื่งศ์

ตั�งแต่วันัที� 10 สำิงหาคม 2562 - 30 กันัยายนั 2562

ตั�งแต่วันัที� 10 สำิงหาคม 2562 - 30 กันัยายนั 2562

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

นายกมล หมั�นทำา

นายสมัย โชติสกุล

นางอัมพื่วัน วริริณโก

ตั�งแต่วันัที� 10 สำิงหาคม 2562

ตั�งแต่วันัที� 8 ต่ลัาคม 2561 - 27 มกราคม 2562
แต่งตั�งวันัที� 1 ต่ลัาคม 2562

ตั�งแต่วันัที� 1 ต่ลัาคม 2562

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

ผู้้้ตร จราชการกระทร ง

รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม
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คณะผูบ้ ริิหาริกริะทริวงคมนาคม ที�ปริึกษาด้านเศริษฐกิจ

นางสาวกอบกุล โมทนา

ที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางอัากา
ตั�งแต่วันัที� 26 ต่ลัาคม 2558 - 27 มกราคม 2562
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นางสาวดุจดาว เจริิญผล

ที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางบก

ตั�งแต่วันัที� 27 เมษายนั 2559 - 27 มกราคม 2562
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นายวิทยา ยาม่วง

ที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจการขน ่งทางนำ�า

ตั�งแต่วันัที� 26 กันัยายนั 2559 - 27 มกราคม 2562

คณะผูบ้ ริิหาริกริะทริวงคมนาคม ที�ปริึกษาด้านเศริษฐกิจ

นายสถึาพื่ริ อังคณาวริกุล
รัก าการที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจ
การขน ่งทางอัากา
ตั�งแต่วันัที� 25 ต่ลัาคม 2562

นายวัลลภั งามสอน

รัก าการที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจ
การขน ่งทางบก
ตั�งแต่วันัที� 25 ต่ลัาคม 2562

นายธงชัย พื่งษ์วิชัย

รัก าการที�ปรึก าด้านเ ร ฐกิจ
การขน ่งทางนำา�
ตั�งแต่วันัที� 25 ต่ลัาคม 2562

รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม
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คณะผู้้�บริิหาริที่่�ริายงานตริงต่อปลััดกริะที่ริวง

นายถวัลัย์ริัฐ อ่อนศิิริะ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำากระทรวงคมนาคม

ตั้้�งแตั้่วั้นที่่� 29 เมษายน 2558 - 22 มิถุุนายน 2562

นางสาวอัมพริ ชาตบุษยมาส

นายสริพงศิ์ ไพฑู้ริย์พงษ์

ตั้ง� ้ แตั้วั่ น้ ที่่� 1 พฤษภาคม 2561 30 กั้นยายน 2562

ตั้ง� ้ แตั้วั่ น้ ที่่� 1 ตั้ลุ าคม 2559 21 พฤษภาคม 2562

ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1

นายพิเชฐ คุณาธริริมริักษ์
ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 1
ตั้้�งแตั้่วั้นที่่� 15 มกัราคม 2563
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ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 2

นางจตุพริ เน่ยมสุข

ผ้�ช่่วยปลัดกระทรวงคมนาคม 2
ตั้้�งแตั้่วั้นที่่� 15 มกัราคม 2563

คณะผู้บริิหาริที�ริายงานตริงต่อปลัดกริะทริวง

นางบุษยา สุริะมานะ
ั น้า ำานักงานรัฐมนตรี

นางอุบลทิพื่ย์ จางวิบูลย์
ั น้ากลัุม่ พััฒนาระบบบริ าร
ตั�งแต่วันัที� 7 ก่มภาพัันัธั์ 2556 30 กันัยายนั 2562

นายชยุตพื่ล ลีนิวา
ผู้้้เชี�ย ชาญเฉพัาะด้าน
ใ ้คำาปรึก ากฎ มาย

นายก้องเกียริติ เกิดศริีพื่นั ธุ์

นัก ชิ าการตร จ อับภายในชำานาญการ
พัิเ รัก าราชการแทนผู้้ต้ ร จ อับ
ภายในกระทร ง
ตัง� แต่วนัั ที� 1 ต่ลัาคม 2558 - 30 กันัยายนั 2562
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คณะผู้้้บริ าร ำานักงานปลััดกระทร ง ผู้้้อัำาน ยการกอัง/ ้นย์/ ำานัก

นายปริิยะ เวสสบุตริ
ผู้้้อัำาน ยการกอังกลัาง

นายสถึาพื่ริ อังคณาวริกุล
ผู้้้อัำาน ยการกอังตร จราชการ

นายเสน่ห์ ตั�งสถึิตย์
ผู้้้อัำาน ยการกอังกฎ มาย

นางจิตริาวริริณ ม่วงดี

ผู้้้อัำาน ยการกอังบริ ารการคลััง
ตั�งแต่วันัที� 26 มิถึ่นัายนั 2562
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นางจตุพื่ริ เนียมสุขั

ผู้้้อัำาน ยการกอังการต่างประเท

นายไพื่โริจน์ งามจริัส

ผู้้้อัำาน ยการกอังบริ ารทรัพัยากรบุคคลั

คณะผู้้้บริ าร ำานักงานปลััดกระทร ง ผู้้้อัำาน ยการกอัง/ ้นย์/ ำานัก

นางสาวขันิษฐา พื่ัวพื่ันธ์พื่งษ์
ผู้้้อัำาน ยการกอังเผู้ยแพัร่
แลัะประชา ัมพัันธ์

นางสาวสุกัญญา หมีบังเกิด

ผู้้้อัำาน ยการ ้นย์เทคโนโลัยี าร นเท
แลัะการ ้�อั าร

นางสาวริัชนีพื่ริ ธิติทริัพื่ย์

ผู้้้อัำาน ยการกอังยุทธ า ตร์แลัะแผู้นงาน

นายธนิต วงศ์ปิยนันทกุล

ผู้้้อัำาน ยการ ำานักงานคณะกรรมการค้น าแลัะ
ช่ ยเ ลั้อัอัากา ยานแลัะเร้อัที�ประ บภัย

นางสาววันทนา เสาวดี

ผู้้้อัำาน ยการกอังอัุทธรณ์เงินค่าทดแทน

นางสาววีณา นุสดิน

ผู้้้อัำาน ยการ ำานักงานคณะกรรมการ อับ น
อัุบัติเ ตุ แลัะอัุบัติการณ์ขอังอัากา ยาน
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ผู้เชี�ยวชาญเฉพื่าะด้าน

นายศุภักริ ภััทริวิเชียริ

ผู้้้เชี�ย ชาญเฉพัาะด้านนโยบายแลัะยุทธ า ตร์

นางสาวอำานวยสุขั แต้พื่านิช

นักทรัพัยากรบุคคลัชำานาญการพัิเ
รัก าการผู้้้เชี�ย ชาญเฉพัาะด้านการบริ าร
ทรัพัยากรบุคคลั
ตั�งแต่วันัที� 11 กรกฎาคม 2555-30 กันัยายนั 2562
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ผู้ลักิารด็ำาเนินงานทัี�สัำาค่ัญของสัำานักิงานปลััด็
กิระทัรวิงค่มนาค่มประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2562

ผลการดำำาเนิินิงานิที่่�สำำาคััญของสำำานิักงานิปลัดำกระที่รวงคัมนิาคัม
ประจำำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ด้านพััฒนาระบบบริ าร

1.1 การจััดตั้ั�งกรมการขนส่่งทางราง
กลุ่่ม� พััฒนาระบบบริหารได้้ด้าำ เนินการในส่�วนที่่เ� ก่ย� วข้้องกับการจััด้ตั้ัง� กรมการข้นส่�งที่างรางตั้ัง� แตั้�เริม� ตั้้นในปีี พั.ศ. 2556
จันแลุ่้วเส่ร็จัในปีี พั.ศ. 2562 ซึ่่�งผลุ่การด้ำาเนินงานในปีี 2562 ม่ด้ังน่�
1) ส่ภานิตั้ิบัญญัตั้ิแห�งชาตั้ิม่มตั้ิเห็นชอบร�างพัระราชบัญญัตั้ิปีรับปีร่ง กระที่รวง ที่บวง กรม (ฉบับที่่� ..) พั.ศ. ....
แลุ่ะส่ำานักเลุ่ข้าธิิการคณะรัฐมนตั้ร่ได้้นาำ พัระราชบัญญัตั้ปีิ รับปีร่งกระที่รวง ที่บวง กรม (ฉบับที่่� 18) พั.ศ. 2562 (การจััด้ตั้ัง� กรมการข้นส่�งที่างราง)
ปีระกาศในราชกิจัจัาน่เบกษา ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 49 ก วันที่่� 14 เมษายน 2562 ม่ผลุ่ใช้บังคับเปี็นกฎีหมายตั้ั�งแตั้�วันที่่�
15 พัฤษภาคม 2562
2) คณะรัฐมนตั้ร่มม่ ตั้ิรับที่ราบร�างกฎีกระที่รวง 3 ฉบับ ที่่�ส่ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่กาตั้รวจัพัิจัารณาแลุ่้ว
แลุ่ะส่ำานักเลุ่ข้าธิิการคณะรัฐมนตั้ร่ได้้นำากฎีกระที่รวงว�าด้้วยกลุ่่�มภารกิจั (ฉบับที่่� 10) พั.ศ. 2562 กฎีกระที่รวงแบ�งส่�วนราชการ
กรมการข้นส่�งที่างราง กระที่รวงคมนาคม พั.ศ. 2562 แลุ่ะกฎีกระที่รวงแบ�งส่�วนราชการส่ำานักงานนโยบายแลุ่ะแผนการข้นส่�งแลุ่ะ
จัราจัร กระที่รวงคมนาคม (ฉบับที่่� 2) ปีระกาศในราชกิจัจัาน่เบกษา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 58 ก วันที่่� 2 พัฤษภาคม 2562
ส่ำาหรับร�างพัระราชบัญญัตั้ิการข้นส่�งที่างราง พั.ศ. .... ซึ่่�งเปี็นร�างกฎีหมายเพั่�อให้กรมฯ ม่อำานาจัหน้าที่่�
ในการปีฏิิบัตั้ิงานตั้ามภารกิจั อย่�ระหว�างการตั้รวจัพัิจัารณาข้องส่ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎี่กาโด้ยได้้มก่ ารเชิญผ่้แที่นกระที่รวงฯ
แลุ่ะหน�วยงานอ่�นที่่�เก่�ยวข้้องเข้้าร�วมปีระช่มช่�แจังไปีแลุ่้ว จัำานวน 174 ครั�ง (ตั้ั�งแตั้� 23 มกราคม 2560 – 30 กันยายน 2562)
1.2 การประเมินหน่วยงานภาครัฐส่่่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ตั้ามมตั้ิคณะรัฐมนตั้ร่เม่�อวันที่่� 1 พัฤษภาคม 2561 ส่ำานักงาน ก.พั.ร. ได้้กำาหนด้แนวที่างการพััฒนาหน�วยงาน
ภาครัฐส่่ร� ะบบราชการ 4.0 เพั่อ� ให้ส่อด้คลุ่้องกับหลุ่ักการ มาตั้รการ แลุ่ะวิธิก่ ารบริหารกิจัการบ้านเม่องที่่ด้� เ่ พัิม� เตั้ิม โด้ยจััด้ที่ำาเปี็นค่ม� อ่
แลุ่ะระบบการปีระเมินส่ถานะข้องหน�วยงานภาครัฐในการเปี็นระบบราชการ 4.0 ออนไลุ่น์ ซึ่่�งส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม
ได้้ด้าำ เนินการปีระเมินตั้นเองในโปีรแกรมปีระเมินส่ถานะหน�วยงานภาครัฐส่่ร� ะบบราชการ 4.0 ปีระจัำาปีี 2562 แลุ่ะนำาผลุ่การปีระเมิน
ที่่�ได้้มาวิเคราะห์ ที่บที่วน แลุ่ะจััด้ที่ำาแผนเพั่�อพััฒนาปีรับปีร่งองค์การก�อนการปีระเมินในรอบตั้�อไปี
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1.3 การดำาเนินงานด้านการขับเคลื่่�อนการจััดตั้ั�งศู่นย์ราชการส่ะดวก (Government Easy Contact Center :
GECC) ของหน่วยงานในส่ังกัดกระทรวงคมนาคม ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศู. 2562
กลุ่่�มพััฒนาระบบบริหารได้้เข้้าร�วมปีระช่มกับส่ำานักงานปีลุ่ัด้ส่ำานักนายกรัฐมนตั้ร่แลุ่ะส่ำานักงาน ก.พั.ร. เพั่�อรับ
ที่ราบนโยบายแลุ่ะเกณฑ์์การปีระเมินใหม� จัากนั�นได้้จััด้ปีระช่มช่�แจังให้แก�หน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม เก่�ยวกับเกณฑ์์แลุ่ะ
วิธิก่ ารด้ำาเนินการในแตั้�ลุ่ะข้ัน� ตั้อนในการส่มัครเพั่อ� ข้อรับรองมาตั้รฐานศ่นย์ราชการส่ะด้วก โด้ยผลุ่การตั้รวจัปีระเมินการรับรอง มาตั้รฐาน
ศ่นย์ราชการส่ะด้วกปีระจัำาปีี พั.ศ. 2562 ม่ศน่ ย์บริการปีระชาชนในส่ังกัด้ ส่มัครจัำานวน 47 ศ่นย์ แลุ่ะผ�านการรับรอง มาตั้รฐานศ่นย์ราชการส่ะด้วก
จัำานวน 30 ศ่นย์ (กรมการข้นส่�งที่างบก จัำานวน 26 ศ่นย์ แลุ่ะ การรถไฟแห�งปีระเที่ศไที่ย 4 ศ่นย์)

2. ด้านการตร จ อับแลัะประเมินผู้ลั

ผลื่การปฏิิบัตั้ิงานด้านการตั้รวจัส่อบภายใน
ในปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 กลุ่่ม� ตั้รวจัส่อบภายในได้้รบั อน่มตั้ั จัิ ากปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ให้ด้าำ เนินงานตั้ามแผนการ
ตั้รวจัส่อบภายในปีระจัำาปีี พั.ศ. 2562 โด้ยม่วัตั้ถ่ปีระส่งค์เพั่�อตั้รวจัส่อบ ตั้ิด้ตั้าม แลุ่ะปีระเมินผลุ่การด้ำาเนินงานให้บรรลุ่่ผลุ่ส่ัมฤที่ธิิ�
ตั้ามเปี้าหมายที่่ก� าำ หนด้ ส่อบที่านระบบการควบค่มภายในข้องหน�วยงานว�าเหมาะส่มเพั่ยงพัอแลุ่ะม่ปีระส่ิที่ธิิภาพั พัิส่จั่ น์ความถ่กตั้้อง
แลุ่ะเช่อ� ถ่อได้้ข้องข้้อม่ลุ่ที่างด้้านการด้ำาเนินงาน แลุ่ะให้ผลุ่การด้ำาเนินงาน ม่ปีระส่ิที่ธิิภาพั ปีระส่ิที่ธิิผลุ่ ปีระหยัด้ โปีร�งใส่แลุ่ะตั้รวจัส่อบได้้
ตั้รวจัส่อบการปีฏิิบตั้ั งิ านข้องหน�วยงานตั้�างๆ ว�าเปี็นไปีตั้ามกฎีหมาย ระเบ่ยบ ข้้อบังคับ คำาส่ัง� มตั้ิคณะรัฐมนตั้ร่ นโยบายแลุ่ะแผนงาน/
โครงการที่่ก� าำ หนด้ รวมที่ัง� เพั่อ� ให้ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคมได้้ที่ราบผลุ่การด้ำาเนินงาน แลุ่ะปีัญหาอ่ปีส่รรคในการด้ำาเนินงานตั้ามนโยบาย
แลุ่ะแผนงานโครงการตั้�าง ๆ เพั่�อเปี็นข้้อม่ลุ่ปีระกอบการตั้ัด้ส่ินใจัแก้ไข้ปีัญหาตั้�าง ๆ ได้้รวด้เร็วแลุ่ะที่ันเหตั้่การณ์ โด้ยกลุ่่�มตั้รวจัส่อบ
ภายในปีฏิิบัตั้ิงานได้้ครบถ้วนตั้ามแผนการตั้รวจัส่อบ ปีระจัำาปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 ด้ังน่�
1. ตั้รวจัส่อบด้้านการเงินบัญช่ (Financial Audit) ได้้แก� การปีระเมินผลุ่การปีฏิิบตั้ั งิ านด้้านบัญช่ การบริหารการเงินแลุ่ะบัญช่
การเงินแลุ่ะบัญช่กองที่่นปีระชาส่ัมพัันธิ์ กองที่่นพัระพั่ที่ธิคมนาคมบพัิธิ กองที่่นช�วยเหลุ่่อเจั้าหน้าที่่ส่� งั กัด้กระที่รวงคมนาคมที่่ไ� ด้้รบั บาด้เจั็บ
หร่อเส่่ยช่วตั้ิ จัากเหตั้่การณ์ความไม�ส่งบ 3 จัังหวัด้ชายแด้นภาคใตั้้แลุ่ะพั่น� ที่่ใ� กลุ่้เค่ยง แลุ่ะกองที่่นส่วัส่ด้ิการ ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม
2. ตั้รวจัส่อบการปีฏิิบัตั้ิตั้ามกฎีหมาย ระเบ่ยบฯ (Compliance Audit) ได้้แก� การใช้จัา� ยเงินงบปีระมาณ
การใช้จั�ายค�าส่าธิารณ่ปีโภค แผนปีฏิิบัตั้ิการจััด้ซึ่่�อ/จััด้จั้าง แลุ่ะความมั�นคงปีลุ่อด้ภัยด้้านส่ารส่นเที่ศ
3. ตั้รวจัส่อบการด้ำาเนินงาน (Performance Audit) ได้้แก�
3.1 กิจักรรม : บำาร่งรักษาที่างหลุ่วงชนบที่ ข้องกรมที่างหลุ่วงชนบที่
3.2 การจััด้ซึ่่�อจััด้จั้าง ข้องส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม
นอกจัากน่� ในปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 กลุ่่�มตั้รวจัส่อบภายในได้้ด้ำาเนินการปีระเมินตั้นเอง ตั้ามแบบปีระเมินตั้นเอง
(Self-Assessment) ที่่�กรมบัญช่กลุ่างกำาหนด้ ผลุ่การปีระเมินตั้นเองภาพัรวม อย่�ในระด้ับ “ดีมาก”

ผู้ลัการปฏิิบัติงานในฐานะฝ่่ายเลัขานุการคณะกรรมการตร จ อับแลัะประเมินผู้ลัประจำากระทร งคมนาคม

กลุ่่�มตั้รวจัส่อบภายในได้้ปีฏิิบัตั้ิงานหน้าที่่�ฝ่่ายเลุ่ข้าน่การคณะกรรมการตั้รวจัส่อบแลุ่ะปีระเมินผลุ่ปีระจัำากระที่รวง
คมนาคม ส่นับส่น่นการปีฏิิบตั้ั งิ านตั้ามแผนปีฏิิบตั้ั งิ านปีระจัำาปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 โด้ยจััด้ปีระช่ม ปีระส่านงานส่�วนราชการ ตั้ิด้ตั้าม
ตั้รวจัส่อบแลุ่ะปีระเมินผลุ่โครงการที่่�ส่ำาคัญ ได้้แก� โครงการปีระเด้็นการพััฒนาการเช่�อมโยงแลุ่ะรองรับการข้นส่�งส่ินค้าจัาก
ส่าธิารณรัฐปีระชาชนจั่นฝ่ั�งตั้ะวันตั้ก โครงการปีระเด้็นการพััฒนาเส่้นที่างคมนาคมที่างบกให้ ม่มาตั้รฐานความปีลุ่อด้ภัยตั้าม
หลุ่ักส่ากลุ่แลุ่ะส่�งเส่ริมอ่ตั้ส่าหกรรมการที่�องเที่่ย� ว แลุ่ะโครงการปีระเด้็นการแก้ไข้ปีัญหาการกัด้เซึ่าะชายฝ่ัง� ที่ะเลุ่ เพั่อ� ฟ้น� ฟ่ชายหาด้แลุ่ะ
พััฒนาแหลุ่�งที่�องเที่่ย� วข้องส่�วนราชการในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะเข้้าร�วมส่ังเกตั้การณ์การด้ำาเนินงาน ณ พั่น� ที่่ปี� ฏิิบตั้ั งิ าน เพั่อ� รวบรวม
ข้้อม่ลุ่ แลุ่ะจััด้ที่ำารายงาน
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3. ด้านการปฏิิบัติงานต่อัต้านการทุจริต

กระที่รวงคมนาคม ให้ความส่ำาคัญในการตั้อบส่นองนโยบายข้องรัฐบาลุ่ด้้านการปี้องกันแลุ่ะปีราบปีรามการที่่จัริตั้
ที่ัง� ในเชิงนโยบายแลุ่ะการปีฏิิบตั้ั งิ าน โด้ยม่ศน่ ย์ปีฏิิบตั้ั กิ ารตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้ (ศปีที่.) กระที่รวงคมนาคม ที่ำาหน้าที่่ห� ลุ่ักในการบ่รณาการ
แลุ่ะข้ับเคลุ่่�อนแผนการปี้องกันแลุ่ะปีราบปีรามการที่่จัริตั้ แลุ่ะการส่�งเส่ริมค่ณธิรรมจัริยธิรรมในกระที่รวง รับผิด้ชอบงานข้่�นตั้รงตั้�อ
ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ในปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 ได้้รับการจััด้งบปีระมาณบ่รณาการจัากส่ำานักงานคณะกรรมการปี้องกันแลุ่ะ
ปีราบปีรามการที่่จัริตั้แห�งชาตั้ิ (ส่ำานักงาน ปี.ปี.ช.) เปี็นจัำานวนเงินที่ั�งส่ิ�น 2,547,000 บาที่ จััด้ที่ำาโครงการจัำานวน 2 โครงการ 7
กิจักรรมหลุ่ัก ซึ่่�งส่อด้คลุ่้องกับแผนย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ตั้�างๆ เช�น ย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ชาตั้ิ 20 ปีี แผนปีฏิิร่ปีปีระเที่ศ แลุ่ะย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ชาตั้ิว�าด้้วยการ
ปี้องกันแลุ่ะปีราบปีรามการที่่จัริตั้ ระยะที่่� 3 เปี็นตั้้น โด้ยม่เปี้าหมายผ่้เข้้าร�วมโครงการ 1,190 คน

ผู้ลัการดำาเนินการ

ผลุ่การด้ำาเนินงาน ม่การเบิกจั�ายงบปีระมาณเปี็นจัำานวนเงิน 2,508,289.49 บาที่ คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ98.48 ม่บค่ ลุ่ากร
เข้้าร�วมในโครงการจัำานวนที่ั�งส่ิ�น 2,704 คน คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ 227.23 แลุ่ะผลุ่การปีระเมินบ่คลุ่ากรที่่�เข้้าร�วมโครงการม่ความตั้ระหนัก
ร่้ ม่คา� นิยมตั้้านการที่่จัริตั้ แลุ่ะม่ส่�วนร�วมในการส่ร้างส่ังคมไม�ที่นตั้�อการที่่จัริตั้ คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ 87.05
กระที่รวงคมนาคมได้้ให้ความส่ำาคัญในการปี้องกันแลุ่ะแก้ไข้ปีัญหาการที่่จัริตั้ปีระพัฤตั้ิมิชอบในหน�วยงานส่ังกัด้
กระที่รวงคมนาคม โด้ยม่�งเน้นการส่ร้างธิรรมาภิบาลุ่ในการบริหารงานแลุ่ะส่�งเส่ริมการม่ส่�วนร�วมจัากที่่กภาคส่�วนในการตั้รวจัส่อบ
เฝ่้าระวัง เพั่�อส่กัด้กั�นมิให้เกิด้การที่่จัริตั้ปีระพัฤตั้ิมิชอบ โด้ยได้้ด้ำาเนินการ ด้ังตั้�อไปีน่�
1. โครงการป้องกันการทุจัริตั้เชิงรุก
1.1 การประกาศูเจัตั้จัำานงสุ่จัริตั้ในการบริหารงานของผ่้บริหาร
รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวงคมนาคม พัร้อมที่ัง� ผ่บ้ ริหารแลุ่ะบ่คลุ่ากรในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม ได้้รว� มปีระกาศ
เจัตั้จัำานงส่่จัริตั้ในการบริหารงาน ม่ใจัความว�า “กระที่รวงคมนาคม ข้อปีระกาศเจัตั้นารมณ์ว�าจัะม่�งมั�นปีฏิิบัตั้ิหน้าที่่�แลุ่ะบริหารงาน
ด้้วยความซึ่่�อส่ัตั้ย์ ส่่จัริตั้ โปีร�งใส่ เปี็นไปีตั้ามหลุ่ักธิรรมาภิบาลุ่ โด้ยจัะให้ความส่ำาคัญกับการพััฒนาหน�วยงานด้้านค่ณธิรรมแลุ่ะความ
โปีร�งใส่ เพั่อ� ส่�งเส่ริม ปีลุ่่กฝ่ังให้คณะผ่บ้ ริหาร รวมที่ัง� เจั้าหน้าที่่ภ� ายในหน�วยงาน ม่จัตั้ิ ส่ำาน่กร�วมตั้�อตั้้านที่่จัริตั้ ยกระด้ับองค์กรส่่ค� วามเปี็นส่ากลุ่
เปี็นที่่�ยอมรับข้องที่่กฝ่่ายที่่�เก่�ยวข้้อง แลุ่ะด้ำารงรักษาไว้ซึ่่�งศักด้ิ�ศร่ข้องการเปี็นหน�วยงานภาครัฐ อันจัะส่�งผลุ่ให้ปีระชาชน ผ่้รับบริการ
ผ่้มส่่ �วนได้้ส่�วนเส่่ย แลุ่ะผ่้ปีฏิิบัตั้ิงาน ม่ความเช่�อมั�น ศรัที่ธิาแลุ่ะไว้วางใจัตั้ลุ่อด้ไปี” ในกิจักรรมคมนาคมโปีร�งใส่ ร�วมใจัตั้้านที่่จัริตั้
ซึ่่ง� ด้ำาเนินการเม่อ� วันที่่� 4 ก่มภาพัันธิ์ 2562 ระหว�างเวลุ่า 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารส่โมส่รแลุ่ะหอปีระช่ม ชัน� 3 กระที่รวงคมนาคม
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1.2 การประเมินความเส่ี�ยงตั้่อการทุจัริตั้แลื่ะประพฤตั้ิมิชอบ
กระที่รวงคมนาคมได้้ด้าำ เนินการวางระบบการปีระเมินความเส่่ย� งการที่่จัริตั้ข้องกระที่รวงคมนาคม ภายใตั้้โครงการ
ปี้องกันการที่่จัริตั้เชิงร่ก เพั่�อให้หน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคมได้้เร่ยนร่้แนวคิด้ส่มัยใหม�ด้้านการบริหารความเส่่�ยงตั้ามกรอบ
มาตั้รฐานส่ากลุ่ ตั้ลุ่อด้จันแนวที่างการควบค่มแลุ่ะจััด้การความเส่่ย� งที่่ที่� นั ส่มัย โด้ยได้้รบั เก่ยรตั้ิจัากอาจัารย์จัริ พัร ส่่เมธิ่ปีระส่ิที่ธิิ� ที่่ปี� ร่กษา
แลุ่ะนักวิชาการอิส่ระ มาเปี็นวิที่ยากรบรรยายในครั�งน่� ซึ่่�งส่ามารถส่ร่ปีจัำานวนร่ปีแบบพัฤตั้ิการณ์ความเส่่�ยงการที่่จัริตั้ข้องกระที่รวง
คมนาคมตั้ามร่ปีแบบการที่่จัริตั้ ที่ั�ง 3 ด้้าน จัำานวน 40 กระบวนงาน ได้้ด้ังน่�
1) ด้้านการพัิจัารณาอน่มัตั้ิอน่ญาตั้ (ตั้าม พั.ร.บ. อำานวยความส่ะด้วก จัำานวน 4 กระบวนงาน ในการพัิจัารณา
อน่ญาตั้ข้องที่างราชการ พั.ศ. 2558)
2) ด้้านความโปีร�งใส่ข้องการใช้อำานาจัแลุ่ะตั้ำาแหน�งหน้าที่่� จัำานวน 20 กระบวนงาน
3) ด้้านการใช้จั�ายงบปีระมาณแลุ่ะการบริหารจััด้การที่รัพัยากรภาครัฐ จัำานวน 16 กระบวนงาน
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1.3 พัฒนามาตั้รฐานคุณธรรมแลื่ะความโปร่งใส่ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคมได้้เข้้าร�วมการปีระเมินค่ณธิรรมแลุ่ะความโปีร�งใส่ ในการด้ำาเนินงานข้องหน�วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ส่อด้คลุ่้องตั้ามแผนแม�บที่ภายใตั้้ยที่่ ธิศาส่ตั้ร์ชาตั้ิ ปีระเด้็นการตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้
แลุ่ะปีระพัฤตั้ิมชิ อบ โด้ยในปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 ม่หน�วยงานเข้้าร�วมการปีระเมินฯ จัำานวน 8,299 หน�วยงาน ผลุ่การปีระเมินปีรากฏิว�า
ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคมม่คณ
่ ธิรรมแลุ่ะความโปีร�งใส่ในการด้ำาเนินงานระด้ับส่่งมาก อย่ที่� ร�่ อ้ ยลุ่ะ 91.64 คะแนน จัากคะแนนเตั้็ม
100 คะแนน แลุ่ะอย่�ในอันด้ับที่่� 18 จัากหน�วยงานภาครัฐ (ระด้ับกรม) 144 หน�วยงาน
ผลื่การประเมินคุณธรรมแลื่ะความโปร่งใส่ในการดำาเนินงานของส่ำานักงานปลื่ัดกระทรวงคมนาคม

30

รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม

Annual Report 2019 : Office of the Permanent Secretary

1.4 ส่่งเส่ริมกลื่ไกการป้องกันการทุจัริตั้ กระที่รวงคมนาคมจััด้ปีระช่มเชิงปีฏิิบัตั้ิการจััด้ที่ำาแผนปีฏิิบัตั้ิการการ
ปี้องกันปีราบปีรามการที่่จัริตั้แลุ่ะปีระพัฤตั้ิมิชอบ แลุ่ะส่�งเส่ริมค่ณธิรรมจัริยธิรรม จัำานวน 4 ครั�ง โด้ยได้้รับเก่ยรตั้ิจัากผ่้ม่ความ
ร่้ความเช่ย� วชาญปีระส่บการณ์ด้า้ นการจััด้ที่ำาแผนย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ จัำานวน 3 ที่�าน ได้้แก� รองศาส่ตั้ราจัารย์ ด้ร.ด้ำารงค์ วัฒนา ว�าที่่ร� อ้ ยตั้ร่
ชัยรัตั้น์ อ่ด้มเด้ชะ แลุ่ะ ด้ร.พัรมณ่ ข้ำาเลุ่ิศ มาเปี็นที่่�ปีร่กษาแลุ่ะวิที่ยากรในครั�งน่� แลุ่ะได้้ม่การเปีิด้โอกาส่รับฟังความคิด้เห็น
เพัิ�มเตั้ิมจัากบ่คลุ่ากรหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะผ่ม้ ส่่ ว� นได้้ส่ว� นเส่่ยภายนอก เช�น ส่ำานักงาน ปี.ปี.ช. ส่ำานักงาน ปี.ปี.ที่.
แลุ่ะ ศปีที่. กระที่รวงตั้�างๆ
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1.5 การขับเคลื่่�อนหลื่ักส่่ตั้รตั้้านทุจัริตั้ศูึกษา (Anti-Corruption Education)
กระที่รวงคมนาคมได้้จัด้ั ที่ำาหนังส่่อช่ด้วิชาปี้องกันการที่่จัริตั้ข้องกระที่รวงคมนาคมข้่น� ซึ่่ง� ส่อด้คลุ่้องกับหลุ่ักส่่
ตั้ร ตั้้านที่่จัริตั้ศ่กษาข้อง ส่ำานักงาน ปี.ปี.ช. แลุ่ะเม่อ� วันที่่� 15 ส่ิงหาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ให้เก่ยรตั้ิ
เปี็นปีระธิานเปีิด้กิจักรรมปีระช่มเชิงปีฏิิบตั้ั กิ ารข้ับเคลุ่่อ� นหลุ่ักส่่ตั้รตั้้านที่่จัริตั้ศ่กษา (Anti-Corruption Education) โด้ยม่วตั้ั ถ่ปีระส่งค์
ส่ร้างความร่ค้ วาเข้้าใจัแลุ่ะเผยแพัร�ส่อ�่ ปีระชาส่ัมพัันธิ์หนังส่่อช่ด้วิชาปี้องกันการที่่จัริตั้ กระที่รวงคมนาคม (4 ช่ด้วิชา) ให้แก�หน�วยงาน
ในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคมรับที่ราบ แลุ่ะส่ามารถนำาไปีปีระย่กตั้์ปีระกอบการฝ่ึกอบรมบ่คลุ่ากรในหน�วยงาน โด้ยได้้รับเก่ยรตั้ิจัาก
ด้ร.จัินตั้นา พัลุ่อยภัที่รภิญโญ ผ่อ้ าำ นวยการส่ำานักตั้้านที่่จัริตั้ศ่กษา ส่ำานักงาน ปี.ปี.ช. แลุ่ะที่่มวิที่ยากร มาเปี็นวิที่ยากรบรรยาย ในหัวข้้อ
การข้ับเคลุ่่�อนหลุ่ักส่่ตั้รตั้้านที่่จัริตั้ศ่กษา
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1.6 การขับเคลื่่�อนองค์กรคุณธรรม
เม่อ� วันที่่� 23 พัฤษภาคม 2562 นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ให้เก่ยรตั้ิเปี็นปีระธิานเปีิด้กิจักรรม
ส่ร้างพัลุ่ังเคร่อข้�ายตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้แลุ่ะส่ร้างความม่ส่ว� นร�วมข้องผ่ม้ ส่่ ว� นได้้ส่ว� นเส่่ย ในการข้ับเคลุ่่อ� นองค์กรค่ณธิรรม โด้ยม่วตั้ั ถ่ปีระส่งค์
เพั่อ� ส่ร้างความเข้้มแข้็งเส่ริมส่ร้างวัฒนธิรรมองค์กร แลุ่ะส่�งเส่ริมค่ณธิรรมจัริยธิรรมให้บค่ ลุ่ากรในส่ังกัด้แลุ่ะเคร่อข้�ายตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้
ให้ม่ที่ัศนคตั้ิ ค�านิยมในการปีฏิิบัตั้ิงานอย�างซึ่่�อส่ัตั้ย์ ไม�ยอมรับการที่่จัริตั้ แลุ่ะข้ับเคลุ่่�อนกระที่รวงคมนาคมส่่�องค์กรค่ณธิรรม
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2. โครงการปรับฐานความคิดของบุคลื่ากรส่ร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจัริตั้
กระที่รวงคมนาคมตั้ระหนักถ่งความส่ำาคัญแลุ่ะเน้นการส่�งเส่ริมปีลุ่่กฝ่ังค�านิยมด้้านค่ณธิรรมจัริยธิรรม แลุ่ะการตั้�อตั้้าน
การที่่จัริตั้ให้แก�บ่คลุ่ากรส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม โด้ยได้้ด้ำาเนินการ ด้ังน่�
2.1 ปรับฐานความคิดส่ร้างค่านิยมไม่ยอมรับการทุจัริตั้
กระที่รวงคมนาคมเห็นความส่ำาคัญในการส่�งเส่ริมค่ณธิรรมจัริยธิรรมให้กบั บ่คลุ่ากรในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม
จั่งได้้ด้าำ เนินกิจักรรมตั้�างๆ เช�น การส่ัมมนาเชิงปีฏิิบตั้ั กิ ารปีรับฐานความคิด้ส่ร้างค�านิยมไม�ยอมรับการที่่จัริตั้ การปีฏิิบตั้ั ธิิ รรมเจัริญจัิตั้ภาวนา
กิจักรรมธิรรมนำาส่่ข้ แลุ่ะกิจักรรมธิรรมนำาใจั เปี็นตั้้นเพั่�อปีรับฐานความคิด้ข้องบ่คลุ่ากรในการตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้แลุ่ะเห็นแก�
ปีระโยชน์ส่าธิารณะมากกว�าปีระโยชน์ส่�วนตั้น แลุ่ะปีลุ่่กฝ่ังจัิตั้ส่ำาน่ก ค�านิยมที่่�ด้่แลุ่ะร�วมกันตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้ ผ�านหลุ่ักธิรรมคำาส่อน
ที่างพัระพั่ที่ธิศาส่นา แลุ่ะหลุ่ักปีรัชญาเศรษฐกิจัพัอเพั่ยงข้องพัระบาที่ส่มเด้็จัพัระบรมชนกาธิิเบศรมหาภ่มิพัลุ่อด้่ลุ่ยเด้ชมหาราช
บรมนาถบพัิตั้ร (รัชกาลุ่ที่่� 9) เปี็นปีระจัำาที่่กเด้่อน
- การส่ัมมนาเชิงปีฏิิบัตั้ิการปีรับฐานความคิด้ส่ร้างค�านิยมไม�ยอมรับการที่่จัริตั้

- การปีฏิิบัตั้ิธิรรมเจัริญจัิตั้ภาวนา
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- กิจักรรมธิรรมนำาส่่ข้

- กิจักรรมธิรรมนำาใจั
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2.2 นิทรรศูการเผยแพร่ผลื่งานด้านการตั้่อตั้้านการทุจัริตั้ของกระทรวงคมนาคมแลื่ะพิธยี กย่องเชิดช่เกียรตั้ิแก่บคุ ลื่ากร
หน่วยงานในส่ังกัดกระทรวงคมนาคม “คนตั้้นแบบคมนาคม” ประจัำาปี 2562
เม่�อวันที่่� 10 กันยายน 2562 ณ ห้องปีระช่มอาคารส่โมส่ร ชั�น 3 กระที่รวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ
ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ได้้ให้เก่ยรตั้ิเปี็นปีระธิานในพัิธิเ่ ปีิด้งานส่ัมมนาแลุ่ะนิที่รรศการเผยแพัร�ผลุ่งานด้้านการตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้ข้อง
กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะพัิธิ่ยกย�องเชิด้ช่เก่ยรตั้ิแก�บ่คลุ่ากรหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม “คนตั้้นแบบคมนาคม” ปีระจัำาปีี
2562 วัตั้ถ่ปีระส่งค์เพั่�อยกย�องเชิด้ช่เก่ยรตั้ิ ส่ร้างข้วัญกำาลุ่ังใจั แลุ่ะเปี็นแรงบันด้าลุ่ใจัให้แก�บ่คลุ่ากรข้องกระที่รวงคมนาคมที่่�เช่�อมั�น
ในการ ที่ำาความด้่ แลุ่ะย่ด้มั�นในค่ณธิรรมแลุ่ะจัริยธิรรม โด้ยม่ผ่้เข้้ารับรางวัลุ่ “คนตั้้นแบบคมนาคม ปีระจัำาปีี 2562” จัำานวน 15 คน
ปีระกอบด้้วย ส่�วนราชการ จัำานวน 7 คน แลุ่ะรัฐวิส่าหกิจั จัำานวน 8 คน ตั้ามรายช่�อ ด้ังน่�
ส่่วนราชการในส่ังกัด จัำานวน 7 คน
1. นางส่าวภัที่รพัร

ส่ว�างฟ้า

2. นายศิริวัฒน์

เส่่ยงแจั้ว

3. นายณัฐกฤตั้

แก้วปีระที่่ม

4. นางส่าวอมรรัตั้น์ ที่องมาก
5. นายพัรเที่พั

พัรหมส่่วรรณ์

6. นายคำารณ

เอ่�ยมส่่วรรณ์

7. นางส่าวกฤตั้ิกา

บ่รณะด้ิษ

นักวิเคราะห์นโยบายแลุ่ะแผนชำานาญการ
กลุ่่�มพััฒนาระบบบริหาร ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม
นายช�างข้่ด้ลุ่อกอาว่โส่
ส่ำานักพััฒนาแลุ่ะบำาร่งรักษาที่างนำ�า กรมเจั้าที่�า
นักที่รัพัยากรบ่คคลุ่ชำานาญการ
กองการเจั้าหน้าที่่� กรมการข้นส่�งที่างบก
นักที่รัพัยากรบ่คคลุ่ชำานาญการ
ส่ำานักงานเลุ่ข้าน่การกรม กรมที่�าอากาศยาน
นายช�างโยธิาชำานาญงาน
แข้วงที่างหลุ่วงส่่ราษฎีร์ธิาน่ที่่� 3 (เว่ยงส่ระ)
ส่ำานักงานที่างหลุ่วงที่่� 16 กรมที่างหลุ่วง
นายช�างเคร่�องกลุ่ ระด้ับอาว่โส่
ส่ำานักงานที่างหลุ่วงชนบที่ที่่� 2 (ส่ระบ่ร่) กรมที่างหลุ่วงชนบที่
หัวหน้ากลุ่่�มแผนมหภาค
ส่ำานักแผนงาน ส่ำานักงานนโยบายแลุ่ะแผนการข้นส่�งแลุ่ะจัราจัร

รัฐวิส่าหกิจัในส่ังกัด จัำานวน 8 คน
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1. นายวรว่ฒิ

มาลุ่า

2. นายส่่รพัลุ่

พัรหมจัันที่ร์

3. นายว่ฒิไกร

นภามาศ

4. นายเก่ยรตั้ิศักด้ิ�

ส่่ข้ศิลุ่ปี์

5. นายส่่รชัย

เพั่ยรเจัริญศักด้ิ�
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รองผ่้วา� การกลุ่่�มธิ่รกิจัการบริหารที่รัพัย์ส่ิน
รักษาการในตั้ำาแหน�งผ่้ว�าการรถไฟแห�งปีระเที่ศไที่ย
การรถไฟแห�งปีระเที่ศไที่ย
หัวหน้าหมวด้จััด้เก็บค�าธิรรมเน่ยมยานพัาหนะผ�านที่�า
ส่ำานักบริหารงานส่นับส่น่น ที่�าเร่อแหลุ่มฉบัง
การที่�าเร่อแห�งปีระเที่ศไที่ย
บ่คลุ่ากร 6
กองพััฒนาที่รัพัยากรบ่คคลุ่ ฝ่่ายบริหารที่ั�วไปี
การที่างพัิเศษแห�งปีระเที่ศไที่ย
หัวหน้ากลุ่่�มงานปีฏิิบัตั้ิการเด้ินรถ 3
เข้ตั้การเด้ินรถที่่� 1 องค์การข้นส่�งมวลุ่ชนกร่งเที่พั
รองกรรมการผ่้อาำ นวยการใหญ� ฝ่่ายช�าง
บริษัที่ การบินไที่ย จัำากัด้ (มหาชน)

6. นางส่าวเยาวเรศ คนกระโที่ก
7. นายปีริวรรตั้

ชาตั้ิวัลุ่ลุ่ภ

8. นายวิที่ธิวัช

เจัาฑ์าฑ์ิตั้

หัวหน้างานกำากับด้่แลุ่องค์กรที่่�ด้่
ส่ำานักอำานวยการ บริษัที่ ข้นส่�ง จัำากัด้
วิศวกรบริหารระบบจัราจัรที่างอากาศ
กองวิศวกรรมระบบเคร่�องช�วยการเด้ินอากาศ
บริษัที่ วิที่ย่การบินแห�งปีระเที่ศไที่ย จัำากัด้
หัวหน้ากองวางแผนแลุ่ะวิเคราะห์การเงิน
ฝ่่ายการเงินบัญช่แลุ่ะงบปีระมาณ
ส่ำานักงานการบินพัลุ่เร่อนแห�งปีระเที่ศไที่ย

นอกจัากน่�ได้้ม่การจััด้นิที่รรศการเผยแพัร�ผลุ่งานด้้านการตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้ข้องหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม
แลุ่ะม่การเส่วนาบรรยายเชิงวิชาการ ในหัวข้้อ “ความงอกงามผ�านปีระส่บการณ์ตั้รง” โด้ย นายปีัณฑ์พัลุ่ ปีระส่ารราชกิจั วิที่ยากรบรรยายพัิเศษ
ให้แก�บค่ ลุ่ากรในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม
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4. ด้านบริ ารจัดการทั� ไป แลัะงาน ารบรรณกลัาง ขอังกระทร งคมนาคมแลัะ าำ นักงานปลััดกระทร งคมนาคม
4.1 ด้านบริการทั�วไป

• นายศักด้ิ�ส่ยาม ชิด้ชอบ รัฐมนตั้ร่ว�าการกระที่รวงคมนาคม พัร้อมด้้วยนายถาวร เส่นเน่ยม รัฐมนตั้ร่ช�วยว�าการกระที่รวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ
ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ผ่บ้ ริหารแลุ่ะหัวหน้าหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงฯ ร�วมมอบเงินช�วยเหลุ่่อผ่้ปีระส่บอ่ที่กภัย ในรายการ “ร�วมใจั พั่�น้องไที่ย ช�วยภัยนำ�าที่�วม”
เปี็นเงินจัำานวน 8,716,567 บาที่ เม่�อวันที่่� 17 กันยายน 2562 ณ ส่ถาน่โที่รที่ัศน์ช�อง 9 MCOT HD

• นายศักด้ิ�ส่ยาม ชิด้ชอบ รัฐมนตั้ร่ว�าการกระที่รวงคมนาคม เปี็นปีระธิานในงานกฐินพัระราชที่านกระที่รวงคมนาคม ปีระจัำาปีี 2562
เม่�อวันศ่กร์ที่่� 1 พัฤศจัิกายน 2562 เวลุ่า 10.00 น. ณ วัด้จัันที่น์กะพั้อ อำาเภอส่ามโคก จัังหวัด้ปีที่่มธิาน่

4.2 การช่วยอำานวยการ แลื่ะส่นับส่นุนผ่้บริหารด้านตั้่าง ๆ
นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ ปีลุ่ด้ั กระที่รวงคมนาคม เปี็นปีระธิานเปีิด้กิจักรรมจัิตั้อาส่า
พััฒนา Big Cleaning เราที่ำาความด้่ด้้วยหัวใจั ครั�งที่่� 1 โด้ยม่ นางส่าวณัฐธิ์ภัส่ส่์ ยงใจัย่ที่ธิ
ที่่ปี� ร่กษารัฐมนตั้ร่ชว� ยว�าการกระที่รวงคมนาคม นายวิที่ยา ยาม�วง ผ่ตั้้ รวจัราชการกระที่รวงคมนาคม
ผ่้บริหารระด้ับส่่ง ข้้าราชการ เจั้าหน้าที่่�หน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงฯ ที่่�เปี็นจัิตั้าส่า 904
กระที่รวงคมนาคม พัร้อมด้้วยปีระชาชนผ่้ม่จัิตั้อาส่า ร�วมกิจักรรมที่ำาความส่ะอาด้ภายใน
ส่ถาน่รถไฟกร่งเที่พั แลุ่ะโด้ยรอบบริเวณ ส่ถาน่รถไฟกร่งเที่พั เม่�อวันที่่� 24 กันยายน 2562
เวลุ่า 09.30 น. ณ ส่ถาน่รถไฟกร่งเที่พั
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4.3 จััดฝึึกอบรมส่ัมมนาเร่�อง การฝึึกซ้้อมแผนบริหารความตั้่อเน่�อง (Business Continuity Plan : BCP)
จััด้ฝ่ึกอบรมส่ัมมนาเร่�อง การฝ่ึกซึ่้อมแผนบริหารความตั้�อเน่�อง (Business Continuity Plan : BCP) ข้อง ส่ปีค.
แลุ่ะส่รค. ปีระจัำาปีี 2562 โด้ยม่นางส่าวด้่จัด้าว เจัริญผลุ่ ผ่้ตั้รวจัราชการกระที่รวงคมนาคม เปี็นปีระธิาน เปีิด้โครงการอบรมส่ัมมนา
เม่�อวันที่่� 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมปีริ�นพัาเลุ่ซึ่ มหานาค การอบรมส่ัมมนาด้ังกลุ่�าวม่วัตั้ถ่ปีระส่งค์เพั่�อเปี็นแนวที่างการเตั้ร่ยม
พัร้อมลุ่�วงหน้าในการรับม่อกับส่ภาววิกฤตั้ิ หร่อเหตั้่การณ์ตั้�างๆ ที่่�อาจัเกิด้ข้่�น เช�น ไฟไหม้ อัคค่ภัย นำา� ที่�วม การช่มน่มปีระที่้วง
การถ่กโจัมตั้่ที่างไซึ่เบอร์ โรคระบาด้ ฯลุ่ฯ ที่่อ� าจัที่ำาให้การด้ำาเนินงานข้องราชการหย่ด้ชะงักได้้ ด้ังนัน� การฝ่ึกซึ่้อมแผน BCP ด้ังกลุ่�าว
จัะเปี็นแนวการด้ำาเนินงานในการปีฏิิบัตั้ิราชการข้อง ส่ปีค. ส่รค. ไม�ให้เกิด้การหย่ด้ชะงักหากเกิด้เหตั้่ภาวะฉ่กเฉินหร่อวิกฤตั้ิการณ์
ภัยพัิบัตั้ิตั้า� งๆ

4.4 บริการข้อม่ลื่ข่าวส่ารของราชการแลื่ะห้องส่มุด
1) การให้บริการข้อม่ลื่ข่าวส่าร
กองกลุ่าง ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ได้้ด้ำาเนินการตั้ามพัระราชบัญญัตั้ิข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการ
พั.ศ. 2540 รวมที่ั�ง กฎีหมาย ปีระกาศ แลุ่ะ ระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้้อง ด้ังน่�
1. ปีรับปีร่งคำาส่ัง� กระที่รวง เร่อ� ง แตั้�งตั้ัง� คณะกรรมการข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารกระที่รวงคมนาคม ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม
เร่อ� ง ส่ถานที่่ตั้� ด้ิ ตั้�อเพั่อ� ข้อรับข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารส่ำานักงานรัฐมนตั้ร่ แลุ่ะส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวง กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะ ระเบ่ยบกระที่รวงคมนาคม
ว�าด้้วยการปีฏิิบัตั้ิงานในส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวง แลุ่ะส่ำานักงานรัฐมนตั้ร่ กระที่รวงคมนาคม ตั้ามพัระราชบัญญัตั้ิข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้อง
ราชการ พั.ศ. 2540 พั.ศ. 2562 เพั่�อให้ส่อด้คลุ่้องกับกฎีกระที่รวงแบ�งส่�วนราชการส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวง กระที่รวงคมนาคม
พั.ศ. 2560
2. จััด้ส่�งเอกส่ารแลุ่ะหลุ่ักฐานการปีระเมินตั้นเองตั้ามเกณฑ์์การปีระเมินศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการโด้ด้เด้�น
ปีี 2562 ตั้ามที่่ส่� ำานักงานคณะกรรมการข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการกำาหนด้
3. แจั้งเว่ยนหนังส่่อข้องส่ำานักงานปีลุ่ัด้ส่ำานักนายกรัฐมนตั้ร่ (ส่ปีน.) เร่�อง ซึ่ักซึ่้อมแนวที่างการเปีิด้เผยข้้อม่ลุ่
ข้�าวส่ารตั้ามพัระราชบัญญัตั้ิข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการ พั.ศ. 2540 ให้หน�วยงานในส่ังกัด้ที่ราบ
4. รายงานผลุ่การปีฏิิบตั้ั ตั้ิ ามพัระราชบัญญัตั้ข้ิ อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการ พั.ศ. 2540 ปีระจัำาปีี พั.ศ. 2562 ตั้�อ
ส่ำานักงานคณะกรรมการข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการ ส่ปีน.
5. จััด้ส่ัมมนาเชิงปีฏิิบตั้ั กิ าร หลุ่ักส่่ตั้ร “แนวที่างการพััฒนาศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ กระที่รวงคมนาคม
เพั่อ� ข้ับเคลุ่่อ� นราชการด้ิจัที่ิ ลุ่ั ” ระหว�างวันที่่� 28 ก่มภาพัันธิ์-1 ม่นาคม 2562 ณ อาคารส่โมส่ร
แลุ่ะหอปีระช่มกระที่รวงคมนาคม แลุ่ะ แซึ่นด้์ด้่นส่์ เจั้าหลุ่าว บ่ช ร่ส่อร์ที่ จัังหวัด้จัันที่บ่ร่
เพั่อ� เพัิม� ที่ักษะความร่้ ปีระส่บการณ์เก่ย� วกับการปีฏิิบตั้ั งิ านด้้านข้้อม่ลุ่ข้�าวส่าร แลุ่ะพััฒนา
ศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ข้องหน�วยงานในส่ังกัด้แลุ่ะกระที่รวงคมนาคม โด้ยม่กลุ่่ม�
เปี้าหมายเปี็นบ่คลุ่ากรหน�วยงานในส่ังกัด้แลุ่ะหน�วยงานในส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม
แลุ่ะส่ำานักงานรัฐมนตั้ร่ กระที่รวงคมนาคม จัำานวน 70 คน
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6. ศ่กษาด้่งานศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการ ส่ำานักงานปีลุ่ัด้ส่ำานักนายกรัฐมนตั้ร่ เม่อ� วันที่่� 22 เมษายน 2562
เพั่�อให้การปีฏิิบัตั้ิงานศ่นย์ข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารฯ เปี็นไปีตั้ามเกณฑ์์การปีระเมินศ่นย์ข้้อม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องราชการโด้ด้เด้�น ปีี 2562

7. ส่ร่ปีส่ถิตั้กิ ารข้อตั้รวจัด้่ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารข้องศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่ข้�าวส่ารกระที่รวงคมนาคม ที่างกายภาพัแลุ่ะอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ฯ
ปีระจัำาปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 เส่นอผ่้บริหารที่ราบเปี็นปีระจัำา ที่่กเด้่อน
2) งานห้องส่มุด
1. การจััด้ที่ำาหนังส่่อรายงานปีระจัำาปีี 2561 กระที่รวงคมนาคม จัำานวน 500 เลุ่�ม แลุ่ะ ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวง
คมนาคม จัำานวน 500 เลุ่�ม เพั่อ� แจักจั�ายแก�หน�วยงานในส่ังกัด้แลุ่ะหน�วยงานภายนอก เม่อ� วันที่่� 1 เมษายน 2562 เน่อ� งในโอกาส่วันครบรอบ
107 ปีี วันส่ถาปีนากระที่รวงคมนาคม

2. เน่อ� งในโอกาส่ครบ 55 ปีี (กันยายน 2562) ห้องส่ม่ด้ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ได้้จัด้ั โครงการส่�งเส่ริม
การอ�าน ปีระกอบด้้วย
2.1 กิจักรรมรับส่มัครส่มาชิกห้องส่ม่ด้ จัากเด้ิมม่ส่มาชิก จัำานวน 154 ราย ปีัจัจั่บันม่ส่มาชิกเพัิ�มข้่�นอ่ก
160 ราย รวมส่มาชิกที่ั�งหมด้ จัำานวน 314 ราย
2.2 กิจักรรมข้อรับบริจัาคเงินจัากผ่้บริหาร แลุ่ะหัวหน้าหน�วยงานใน ส่ปีค. ส่รค. เพั่�อนำาเงินเข้้าห้องส่ม่ด้
จััด้ซึ่่�อหนังส่่อที่่�น�าส่นใจั ม่ส่าระความหลุ่ากหลุ่ายเพั่�อรองรับการให้บริการข้องส่มาชิก โด้ยม่ผ่้บริหาร แลุ่ะหัวหน้าหน�วยงานใน ส่ปีค.
ร�วมบริจัาคเปี็นจัำานวนเงิน 28,100 บาที่
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2.3 กิจักรรมการฝ่ึกอบรมเพั่อ� ส่ร้างความร่ค้ วามเข้้าใจัการอ�านหนังส่่อเส่่ยงส่ำาหรับผ่้พักิ ารที่างส่ายตั้า ซึ่่�ง
ได้้รบั ความส่นใจัจัากเจั้าหน้าที่่ใ� น ส่ปีค. ส่มัครเปี็นจัิตั้อาส่าเข้้ารับการอบรม จัำานวน 36 ราย ได้้จัด้ั อบรมไปีแลุ่้ว เม่อ� วันที่่� 11 กรกฎีาคม
2562 ได้้ผลุ่งานเปี็นหนังส่่อเส่่ยงจัากส่มาชิก จัำานวน 21 ราย โด้ยใช้ข้้อม่ลุ่จัากวารส่าร ราชรถในการอ�านบันที่่กเส่่ยงด้้วยโปีรแกรม
(โอ-บิ) OBI เปี็นโปีรแกรมส่ำาหรับอ�านหนังส่่อเส่่ยงให้ผ่้พัิการที่างส่ายตั้าโด้ยเฉพัาะ แลุ่ะเปี็นข้้อม่ลุ่ที่่�ตั้้องการข้องผ่้พัิการที่างส่ายตั้า
เปี็นอย�างมาก
2.4 กิจักรรมการปีระกวด้คำาข้วัญห้องส่ม่ด้ในหัวข้้อ “ปีลุ่่กหัวใจัให้รกั การอ�าน” ม่ผใ้่ ห้ความส่นใจัเข้้าร�วมการ
ปีระกวด้ จัำานวน 26 ราย รวม 42 คำาข้วัญ แลุ่ะได้้คาำ ข้วัญปีระจัำาห้องส่ม่ด้ราชรถแลุ่้วว�า “รักการอ�าน ส่ร้างส่รรค์ความคิด้ พัิชตั้ิ ความร่้
ม่�งส่่�ความส่ำาเร็จั” โด้ยผ่้ชนะเลุ่ิศการปีระกวด้ ได้้แก� นายว่ระย่ที่ธิ คณที่า กองการตั้�างปีระเที่ศ
2.5 กิจักรรมนิที่รรศการความเปี็นมา 55 ปีี วิวฒ
ั น์หอ้ งส่ม่ด้ รวมถ่งการตั้ัง� ช่อ� ห้องส่ม่ด้ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวง
คมนาคม หร่อ ห้องส่ม่ด้กระที่รวงคมนาคม ว�า “ห้องส่มุดราชรถอักษร” เพั่�อเปี็นเอกลุ่ักษณ์ส่่�อถ่งการจัด้จัำาห้องส่ม่ด้แห�งน่�ตั้�อไปี

นายชัยวัฒน์ ที่องคำาค่ณ ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม ที่ำาพัิธิ่เปีิด้ปี้ายช่�อ “ห้องส่มุดราชรถอักษร”
ณ ห้องส่ม่ด้ราชรถอักษร ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม เม่�อวันที่่� 6 กันยายน 2562

5. ด้านบริ ารทรัพัยากรบุคคลั

การพัฒนาอบรมบุคลื่ากรอย่างส่ร้างส่รรค์ เพ่�อบรรลืุ่เป้าหมาย
ผ่้บริหารย่คปีัจัจั่บันเช่�อว�าบ่คคลุ่ในองค์กรเปี็นที่รัพัยากรเปีร่ยบเส่ม่อนส่ินที่รัพัย์ที่่�ม่ม่ลุ่ค�าส่ามารถเพัิ�มหร่อลุ่ด้ได้้ตั้าม
ศักยภาพัความร่้ ความส่ามารถ ผลุ่ส่ัมฤที่ธิิ�ข้องงานที่่�เกิด้ข้่�น จั่งเปี็นหน้าที่่ข้� ององค์กรจัะตั้้องค้นหาเพั่�อนำามาส่ร้างส่รรค์แนวคิด้น่�
ได้้รบั อิที่ธิิพัลุ่มาจัากที่ฤษฎี่เชิงเศรษฐศาส่ตั้ร์ ค่อ ที่ฤษฎี่มองมน่ษย์ให้เปี็นที่่น หร่อที่่นมน่ษย์ (Human Capital Theory) ที่่ม� องว�าตั้้องม่การ
พััฒนาที่รัพัยากรมน่ษย์ อย�างเปี็นระบบ เพั่อ� พััฒนาศักยภาพัในการปีฏิิบตั้ั งิ านข้องบ่คลุ่ากรแลุ่ะปีรับปีร่งปีระส่ิที่ธิิภาพัในการปีฏิิบตั้ั งิ าน
ข้ององค์กรให้ม่ม่ลุ่ค�าส่่งข้่�น โด้ยวิธิ่การฝ่ึกอบรม การให้การศ่กษา แลุ่ะการพััฒนา
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ซึ่่ง� ฝ่่ายพััฒนาบ่คคลุ่ ม่ความตั้ั�งใจัที่่�จัะพััฒนาระบบบริหารการเร่ยนร่้ (Learning Management System) เพั่�อ
ใช้ในการรับรองการพััฒนาบ่คคลุ่ข้องหน�วยงานในอนาคตั้ ด้ังน่�
Job/Taks
Breakdown
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Training Road Map
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Solutions
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Plans
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http://competency.mot.go.th
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(

)

Individual
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6. ด้านการเผู้ยแพัร่แลัะประชา ัมพัันธ์

กองเผยแพัร�แลุ่ะปีระชาส่ัมพัันธิ์ ได้้ด้าำ เนินการเผยแพัร�แลุ่ะปีระชาส่ัมพัันธิ์ภารกิจั โครงการ แผนงาน แลุ่ะ ผลุ่การด้ำาเนินงาน
ข้องกระที่รวงคมนาคม ในภาพัรวมตั้ามย่ที่ธิศาส่ตั้ร์การพััฒนาระบบคมนาคมข้นส่�งข้องไที่ยระยะ 20 ปีี พั.ศ. 2561-2580 แลุ่ะส่�งเส่ริม
พััฒนาความร่้ด้้านการคมนาคมข้นส่�ง แลุ่ะความปีลุ่อด้ภัยให้กับปีระชาชน ผ่้ปีระกอบการข้นส่�ง แลุ่ะจััด้กิจักรรมเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิ
พัระบาที่ส่มเด้็จัพัระเจั้าอย่ห� วั เน่อ� งในโอกาส่มหามงคลุ่พัระราชพัิธิบ่ รมราชาภิเษก พั่ที่ธิศักราช 2562 แลุ่ะ โอกาส่มหามงคลุ่เฉลุ่มิ พัระชนมพัรรษา
67 พัรรษา 28 กรกฎีาคม 2562
การจััด้กิจักรรมเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิเน่�องในโอกาส่มหามงคลุ่พัระราชพัิธิ่บรมราชาภิเษก ภายใตั้้แนวคิด้ “บรมราชาวิถี
พิพัฒน์คมนาคม” ระหว�างวันที่่� 22-24 พัฤษภาคม 2562

กระที่รวงคมนาคมจััด้กิจักรรมเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิเน่�องในโอกาส่มหามงคลุ่พัระราชพัิธิ่บรมราชาภิเษก ภายใตั้้แนวคิด้ “บรมราชาวิถ่ พัิพััฒน์คมนาคม”เพั่�อแส่ด้งความ
จังรักภักด้่ แลุ่ะน้อมรำาลุ่่ก ในพัระมหากร่ณาธิิคณ
่ อันยิ�งใหญ�หาที่่�ส่่ด้มิได้้ รวมที่ั�งส่ายธิารแห�งพัระเมตั้ตั้าที่่�ที่รงม่ตั้�อพัส่กนิกรชาวไที่ย อันก�อให้เกิด้ค่ณ่ปีการอย�าง
ใหญ�หลุ่วง ที่ำาให้ปีระเที่ศชาตั้ิมค่ วามเจัริญก้าวหน้าแลุ่ะยกระด้ับค่ณภาพัช่วิตั้ข้องปีระชาชน
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จััด้นิที่รรศการแลุ่ะกิจักรรมเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิพัระบาที่ส่มเด้็จัพัระเจั้าอย่�หัวเน่�องในโอกาส่มหามงคลุ่เฉลุ่ิมพัระชนมพัรรษา 67 พัรรษา 28 กรกฎีาคม 2562

กระที่รวงคมนาคมจััด้นิที่รรศการแลุ่ะกิจักรรมเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิพัระบาที่ส่มเด้็จัพัระเจั้าอย่ห� วั เน่อ� งในโอกาส่มหามงคลุ่
เฉลุ่ิมพัระชนมพัรรษา ภายใตั้้ช่�องาน “67 พัรรษา วัชรราชัน เกริกพัระเก่ยรตั้ิ ยศก้องหลุ่้า” เพั่�อให้ปีระชาชนชาวไที่ยที่่กหม่�เหลุ่�า
ได้้รว� มเฉลุ่ิมพัระเก่ยรตั้ิ แส่ด้งความจังรักภักด้่แลุ่ะส่ำาน่กในพัระมหากร่ณาธิิคณ
่ ที่่ที่� รงปีฏิิบตั้ั พัิ ระราชกรณ่ยกิจันานัปีการด้้วยพัระวิรยิ ะ
อ่ตั้ส่าหะ แลุ่ะเพั่�อเชิด้ช่พัระเก่ยรตั้ิค่ณข้องพัระบาที่ส่มเด้็จัพัระเจั้าอย่�หัว รวมถ่งพัระมหากร่ณาธิิค่ณอันหาที่่ส่� ่ด้มิได้้ที่่�ม่ตั้�อกระที่รวง
คมนาคมอย�างใหญ�หลุ่วง โด้ยที่รงวางรากฐาน แลุ่ะพััฒนางานด้้านการคมนาคมข้นส่�งข้องไที่ยตั้ลุ่อด้มา
โครงการประชาส่ัมพันธ์
จััด้แส่ด้งนิที่รรศการภายใตั้้ชอ�่ “ONE TRANSPORT FOR ALL คมนาคมมัน� คง ประเทศูชาตั้ิมง�ั คัง� ประชาชนเป็นสุ่ข”
เพั่อ� ส่ร้างการรับร่ค้ วามเข้้าใจัเก่ย� วกับย่ที่ธิศาส่ตั้ร์การพััฒนาระบบคมนาคมข้นส่�งข้องไที่ยระยะ 20 ปีี พั.ศ. 2561-2580 แลุ่ะย่ที่ธิศาส่ตั้ร์
การพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานด้้านการคมนาคมข้นส่�งข้องไที่ย พั.ศ. 2558-2565 รวมถ่งโครงการแลุ่ะผลุ่การด้ำาเนินงานที่่�ส่ำาคัญข้อง
รัฐบาลุ่แลุ่ะกระที่รวงคมนาคม

การแถลื่งข่าว
นายศักด้ิส่� ยาม ชิด้ชอบ รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวง
คมนาคม พัร้อมด้้วย นายอธิิรัฐ รัตั้นเศรษฐ รัฐมนตั้ร่ชว� ยว�าการ
กระที่รวงคมนาคม นายถาวร เส่นเน่ยม รัฐมนตั้ร่ช�วยว�าการ
กระที่รวงคมนาคม แถลุ่งข้�าวการมอบนโยบายการบริหารงานแก�
ผ่บ้ ริหารแลุ่ะหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม
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7. ด้านการกฎ มาย

ผลุ่การปีฏิิบัตั้ิงานที่่�ได้้ด้ำาเนินการปีระจัำาปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562
1. งานกฎีหมายแลุ่ะระเบ่ยบที่่�เก่�ยวข้้องที่่�อย่�ในอำานาจัหน้าที่่�ข้องกระที่รวงคมนาคม จัำานวน 487 เร่�อง
2. งานความรับผิด้ที่างแพั�ง อาญา งานคด้่ปีกครองแลุ่ะงานคด้่อน�่ ที่่อ� ย่ใ� นอำานาจัหน้าที่่ข้� องกระที่รวงคมนาคม เว้นแตั้�
งานคด้่อ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น จัำานวน 223 เร่�อง
3. งานให้คาำ ปีร่กษาแลุ่ะเส่นอแนะเก่ย� วกับการด้ำาเนินงานตั้ามกฎีหมาย กฎี ระเบ่ยบ ปีระกาศ แลุ่ะคำาส่ัง� ที่่อ� ย่ใ� นอำานาจั
หน้าที่่�ข้องกระที่รวงคมนาคม จัำานวน 605 เร่�อง
4. งานเก่�ยวกับการพััฒนากฎีหมายข้องกระที่รวงคมนาคม จัำานวน 10 เร่�อง กฎีหมายที่่�มผ่ ลุ่บังคับใช้แลุ่้ว
1. กฎีหมายที่างบกที่่�ลุ่งปีระกาศในราชกิจัจัาน่เบกษา
1.1 พัระราชบัญญัตั้ิรถยนตั้์ (ฉบับที่่� 18) พั.ศ. 2562 (เพัิ�มเตั้ิมบ่คคลุ่ที่่�ได้้รับการยกเว้นค�าธิรรมเน่ยม
แลุ่ะภาษ่ปีระจัำาปีีส่ำาหรับรถ) ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 23 ก วันที่่� 27 ก่มภาพัันธิ์ 2562
1.2 กฎีกระที่รวงยกเว้นค�าธิรรมเน่ยมการใช้ยานยนตั้์บนที่างหลุ่วงพัิเศษหมายเลุ่ข้ 7 แลุ่ะที่างหลุ่วง พัิเศษหมายเลุ่ข้
9 ภายในระยะเวลุ่าที่่ก� ำาหนด้ (ฉบับที่่� 2) พั.ศ. 2561 ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 135 ตั้อนที่่� 109 ก วันที่่� 26 ธิันวาคม 2561
1.3 กฎีกระที่รวงยกเว้นค�าธิรรมเน่ยมการใช้ยานยนตั้์บนที่างหลุ่วงพัิเศษหมายเลุ่ข้ 7 แลุ่ะที่างหลุ่วงพัิเศษ
หมายเลุ่ข้ 9 ภายในระยะเวลุ่าที่่�กำาหนด้ พั.ศ. 2562 ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 42 ก วันที่่� 5 เมษายน 2562
1.4 กฎีกระที่รวงยกเว้นค�าธิรรมเน่ยมการโอนที่ะเบ่ยนรถจัากการควบรวมกิจัการข้องธินาคารพัาณิชย์ตั้าม
แผนพััฒนาระบบส่ถาบันการเงิน ระยะที่่� 3 พั.ศ. 2562 ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 85 ก วันที่่� 15 กรกฎีาคม 2562
1.5 กฎีกระที่รวงกำาหนด้ค�าธิรรมเน่ยมตั้ามกฎีหมายว�าด้้วยรถยนตั้์ (ฉบับที่่� 7) พั.ศ. 2562 ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม
136 ตั้อนที่่� 85 ก วันที่่� 15 กรกฎีาคม 2562
1.6 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่�อง กำาหนด้ให้ที่างพัิเศษอ่ด้รรัถยา (ที่างพัิเศษส่ายบางปีะอิน-ปีากเกร็ด้)
เปี็นที่างตั้้องเส่่ยค�าผ�านที่างพัิเศษ ปีระเภที่ข้องรถที่่�ตั้้องเส่่ยหร่อยกเว้นค�าผ�านที่างพัิเศษ แลุ่ะอัตั้ราค�าผ�านที่างพัิเศษ
พั.ศ. 2561 ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ั�วไปี เลุ่�ม 135 ตั้อนพัิเศษที่่� 321 ง วันที่่� 14 ธิันวาคม 2561
1.7 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่�อง กำาหนด้ให้ที่างพัิเศษเฉลุ่ิมมหานคร (ที่างพัิเศษส่ายด้ินแด้ง-ที่�าเร่อ
ส่ายบางนา-ที่�าเร่อ แลุ่ะส่ายด้าวคะนอง-ที่�าเร่อ) แลุ่ะที่างพัิเศษศร่รชั (ที่างพัิเศษส่ายแจั้งวัฒนะ-บางโคลุ่� แลุ่ะส่ายพัญาไที่-ศร่นครินที่ร์)
เปี็นที่างตั้้องเส่่ยค�าผ�านที่างพัิเศษ ปีระเภที่รถที่่�ตั้้องเส่่ยหร่อยกเว้นค�าผ�านที่างพัิเศษ แลุ่ะอัตั้ราค�าผ�านที่างพัิเศษ
พั.ศ. 2561 ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ั�วไปี เลุ่�ม 135 ตั้อนพัิเศษที่่� 321 ง วันที่่� 14 ธิันวาคม 2561
1.8 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่�อง กำาหนด้ให้ที่างพัิเศษกาญจันาภิเษก (บางพัลุ่่-ส่่ข้ส่วัส่ด้ิ�) แลุ่ะ ที่างพัิเศษ
ส่ายเช่อ� มระหว�างถนนวงแหวนอ่ตั้ส่าหกรรมกับที่างพัิเศษกาญจันาภิเษก (บางพัลุ่่-ส่่ข้ส่วัส่ด้ิ)� เปี็นที่างตั้้องเส่่ยค�าผ�านที่างพัิเศษปีระเภที่
ข้องรถที่่ตั้� อ้ งเส่่ยหร่อยกเว้นค�าผ�านที่างพัิเศษ แลุ่ะอัตั้ราค�าผ�านที่างพัิเศษ (ฉบับที่่� 2) พั.ศ. 2561 ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ัว� ไปี เลุ่�ม 135
ตั้อนพัิเศษที่่� 326 ง วันที่่� 20 ธิันวาคม 2561
1.9 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่�อง การจััด้ให้ม่ส่ถาน่ข้นส่�งผ่้โด้ยส่ารอำาเภอบ้านแพัง จัังหวัด้นครพันม
ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ั�วไปี เลุ่�ม 136 ตั้อนพัิเศษที่่� 80 ง วันที่่� 1 เมษายน 2562
1.10 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่อ� ง กำาหนด้ให้ที่างพัิเศษบ่รพัาวิถ่ (ที่างพัิเศษส่ายบางนา-ชลุ่บ่ร)่ ที่างยกระด้ับ
ด้้านที่ิศใตั้้ส่นามบินส่่วรรณภ่มเิ ช่อ� มที่างพัิเศษบ่รพัาวิถ่ แลุ่ะที่างเช่อ� มตั้�อที่างพัิเศษกาญจันาภิเษก (บางพัลุ่่-ส่่ข้ส่วัส่ด้ิ)� กับที่างพัิเศษบ่รพัาวิถ่
เปี็นที่างตั้้อง เส่่ยค�าผ�านที่างพัิเศษ ปีระเภที่ข้องรถที่่�ตั้้องเส่่ยหร่อยกเว้นค�าผ�านที่างพัิเศษ แลุ่ะอัตั้ราค�าผ�านที่างพัิเศษ (ฉบับที่่� 3)
พั.ศ. 2562 ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ั�วไปี เลุ่�ม 136 ตั้อนพัิเศษ 85 ง วันที่่� 4 เมษายน 2562
1.11 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่อ� ง กำาหนด้ให้ที่างพัิเศษกาญจันาภิเษก (บางพัลุ่่-ส่่ข้ส่วัส่ด้ิ)� แลุ่ะ ที่างพัิเศษ
ส่ายเช่อ� มระหว�างถนนวงแหวนอ่ตั้ส่าหกรรมกับที่างพัิเศษ กาญจันาภิเษก (บางพัลุ่่-ส่่ข้ส่วัส่ด้ิ)� เปี็นที่างตั้้องเส่่ยค�าผ�านที่างพัิเศษ ปีระเภที่
ข้องรถที่่ตั้� อ้ งเส่่ยหร่อยกเว้นค�าผ�านที่างพัิเศษ แลุ่ะอัตั้ราค�าผ�านที่างพัิเศษ (ฉบับที่่� 3) พั.ศ. 2562 ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ัว� ไปี เลุ่�ม 136
ตั้อนพัิเศษ 85 ง วันที่่� 4 เมษายน 2562
1.12 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่�อง แตั้�งตั้ั�งพันักงานเพั่�อปีฏิิบัตั้ิหน้าที่่�เก่�ยวกับการจัราจัรในที่างพัิเศษ
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ฉบับปีระกาศแลุ่ะงานที่ั�วไปี เลุ่�ม 136 ตั้อนพัิเศษ 170 ง วันที่่� 5 กรกฎีาคม 2562
1.13 ปีระกาศกระที่รวงคมนาคม เร่อ� ง การจััด้ให้มส่่ ถาน่ข้นส่�งผ่โ้ ด้ยส่ารจัังหวัด้ระนอง ฉบับปีระกาศ แลุ่ะงานที่ัว� ไปี
เลุ่�ม 136 ตั้อนพัิเศษ 189 ง วันที่่� 26 กรกฎีาคม 2562
2. กฎีหมายที่างอากาศที่่�ลุ่งปีระกาศในราชกิจัจัาน่เบกษา
2.1 พัระราชบัญญัตั้ิการเด้ินอากาศ (ฉบับที่่� 13) พั.ศ. 2562 ยกเว้นค่ณส่มบัตั้ิแลุ่ะลุ่ักษณะในเร่�องที่่นแลุ่ะอำานาจั
การบริหารกิจัการข้องผ่้ข้อรับใบอน่ญาตั้ผลุ่ิตั้อากาศยาน ผ่้ข้อรับใบอน่ญาตั้ผลุ่ิตั้ส่�วนปีระกอบส่ำาคัญข้องอากาศยาน แลุ่ะผ่้ข้อรับ
ใบรับรองข้องหน�วยซึ่�อมปีระเภที่ที่่�หน่�ง ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 67 ก วันที่่� 22 พัฤษภาคม 2562
2.2 พัระราชบัญญัตั้ิการเด้ินอากาศ (ฉบับที่่� 14) พั.ศ. 2562
ฉบับรวมแก้ไข้ตั้ามข้้อบกพัร�อง (Findings) ข้อง ICAO
ฉบับกฤษฎี่กา เลุ่�ม 136 ตั้อนที่่� 68 ก วันที่่� 25 พัฤษภาคม 2562

8. ด้านค ามร่ มม้อัระ ่างประเท

8.1 คณะผ่้แทนไทยนำาโดยรัฐมนตั้รีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ได้้เด้ินที่างไปีเข้้าร�วม
การปีระช่มด้้านการข้นส่�งที่่�เปี็นมิตั้รตั้�อส่ิ�งแวด้ลุ่้อม (Environmentally Sustainable Transport: EST) ครั�งที่่� 11 ระหว�างวันที่่� 2-5
ตั้่ลุ่าคม 2561 ณ กร่งอ่ลุ่านบาตั้อร์ ส่าธิารณรัฐปีระชาชนมองโกเลุ่่ย ตั้ามคำาเชิญข้องรัฐบาลุ่แห�งส่าธิารณรัฐปีระชาชนมองโกเลุ่่ย แลุ่ะ
ศ่นย์พัฒ
ั นาระด้ับภ่มภิ าคแห�งส่หปีระชาชาตั้ิ (United Nations Centre for Regional Development: UNCRD) โด้ยรัฐมนตั้ร่วา� การฯ
ได้้ที่ำาหน้าที่่ปี� ระธิานการปีระช่มในหัวข้้อ “Sustainable Urban Design Co-benefits–Role of EST in Air Pollution Reduction
and Climate Change Mitigation” ซึ่่ง� ผ่ร้ ว� มอภิปีรายได้้นาำ เส่นอเก่ย� วกับแนวที่างแลุ่ะปีระโยชน์ที่ไ�่ ด้้รบั จัาก การออกแบบเม่องอย�าง
ยั�งย่นเพั่�อลุ่ด้มลุ่ภาวะที่างอากาศแลุ่ะแก้ไข้ปีัญหาการเปีลุ่่�ยนแปีลุ่งส่ภาพัภ่มิอากาศ
8.2 คณะผ่แ้ ทนไทยนำาโดยรัฐมนตั้รีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพัรินที่ร์ ช่โชตั้ิถาวร) ได้้เด้ินที่างไปีศ่กษาด้่งาน
ด้้านการบริการที่างการแพัที่ย์ฉก่ เฉินด้้วยเฮลุ่ิคอปีเตั้อร์ (Helicopter Emergency Medical Service: HEMS) ณ ส่หพัันธิ์ส่าธิารณรัฐเยอรมน่
ระหว�างวันที่่� 8-12 ตั้่ลุ่าคม 2561 ตั้ามคำาเชิญข้องส่ำานักงานความปีลุ่อด้ภัยการบินแห�งส่หภาพัย่โรปี (European Aviation Safety
Agency: EASA) โด้ยฝ่่ายไที่ย ได้้พับหาร่อกับผ่แ้ ที่น EASA ผ่แ้ ที่นกระที่รวงเศรษฐกิจั พัลุ่ังงานแลุ่ะเที่คโนโลุ่ย่ แลุ่ะผ่แ้ ที่นกระที่รวงมหาด้ไที่ย
แลุ่ะรับฟังการบรรยาย/แลุ่กเปีลุ่่�ยนความร่เ้ ก่�ยวกับระบบบริการที่างการแพัที่ย์ฉ่กเฉินโด้ยเฮลุ่ิคอปีเตั้อร์
8.3 การประชุมระดับรัฐมนตั้รีดา้ นคมนาคม ระหว่างไทย-ญี่ีป� น�ุ ระหว�างวันที่่� 18-20 ตั้่ลุ่าคม 2561 ณ ปีระเที่ศญ่ปี� น่
รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวงคมนาคม (นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ได้้พับหาร่อกับรัฐมนตั้ร่ว�าการกระที่รวงที่่�ด้ิน โครงส่ร้างพั่�นฐาน
การข้นส่�งแลุ่ะการที่�องเที่่ย� วข้องญ่ปี� น่ (MLIT) (นายเคอิชิ อิชอิ )ิ ในการปีระช่ม
ระด้ับรัฐมนตั้ร่ด้้านคมนาคม ระหว�างไที่ย-ญ่ปี� ่น เม่�อวันที่่� 19 ตั้่ลุ่าคม 2561
ณ ปีระเที่ศญ่�ปี่น โด้ยที่่ปี� ระช่มได้้หาร่อในปีระเด้็นส่ำาคัญตั้�างๆ ด้ังน่�
โครงการความร่วมม่อระหว่างรัฐบาลื่ไทยแลื่ะรัฐบาลื่ญี่ีป� น�ุ
(1) การพััฒนา รถไฟความเร็วส่่ง ส่ายกร่งเที่พัฯ-เช่ยงใหม� ที่ัง� ส่องฝ่่ายได้้หาร่อใน
3 ปีระเด้็นหลุ่ัก ได้้แก� การลุ่งที่่น การลุ่ด้ค�าใช้จั�ายในการด้ำาเนินโครงการฯ
แลุ่ะการเช่อ� มโยงโครงข้�ายเพั่อ� เพัิม� ศักยภาพัโครงการฯ (2) โครงการรถไฟฟ้าส่าย
ส่่แด้ง ฝ่่ายไที่ยได้้ฝ่ากให้ฝ่า่ ยญ่ปี� น่ เร�งรัด้บริษที่ั Hitachi ผลุ่ิตั้แลุ่ะส่�งมอบตั้ัวรถ
ให้ได้้ตั้าม กำาหนด้การ
โครงการที�ญี่ี�ป�นุ ส่นใจัเข้าร่วมพัฒนา (1) โครงการรถไฟ
ความเร็วส่่งเช่�อม 3 ส่นามบิน (2) โครงการที่�าเร่อแหลุ่มฉบังระยะ ที่่� 3
(3) โครงการบริหารจััด้การระบบจััด้เก็บค�าธิรรมเน่ยมผ�านที่างข้องที่างหลุ่วงพัิเศษระหว�างเม่อง ส่ายบางปีะอิน-นครราชส่่มา
โครงการความช่วยเหลื่่อทางวิชาการจัากญี่ี�ปุ�น (1) เส่้นที่างรถไฟตั้ามแนวระเบ่ยบเศรษฐกิจัตั้ะวันออก-ตั้ะวันตั้ก
(EWEC) (2) การพััฒนาระบบการข้นส่�งมวลุ่ชนที่างรางในเข้ตั้กร่งเที่พัมหานคร แลุ่ะปีริมณฑ์ลุ่ (M-MAP 2) (3) การจััด้ตั้ั�งศ่นย์ฝ่ึก
อบรมบ่คลุ่ากรด้้านระบบราง (4) การพััฒนาพั่น� ที่่ร� อบส่ถาน่บางซึ่่อ� (5) ความร�วมม่อด้้านความปีลุ่อด้ภัยที่างถนน ที่ัง� น่� คณะผ่แ้ ที่นไที่ย
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ยังได้้เข้้าเย่�ยมชมศ่นย์ฝ่ึกอบรมด้้านระบบราง ณ Tokyo Metro Training Center ศ่นย์ควบค่มการจัราจัรบริษัที่ Metropolitan
Expressway แลุ่ะโครงการพััฒนาพั่�นที่่�รอบส่ถาน่โตั้เก่ยว (Tokyo Transit-Oriented Development : TOD) ด้้วย
8.4 การประชุมรัฐมนตั้รีขนส่่งอาเซ้ียน แลื่ะการประชุมอ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้อง การปีระช่มรัฐมนตั้ร่ข้นส่�งอาเซึ่่ยน
(ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) แลุ่ะการปีระช่ม ATM ปีระเที่ศค่�เจัรจัาข้องอาเซึ่่ยน ม่กำาหนด้จััด้ข้่�นเปี็นปีระจัำาที่่กปีี
ปีีลุ่ะ 1 ครัง� เพั่อ� พัิจัารณาความค่บหน้าการด้ำาเนินความร�วมม่อด้้านการข้นส่�งข้องอาเซึ่่ยน ที่ัง� ที่่เ� ปี็นไปีตั้ามมตั้ิที่ปี�่ ระช่มส่่ด้ยอด้อาเซึ่่ยนแลุ่ะ
ที่่ก� าำ หนด้ไว้ในแผนงานปีระชาคมเศรษฐกิจัอาเซึ่่ยน แผนแม�บที่ว�าด้้วยความเช่อ� มโยงระหว�างกันในอาเซึ่่ยน แลุ่ะแผนย่ที่ธิศาส่ตั้ร์วา� ด้้วย
การข้นส่�งข้องอาเซึ่่ยน จัากผลุ่การปีระช่มเจั้าหน้าที่่อ� าว่โส่ด้้านการข้นส่�งข้องอาเซึ่่ยน (ASEAN Senior Transport Officials Meeting:
STOM) จััด้ข้่�นเปี็นปีระจัำาที่่กปีี ปีีลุ่ะ 2 ครั�ง ที่ั�งน่� ปีัจัจั่บันอาเซึ่่ยนม่ความร�วมม่อด้้านการข้นส่�ง 5 ส่าข้า ได้้แก� การข้นส่�งที่างอากาศ
การข้นส่�งที่างบก การข้นส่�งที่างนำ�า การอำานวยความส่ะด้วกในการข้นส่�ง แลุ่ะการข้นส่�งที่่�ย�งั ย่น
เอกส่ารที�มีการรับรองแลื่ะลื่งนามในการประชุม ATM ครั�งที� 24
1. เอกส่ารที�มีการลื่งนาม 2 ฉบับ
1.1 ร�างพัิธิ่ส่าร 4 ว�าด้้วยส่ิที่ธิิการบินเช่�อมจั่ด้ในปีระเที่ศส่มาชิกอาเซึ่่ยน
1.2 บันที่่กความเข้้าใจัว�าด้้วยการปีรับปีร่งมาตั้รฐานความปีลุ่อด้ภัยแลุ่ะการตั้รวจัควบค่มเร่อที่่�ไม�อย่�ภายใตั้้
การบังคับข้องอน่ส่ัญญาระหว�างปีระเที่ศในปีระเที่ศส่มาชิกอาเซึ่่ยน
2. เอกส่ารที�มีการรับรอง 6 ฉบับ
2.1 แผนที่่�นำาที่างในการเพัิ�มปีระส่ิที่ธิิภาพัการใช้พัลุ่ังงานข้องรถยนตั้์ข้นาด้เลุ่็กในอาเซึ่่ยน
2.2 แนวที่างแลุ่ะวิธิ่การจััด้ที่ำาตั้ัวช่�วัด้เพั่�อตั้ิด้ตั้าม รายงานแลุ่ะที่วนส่อบด้้านการข้นส่�งที่่�ยั�งย่นในอาเซึ่่ยน
2.3 ย่ที่ธิศาส่ตั้ร์การข้นส่�งที่างบกอย�างยั�งย่นในภ่มิภาคอาเซึ่่ยน
2.4 แนวที่างการกำาหนด้มาตั้รฐานความปีลุ่อด้ภัยข้องเร่อที่่�ไม�อย่�ภายใตั้้การบังคับข้องอน่ส่ัญญา
2.5 มาตั้รฐานแลุ่ะวิธิปี่ ฏิิบตั้ั กิ ารค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่ปี้ ระส่บภัยข้องส่มาคมปีระชาชาตั้ิเอเช่ยตั้ะวันออกเฉ่ยงใตั้้
2.6 แผนงานความร�วมม่อด้้านการข้นส่�งอาเซึ่่ยน-จั่น 2561-2563
8.5 คณะผ่แ้ ทนไทยนำาโดยรัฐมนตั้รีวา่ การกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ได้้เด้ินที่างไปีเข้้าร�วมการ
ปีระช่มระด้ับส่่งด้้านการรักษาความปีลุ่อด้ภัยการบินพัลุ่เร่อน ครั�งที่่� 2 ข้ององค์การการบินพัลุ่เร่อนระหว�างปีระเที่ศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ระหว�างวันที่่� 29-30 พัฤศจัิกายน 2561 ณ ส่ำานักงานใหญ�องค์การฯ เม่องมอนที่ร่ออลุ่
ปีระเที่ศแคนาด้า ตั้ามคำาเชิญข้องเลุ่ข้าธิิการ ICAO โด้ยรัฐมนตั้ร่วา� การฯ ได้้ที่าำ หน้าที่่ปี� ระธิานการปีระช่มฯ ซึ่่ง� นับเปี็นครัง� แรกที่่ปี� ระเที่ศไที่ย
ได้้รบั ความไว้วางใจัจัากรัฐภาค่ส่มาชิกแลุ่ะองค์กรระหว�างปีระเที่ศด้้านการบินพัลุ่เร่อนให้ที่าำ หน้าที่่ปี� ระธิานการปีระช่มในเวที่่ระด้ับโลุ่ก
ในโอกาส่น่� รัฐมนตั้ร่วา� การฯ ได้้ม่โอกาส่เย่�ยมคารวะแลุ่ะหาร่อข้้อราชการกับนาย Alumuyiwa Benard Aliu ปีระธิานคณะมนตั้ร่
ICAO โด้ยนาย Aliu ได้้แส่ด้งความยินด้่ที่ปี�่ ระเที่ศไที่ยได้้รบั การปีลุ่ด้ธิงแด้งจัาก ICAO เม่อ� ปีี 2560 แลุ่ะช่น� ชมรัฐบาลุ่ไที่ยที่่ใ� ห้ความส่ำาคัญ
แลุ่ะส่นับส่น่นการกำาหนด้ที่ิศที่างด้้านการบินพัลุ่เร่อนข้องปีระเที่ศเพั่�อยกระด้ับมาตั้รฐานด้้านความปีลุ่อด้ภัยแลุ่ะการรักษา
ความปีลุ่อด้ภัยการบินตั้ามมาตั้รฐาน ICAO
8.6 ความร่วมม่อด้านการขนส่่งระหว่างไทย-มาเลื่เซ้ีย กระที่รวงคมนาคมมาเลุ่เซึ่่ยเปี็นเจั้าภาพัจััด้การปีระช่มคณะ
ที่ำางานว�าด้้วยการข้นส่�งข้้ามพัรมแด้นไที่ย-มาเลุ่เซึ่่ย ครั�งที่่� 4 ระหว�างวันที่่� 17-19 ธิันวาคม 2561 ณ ปี่ตั้ราจัายา ปีระเที่ศมาเลุ่เซึ่่ย
โด้ยที่่ปี� ระช่มได้้พัจัิ ารณาหาข้้อย่ตั้ใิ นการจััด้ที่ำา (1) ร�างบันที่่กความเข้้าใจัด้้านการข้นส่�งส่ินค้าที่างถนนข้้ามพัรมแด้นระหว�างไที่ย-มาเลุ่เซึ่่ย
(2) ร�างบันที่่กความเข้้าใจัด้้านการข้นส่�งผ่้โด้ยส่ารที่างถนนข้้ามพัรมแด้นระหว�างไที่ย-มาเลุ่เซึ่่ย
8.7 คณะผ่แ้ ทนไทยนำาโดยรัฐมนตั้รีวา่ การกระทรวงคมนาคม (นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ได้้เด้ินที่าง ไปีเข้้าร�วมการปีระช่ม
ระด้ับส่่ง (High-Level Policy Segment) ข้องการปีระช่มปีระจัำาปีีข้องคณะกรรมการ ว�าด้้วยการข้นส่�งภายในปีระเที่ศ ครั�งที่่� 81
ภาย ใตั้้กรอบคณะกรรมาธิิการเศรษฐกิจัแห�งส่หปีระชาชาตั้ิส่ำาหรับย่โรปี (United Nations Economic Commission for Europe:
UNECE) ระหว�างวันที่่� 18-19 ก่มภาพัันธิ์ 2562 ณ ส่ำานักงานส่หปีระชาชาตั้ิ นครเจัน่วา ส่มาพัันธิรัฐส่วิส่ ตั้ามคำาเชิญข้องเลุ่ข้าธิิการบริหารข้อง
UNECE โด้ยรัฐมนตั้ร่ว�าการฯ ได้้ร�วมอภิปีรายในหัวข้้อ Challenges and synergies in advancing automation for all modes
of transport นำาเส่นอปีระเด้็นส่ำาคัญเก่ย� วกับเที่คโนโลุ่ย่/ระบบอัตั้โนมัตั้ใิ นภาคการข้นส่�ง โด้ยเฉพัาะการจััด้ที่ำาแผนแม�บที่ว�าด้้วยการ
พััฒนาระบบข้นส่�งอัจัฉริยะ
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8.8 คณะผ่แ้ ทนไทยนำาโดยรัฐมนตั้รีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพัรินที่ร์ ช่โชตั้ิถาวร) ได้้เด้ินที่างไปีเข้้าร�วมการปีระช่ม
ระด้ับรัฐมนตั้ร่เร่อ� ง Oceans Meeting 2019 ระหว�างวันที่่� 16-17 พัฤษภาคม 2562 ณ กร่งลุ่ิส่บอน ส่าธิารณรัฐโปีรตั้่เกส่ ตั้ามคำาเชิญ
ข้องรัฐมนตั้ร่ว�าการกระที่รวงที่ะเลุ่แห�งโปีรตั้่เกส่ รัฐมนตั้ร่ช�วยว�าการฯ ได้้อภิปีรายในหัวข้้อ Innovation, Blue Startups and
Financing นำาเส่นอเก่�ยวกับโครงการพััฒนาระเบ่ยงเศรษฐกิจัภาคตั้ะวันออกข้องปีระเที่ศไที่ย (Thailand’s Eastern Economic
Corridor: EEC) โด้ยเฉพัาะการพััฒนาที่�าเร่อแหลุ่มฉบัง ระยะที่่� 3 ที่่ไ� ม�เพั่ยงส่�งเส่ริมศักยภาพัข้องการจััด้การด้้านที่�าเร่อเพั่อ� ให้ส่ามารถ
รองรับปีริมาณส่ินค้าที่่�เพัิ�มส่่งข้่�นอย�างตั้�อเน่�อง แตั้�ยังช�วยพััฒนาปีระส่ิที่ธิิภาพัข้องการบริหารจััด้การแลุ่ะปีฏิิบัตั้ิการด้้านที่�าเร่อด้้วย
ระบบอัตั้โนมัตั้ิ อ่กที่ั�งยังช�วยรักษาส่ภาพัแวด้ลุ่้อมด้้วย
8.9 การประชุมตั้ิดตั้ามความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าส่ายส่ีแดง ระหว�างวันที่่� 5-6 กรกฎีาคม 2562 ณ ปีระเที่ศญ่ปี� น่
รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวงคมนาคม (นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ได้้เย่�ยมชมโรงงาน Kasado Works ข้อง บริษัที่ Hitachi เพั่�อตั้ิด้ตั้าม
ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่แด้ง ซึ่่ง� บริษที่ั ฯ (ร�วมกับบริษที่ั Mitsubishi แลุ่ะ Sumitomo ในนามบริษที่ั MHSC) ชนะการปีระม่ลุ่ฯ
โครงการรถไฟฟ้าส่ายส่่แด้ง เม่�อปีี 2559 โด้ยบริษัที่ฯ รับผิด้ชอบในการออกแบบแลุ่ะผลุ่ิตั้ตั้่้รถไฟฟ้าส่ำาหรับโครงการฯ ที่ั�งน่� บริษัที่
แส่ด้งความมัน� ใจัว�าจัะส่ามารถส่�งมอบรถได้้ตั้ามกำาหนด้การ โด้ยรถข้บวนแรกม่กาำ หนด้การข้นส่�งถ่งปีระเที่ศไที่ยในเด้่อนตั้่ลุ่าคม 2562
ที่ัง� น่จั� ะเริม� ที่ยอยส่�งข้บวนที่่เ� หลุ่่ออ่ก 23 ข้บวน ตั้ัง� แตั้�เด้่อนตั้่ลุ่าคม 2562-เมษายน 2563 โด้ยจัะเริม� ที่ด้ส่อบข้บวนรถตั้ัง� แตั้�เด้่อน มกราคม
2563 แลุ่ะเริ�มที่ด้ลุ่องวิ�ง (Trial run) ในเด้่อนส่ิงหาคม 2563 ระยะเวลุ่า 4 เด้่อน ซึ่่�งจัะพัร้อมเปีิด้ให้บริการได้้ในเด้่อนมกราคม 2564

8.10 คณะผ่้แทนไทยนำาโดยรองปลื่ัดกระทรวงคมนาคม (นายจัิร่ตั้ม์ วิศาลุ่จัิตั้ร) ได้้เข้้าร�วมการปีระช่ม ICAO Air
Transport Symposium and Conference on International Air Transport Cooperation 2019 ระหว�างวันที่่� 8-10 พัฤษภาคม
2562 ณ เม่องอินชอน ส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่ ตั้ามคำาเชิญข้องกระที่รวงที่่�ด้ิน โครงส่ร้างพั่�นฐานแลุ่ะการข้นส่�งแห�งส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่
โด้ยหัวข้้อการปีระช่ม ที่่�ส่ำาคัญ อาที่ิ การเปีิด้เส่ร่การข้นส่�งที่างอากาศ การปีรับปีร่งกฎีหมาย/ข้้อบังคับให้ส่อด้คลุ่้องกับวิส่ยั ที่ัศน์ระยะยาว
ข้อง ICAO ว�าด้้วย การเปีิด้เส่ร่การข้นส่�งที่างอากาศระหว�างปีระเที่ศ เปี็นตั้้น
8.11 คณะผ่้แทนไทยนำาโดยรองปลื่ัดกระทรวงคมนาคม (นายจัิร่ตั้ม์ วิศาลุ่จัิตั้ร) ได้้เข้้าร�วมการปีระช่มคณะมนตั้ร่
ครั�งที่่� 122 ข้ององค์การที่างที่ะเลุ่ระหว�างปีระเที่ศ (International Maritime Organization: IMO) ระหว�างวันที่่� 15-19 กรกฎีาคม
2562 ณ ส่ำานักงานใหญ� IMO กร่งลุ่อนด้อน ส่หราชอาณาจัักร ในฐานะที่่ปี� ระเที่ศไที่ยเปี็นส่มาชิกคณะมนตั้ร่ IMO ซึ่่ง� เปี็นองค์กรระด้ับบริหาร
ที่ำาหน้าที่่ก� ำาหนด้กลุ่ย่ที่ธิ์ วางแผน บริหารที่รัพัยากร แลุ่ะกำาหนด้ที่ิศที่างข้ององค์กรฯ โด้ยปีระเที่ศไที่ยได้้รับเลุ่่อกตั้ั�งเปี็นส่มาชิก
คณะมนตั้ร่ตั้ด้ิ ตั้�อกันอย�างตั้�อเน่�องเปี็นส่มัยที่่� 7 แลุ่ะได้้ส่มัครรับเลุ่่อกตั้ั�งซึ่ำ�าส่ำาหรับวาระปีี ค.ศ. 2020-2021 ซึ่่�งจัะม่ การเลุ่่อกตั้ั�งครั�ง
ตั้�อไปีในการปีระช่มส่มัชชาส่มัยส่ามัญ ครั�งที่่� 31 ข้อง IMO ในเด้่อนพัฤศจัิกายน 2562
8.12 การลื่งนามความตั้กลื่งว่าด้วยการตั้่ออายุบันทึกความเข้าใจัว่าด้วยความร่วมม่อระบบรางระหว่างกระทร
วง คมนาคมแห่งราชอาณาจัักรไทยแลื่ะกระทรวงทีด� นิ โครงส่ร้างพ่น� ฐาน แลื่ะการขนส่่งแห่งส่าธารณรัฐเกาหลื่ี ในวันที่่� ๒ กันยายน
๒๕๖๒ ณ ตั้่กส่ันตั้ิไมตั้ร่ ที่ำาเน่ยบรัฐบาลุ่ รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวงคมนาคม (นายศักด้ิส่� ยาม ชิด้ชอบ) แลุ่ะเอกอัครราชที่่ตั้ส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่
ปีระจัำาปีระเที่ศไที่ย (นายอ่ อ่ก-ฮ็อน) ได้้ลุ่งนามในความตั้กลุ่งว�าด้้วยการตั้�ออาย่บันที่่กความเข้้าใจัว�าด้้วยความร�วมม่อระบบราง
ระหว�างกระที่รวงคมนาคมแห�งราชอาณาจัักรไที่ยแลุ่ะกระที่รวงที่่�ด้นิ โครงส่ร้างพั่น� ฐาน แลุ่ะการข้นส่�งแห�งส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่ เม่อ� วันที่่�
๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตั้่กส่ันตั้ิไมตั้ร่ ที่ำาเน่ยบรัฐบาลุ่ โด้ยม่นายกรัฐมนตั้ร่ (พัลุ่เอก ปีระย่ที่ธิ์ จัันที่ร์โอชา) แลุ่ะปีระธิานาธิิบด้่ส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่
(นายม่น แช-อิน) ร�วมเปี็นส่ักข้่พัยานในพัิธิ่ลุ่งนามความตั้กลุ่งฯ ด้ังกลุ่�าว
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ความตั้กลุ่งฯ ม่วตั้ั ถ่ปีระส่งค์เพั่�อส่�งเส่ริมแลุ่ะส่นับส่น่นความร�วมม่อที่างวิชาการด้้านระบบรางระหว�างปีระเที่ศไที่ย
แลุ่ะส่าธิารณรัฐเกาหลุ่่ ในร่ปีแบบการให้คาำ ปีร่กษา การฝ่ึกอบรม การให้ความช�วยเหลุ่่อที่างวิชาการ การศ่กษาด้่งาน รวมถ่งการพััฒนาลุ่้อเลุ่่อ� น
ส่มัยใหม� ระบบอาณัตั้ิส่ัญญาณ ระบบส่่�อส่ารส่ำาหรับระบบราง การบริหารจััด้การแลุ่ะการเด้ินรถ รวมที่ั�งกฎีระเบ่ยบด้้านระบบราง
การพััฒนาการข้นส่�งตั้�อเน่อ� งหลุ่ายร่ปีแบบ ศ่นย์โลุ่จัส่ิ ตั้ิกส่์แลุ่ะศ่นย์การค้า การแลุ่กเปีลุ่ย�่ นเที่คโนโลุ่ย่การก�อส่ร้าง การซึ่�อมบำาร่งโครงส่ร้างพั่น� ฐาน
แลุ่ะโครงการรถไฟความเร็วส่่งเปี็นตั้้น

8.13 กระทรวงคมนาคมได้จััดให้มีการเจัรจัาการบินกับรัฐบาลื่ตั้่างประเทศู รวม 2 ครั�ง กับ 2 ปีระเที่ศ ได้้แก�
ฟิลุ่ปีิ ปีินส่์ แลุ่ะภ่ฏิาน การเจัรจัาการบินม่ผลุ่เปี็นการแก้ไข้ปีรับปีร่งความตั้กลุ่งว�าด้้วยบริการเด้ินอากาศ ให้ส่อด้คลุ่้องกับส่ภาพัการณ์
การบินในปีัจัจั่บนั แลุ่ะปีรับปีร่งส่ิที่ธิิการที่ำาการบินในเร่อ� งตั้�าง ๆ เช�น ส่ิที่ธิิความจั่ความถ่� เส่้นที่างบินแลุ่ะส่ิที่ธิิรบั ข้นการจัราจัร เส่ร่ภาพัที่่�
5 เปี็นตั้้น ที่ั�งน่� เพั่�อให้ส่ายการบินส่ามารถเพัิ�มเที่่�ยวบินแลุ่ะข้ยายเส่้นที่างบินได้้ตั้ามความตั้้องการ ซึ่่�งส่อด้คลุ่้องกับนโยบาย รัฐบาลุ่ที่่�
จัะส่�งเส่ริมให้ส่ายการบินข้องตั้�างปีระเที่ศที่ำาการบินมายังปีระเที่ศไที่ยเพั่อ� ให้ปีระเที่ศไที่ยเปี็นศ่นย์กลุ่างการข้นส่�งที่างอากาศ ในภ่มภิ าค

9. ด้านการ างแผู้น นโยบาย ยุทธ า ตร์ แลัะงบประมาณ

พัิจัารณากลุ่ัน� กรองงบปีระมาณรายจั�ายแลุ่ะงบปีระมาณแผนเงินก่แ้ ลุ่ะแผนบริหารหน่ส่� าธิารณะ แลุ่ะอน่มตั้ั งิ บปีระมาณ
ลุ่งที่่นเพัิ�มเตั้ิมระหว�างปีี ข้ออน่มตั้ั ิงบปีระมาณงบกลุ่างเงินส่ำารองจั�ายเพั่�อกรณ่ฉ่กเฉินแลุ่ะจัำาเปี็นเพั่�อข้ับเคลุ่่�อนการด้ำาเนินงาน คค.
ในกรณ่เร�งด้�วน ตั้ด้ิ ตั้ามแลุ่ะรายงานผลุ่การด้ำาเนินงานแลุ่ะเบิกจั�ายงบปีระมาณ แผนงาน/โครงการ ตั้ามนโยบายรัฐบาลุ่ แลุ่ะแผนปีฏิิบตั้ั กิ ารปีระจัำาปีี
(Action Plan) จััด้ที่ำาแผนงาน/โครงการ คค. แลุ่ะ ส่ปีค. ที่่ส่� อด้คลุ่้องกับย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ชาตั้ิ แลุ่ะแผนการปีฏิิรปี่ ปีระเที่ศ บ่รณาการข้ับเคลุ่่อ� น
การด้ำาเนินการตั้ามเปี้าหมายการพััฒนาที่่�ยั�งย่น (SDGs) จััด้ที่ำาย่ที่ธิศาส่ตั้ร์การพััฒนาโครงส่ร้างพั่�นฐานด้้านการคมนาคมข้นส่�งใน
พั่�นที่่�กลุ่่�มจัังหวัด้ตั้�าง ๆ ที่ั�วปีระเที่ศ อำานวยการ ปีระส่านงาน แลุ่ะวางแผนการด้ำาเนินงานด้้านคมนาคมข้นส่�งการ จััด้การแข้�งข้ัน
รถจัักรยานยนตั้์ชงิ แชมปี์โลุ่ก รายการโมโตั้จั่พั่ ปีระจัำาปีี 2561-2563 ณ ปีระเที่ศไที่ย แลุ่ะ ข้ับเคลุ่่อ� นนโยบาย ย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ แลุ่ะแผนงาน
โครงการตั้�างๆ ที่่�ส่ำาคัญข้องกระที่รวงคมนาคม

10. ด้านการตร จราชการ แลัะเร้�อังรา ร้อังทุกข์

ตั้ามแผนการตั้รวจัราชการข้องกระที่รวงคมนาคม ปีีงบปีระมาณ 2562 ผ่ตั้้ รวจัราชการกระที่รวงคมนาคมจัะตั้้อง
ด้ำาเนินการตั้รวจัราชการแบบบ่รณาการร�วมกับผ่้ตั้รวจัราชการส่ำานักนายกรัฐมนตั้ร่ แลุ่ะผ่้ตั้รวจัราชการกระที่รวงอ่�นๆ ด้้วย โด้ยเปี็น
การตั้รวจัราชการตั้ามย่ที่ธิศาส่ตั้ร์แลุ่ะนโยบายข้องรัฐบาลุ่ ที่่ม� ง�่ เน้นผลุ่ส่มั ฤที่ธิิตั้� ามภารกิจังานในแตั้�ลุ่ะกระที่รวงให้เกิด้ความส่อด้คลุ่อ้ งเช่อ� มโยงกัน
เพั่�อนำาไปีส่่�ความส่ำาเร็จัข้องแผนงาน/โครงการ ตั้�อปีระเที่ศแลุ่ะปีระชาชนในภาพัรวม โด้ยในปีีงบปีระมาณ 2562 การตั้รวจัราชการ
แบบบ่รณาการม่การกำาหนด้ปีระเด้็นตั้รวจัร�วมกันที่่�ส่ำาคัญค่อ “แผนงานบ่รณาการพัฒนาพ่�นที�ระดับภาค”
ในปีีงบปีระมาณ 2562 นั�น ผ่้ตั้รวจัราชการกระที่รวงคมนาคม ร�วมกับผ่้ตั้รวจัราชการส่ำานักนายกรัฐมนตั้ร่
แลุ่ะผ่้ตั้รวจัราชการกระที่รวงอ่�นๆ ได้้ลุ่งพั่�นที่่�ตั้รวจัตั้ิด้ตั้ามปีัญหาอ่ปีส่รรคในการด้ำาเนินโครงการตั้�างๆ ตั้ามแนวที่าง Government
Lab โด้ยการคัด้เลุ่่อกโครงการที่่�เปี็นปีระเด้็นส่ำาคัญในพั่�นที่่� เพั่�อลุ่งพั่�นที่่�ตั้รวจัตั้ิด้ตั้ามแลุ่ะปีระช่มกับหน�วยงานที่่�เก่�ยวข้้องเพั่�อร�วมกัน
แก้ปีัญหาเชิงพั่�นที่่� แลุ่ะหาร่อกันในปีระเด้็นที่่�ตั้้องผลุ่ักด้ันตั้�อไปีในระด้ับนโยบาย ซึ่่�งในส่�วนที่่�เก่�ยวข้้องกับกระที่รวงคมนาคม จัะเปี็น
ปีระเด้็นโครงส่ร้างพั่น� ฐานที่่เ� ปี็นส่�วนส่ำาคัญในการช�วยส่นับส่น่นด้้านตั้�างๆ เช�น การพััฒนาส่ายที่าง ส่ถาน่ข้นส่�งผ่โ้ ด้ยส่าร ที่�าอากาศยาน
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เพั่�อส่นับส่น่นการคมนาคมข้นส่�ง การที่�องเที่่�ยว เปี็นตั้้น โด้ยในปีีงบปีระมาณ 2562 ผ่้ตั้รวจัราชการกระที่รวงคมนาคมได้้ลุ่งพั่�นที่่�
ตั้รวจัราชการแบบบ่รณาการ รวมที่ั�งส่ิ�น จัำานวน 4 จัังหวัด้ ได้้แก� จัังหวัด้กระบ่� ภ่เก็ตั้ ยโส่ธิร แลุ่ะอำานาจัเจัริญ
ที่ัง� น่� กระที่รวงคมนาคมม่โครงการที่่ตั้� อ้ งด้ำาเนินการตั้ามแผนงานบ่รณาการพััฒนาพั่น� ที่่ร� ะด้ับภาค เพั่อ� เปี็นส่�วนส่นับส่น่น
ให้การด้ำาเนินงานตั้ามย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ภาคในภาพัรวมเปี็นไปีด้้วยด้่ นัน� ม่ที่ง�ั ส่ิน� จัำานวน 136 โครงการ ซึ่่ง� จัากการตั้ิด้ตั้ามข้้อม่ลุ่การด้ำาเนินงาน
ส่ามารถส่ร่ปีผลุ่การด้ำาเนินงาน ด้ังน่�
(1) กรมที่างหลุ่วง 60 โครงการ แลุ่้วเส่ร็จั 49 โครงการ คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ 84.48 (ยกเลุ่ิกโครงการเน่�องจัากอย่�
ในแผนแม�บที่แลุ่้ว 2 โครงการ)
(2) กรมที่างหลุ่วงชนบที่ 66 โครงการ แลุ่้วเส่ร็จั 54 โครงการ คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ 81.67
(3) กรมการข้นส่�งที่างบก 2 โครงการ ในปีัจัจั่บันอย่�ระหว�างด้ำาเนินการที่ั�ง 2 โครงการ (งบปีระมาณผ่กพัันถ่ง
ปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2563)
(4) กรมที่�าอากาศยาน 6 โครงการ ในปีัจัจั่บันอย่�ระหว�างด้ำาเนินการที่ั�ง 6 โครงการ (งบปีระมาณผ่กพัันถ่ง
ปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2564)
(5) กรมเจั้าที่�า 2 โครงการ ในปีัจัจั่บนั อย่ร� ะหว�างด้ำาเนินการที่ัง� 2 โครงการ โด้ยในภาพัรวมกระที่รวงคมนาคม
ม่โครงการที่ั�งหมด้ 136 โครงการ ยกเลุ่ิก 2 โครงการ แลุ่้วเส่ร็จั 103 โครงการ คิด้เปี็นร้อยลุ่ะ 76.87
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11. ด้านการอัุธรณ์เงินค่าทดแทน

กองอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น ม่ภารกิจัที่่�รับผิด้ชอบหลุ่ายด้้านครอบคลุ่่มตั้ั�งแตั้�การเส่นอร�างพัระราชกฤษฎี่กากำาหนด้
เข้ตั้ที่่�ด้ินในบริเวณที่่�ที่จั่� ะเวนค่นอส่ังหาริมที่รัพัย์ ร�างพัระราชบัญญัตั้ิเวนค่นอส่ังหาริมที่รัพัย์ การพัิจัารณาอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น
ไปีจันถ่งการแก้ตั้�างคด้่ปีกครอง กองอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่นจั่งม่บที่บาที่ส่ำาคัญในการส่นับส่น่นการบริหารนโยบายคมนาคมในด้้าน
โครงส่ร้างพั่น� ฐาน แลุ่ะในข้ณะเด้่ยวกันก็มบ่ ที่บาที่ ในการเย่ยวยาให้ผถ้่ ก่ เวนค่นได้้รบั ค�าที่ด้แที่นที่่เ� หมาะส่มแลุ่ะเปี็นธิรรม เพั่อ� เปี็นการชด้เชย
ความเส่่ยหาย ที่่�ผ่้ถ่กเวนค่นได้้รับผลุ่กระที่บจัากโครงการข้องรัฐ โด้ยคำาน่งถ่งความเปี็นธิรรมที่ั�งฝ่่ายรัฐแลุ่ะปีระชาชน โด้ยในปีี
พั.ศ. 2562 กองอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น ได้้ด้ำาเนินภารกิจัที่่�ส่ำาคัญ ด้ังน่�
1. การด้ำาเนินงานด้้านการพัิจัารณาอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่นแลุ่้วเส่ร็จั จัำานวน 2,046 ราย
2. การด้ำาเนินงานด้้านคด้่เวนค่นอส่ังหาริมที่รัพัย์ จัำานวน 150 คด้่
3. ด้ำาเนินงานตั้ามพัระราชบัญญัตั้วิ า� ด้้วยการเวนค่นอส่ังหาริมที่รัพัย์ พั.ศ. 2530 แลุ่ะ พัระราชบัญญัตั้วิ า� ด้้วยการเวนค่น
แลุ่ะการได้้มาซึ่่�งอส่ังหาริมที่รัพัย์ พั.ศ. 2562 เช�น งานเส่นอร�างกฎีหมายเวนค่นแลุ่ะการด้ำาเนินงานที่่�ตั้�อเน่�อง จัำานวน 191 เร่�อง แลุ่ะ
เน่�องจัากพัระราชบัญญัตั้ิว�าด้้วยการเวนค่นแลุ่ะการได้้มาซึ่่�งอส่ังหาริมที่รัพัย์ พั.ศ. 2562 ม่ผลุ่ใช้บังคับในวันที่่� 30 พัฤษภาคม 2562
แลุ่ะกระที่รวงคมนาคมได้้รบั มอบหมายจัากคณะรัฐมนตั้ร่ให้เปี็นหน�วยงานในการจััด้ที่ำากฎีหมายลุ่ำาด้ับรอง กระที่รวงคมนาคมจั่งได้้ม่
คำาส่ั�งแตั้�งตั้ั�งคณะกรรมการจััด้ที่ำากฎีหมายลุ่ำาด้ับรองตั้ามกฎีหมายว�าด้้วยการเวนค่นอส่ังหาริมที่รัพัย์ โด้ยม่ผแ่้ ที่นหน�วยงานในส่ังกัด้
กระที่รวงคมนาคม ผ่้แที่นกรมชลุ่ปีระที่าน กร่งเที่พัมหานคร กรมโยธิาธิิการแลุ่ะผังเม่อง ซึ่่�งเปี็นหน�วยงานที่่ม� ภ่ ารกิจั ในการเวนค่น
รวมถ่งผ่แ้ ที่นจัากหน�วยงานที่่ม� ค่ วามเช่ย� วชาญเฉพัาะด้้าน ได้้แก� ส่ำานักงาน คณะกรรมการกฤษฎี่กา กรมธินารักษ์ กรมที่่ด้� นิ กรมบัญช่กลุ่าง
ส่ำานักงบปีระมาณ ส่ำานักงานส่ภาพััฒนาการเศรษฐกิจัแลุ่ะส่ังคมแห�งชาตั้ิ แลุ่ะผ่แ้ ที่นคณะ พัาณิชย์ศาส่ตั้ร์แลุ่ะการบัญช่ มหาวิที่ยาลุ่ยั ธิรรมศาส่ตั้ร์
เปี็นกรรมการ โด้ยม่กองอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น เปี็นฝ่่ายเลุ่ข้าน่การ โด้ยคณะกรรมการช่ด้น่�จัะ ที่ำาหน้าที่่�พัิจัารณากำาหนด้เน่�อหาแลุ่ะ
รายลุ่ะเอ่ยด้ข้อง กฎีหมายลุ่ำาด้ับรองที่่ห� น�วยงานที่่ม� ภ่ ารกิจัในการเวนค่นตั้้องนำาไปีใช้กฎีหมาย ลุ่ำาด้ับรองจั่งตั้้องม่ส่าระส่ำาคัญครอบคลุ่่ม
ในที่่กมิตั้ิแลุ่ะส่อด้คลุ่้องกับภารกิจัข้องหน�วยงานตั้�าง ๆ ที่่�จัะนำาไปีใช้ร�วมกันให้เกิด้ความเปี็นธิรรม กับผ่้ถก่ เวนค่น ปีัจัจั่บันอย่�ระหว�าง
การด้ำาเนินการโด้ยคาด้ว�าจัะเส่นอคณะรัฐมนตั้ร่เพั่�อพัิจัารณาได้้ภายในเด้่อนธิันวาคม 2562
นอกจัากน่ก� องอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น แลุ่ะศ่นย์เที่คโนโลุ่ย่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะการส่่อ� ส่าร ได้้รว� มกันพััฒนากระบวนงาน
อ่ที่ธิรณ์ข้องกระที่รวงคมนาคม โด้ยนำาเที่คโนโลุ่ย่ด้จัิ ตั้ิ อลุ่เข้้ามาพััฒนาแลุ่ะปีรับปีร่งกระบวนงาน เพั่อ� อำานวยความส่ะด้วกในการให้บริการ
ปีระกอบด้้วย
(1) กระบวนงานปีระส่านการด้ำาเนินงานผ่้อ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น โด้ยนำาระบบส่ารส่นเที่ศเข้้ามาใช้ในการเพัิ�ม
ช�องที่าง ให้ปีระชาชนซึ่่ง� เปี็นผ่อ้ ที่่ ธิรณ์ ส่ามารถนำาส่�งข้้อม่ลุ่เพัิม� เตั้ิมเพั่อ� ปีระกอบการพัิจัารณาอ่ที่ธิรณ์ โด้ยไม�ตั้อ้ งส่�งเอกส่ารที่างไปีรษณ่ย์
หร่อมาย่น� เอกส่ารด้้วยตั้นเอง โด้ยผ่อ้ ที่่ ธิรณ์ส่ามารถเข้้าใช้งานผ�านเว็บไซึ่ตั้์ http://motwebservice.mot.go.th/AppealDocument/
(2) กระบวนงานการบริการนำาส่�งข้้อม่ลุ่ข้องหน�วยงานเวนค่น โด้ยนำาระบบส่ารส่นเที่ศเข้้ามาใช้ในการเพัิม� ช�องที่าง
ให้หน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม ส่ามารถนำาส่�งข้้อม่ลุ่เพั่อ� ปีระกอบการพัิจัารณางานอ่ที่ธิรณ์ ที่ำาให้กระบวนการบริการนำาส่�งข้้อม่ลุ่
ข้องหน�วยงานเวนค่นเกิด้ความส่ะด้วกรวด้เร็ว แลุ่ะลุ่ด้ภาระการส่�งเอกส่ารที่าง ไปีรษณ่ย์โด้ยม่กระบวนการอ่ที่ธิรณ์ ที่ั�งน่� หน�วยงาน
ในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคมส่ามารถเข้้าใช้งานผ�านเว็บไซึ่ตั้์ http://motwebservice.mot.go.th/AppealDepartment/

12. ด้านเทคโนโลัยีการ ้�อั าร

การดำาเนินงานความร่วมม่อด้านข้อม่ลื่ส่ารส่นเทศูคมนาคมในภ่มิภาคอาเซ้ียน
ตั้ามที่่� ปีระเที่ศไที่ยได้้รับหน้าที่่�เปี็นปีระธิานอาเซึ่่ยน โด้ยม่แนวคิด้ในการข้ับเคลุ่่�อนอาเซึ่่ยน ค่อ “ร่วมม่อ ร่วมใจั
ก้าวไกลื่ ยัง� ย่น (Advancing Partnership for Sustainability)” ซึ่่ง� ส่�วนหน่ง� ข้องแนวคิด้ด้ังกลุ่�าวให้ความส่ำาคัญกับการส่ร้างความร�วมม่อ
ที่่�ใกลุ่้ชิด้กันมากข้่�น ที่ั�งในอาเซึ่่ยนแลุ่ะภาค่นอกภ่มิภาค รวมไปีถ่งการส่�งเส่ริมความเช่�อมโยงในที่่กมิตั้ิ ตั้ั�งแตั้�โครงส่ร้างพั่�นฐานด้ิจัิที่ัลุ่
กฎีระเบ่ยบ แลุ่ะความ เช่�อมโยงระหว�างปีระชาชน เพั่�อก้าวไปีส่่�อาเซึ่่ยนที่่�ไร้รอยตั้�อ (Seamless ASEAN)
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ส่ำานักงานปลื่ัดกระทรวงคมนาคม โดยศู่นย์เทคโนโลื่ยีส่ารส่นเทศูแลื่ะการส่่�อส่าร ในฐานะหน่วยงานบ่รณาการ
ด้านข้อม่ลื่ ส่ารส่นเทศูคมนาคมของประเทศูไทย ได้มกี ารดำาเนินงานความร่วมม่อด้านข้อม่ลื่ส่ารส่นเทศู โดยบ่รณาการความร่วมม่อในระดับ
ภ่มิภาค ตั้ามแนวคิดหลื่ักในการขับเคลื่่�อนอาเซ้ียน ดังนี�
1. เปี็นผ่้แที่นปีระเที่ศไที่ยในคณะที่ำางาน ASEAN-JAPAN Expert Group Meeting on Information Platform
for Transport Statistics เพั่�อปีรับปีร่งข้้อม่ลุ่ส่ถิตั้ิด้้านการข้นส่�งข้องกลุ่่�มปีระเที่ศอาเซึ่่ยนแลุ่ะปีระเที่ศญ่�ปี่นส่ำาหรับให้ผ่้บริหารแลุ่ะ
นักวิชาการด้้านการข้นส่�งข้องปีระเที่ศกลุ่่ม� อาเซึ่่ยนแลุ่ะปีระเที่ศญ่ปี� น่ ได้้ใช้ในการกำาหนด้นโยบายด้้านการข้นส่�งแลุ่ะใช้ตั้รวจัส่อบความ
ก้าวหน้าในการส่ร้างความเช่อ� มโยงระหว�างกันในภ่มภิ าคอาเซึ่่ยน ปีระกอบด้้วยข้้อม่ลุ่ อาที่ิ ข้้อม่ลุ่โครงส่ร้างพั่น� ฐาน ข้้อม่ลุ่ยานพัาหนะ
ข้้อม่ลุ่จัำานวนผ่้โด้ยส่ารแลุ่ะปีริมาณการข้นส่�งส่ินค้า ข้้อม่ลุ่อ่บตั้ั ิเหตั้่ แลุ่ะปีรับปีร่งข้้อม่ลุ่ปีี พั.ศ. 2562 ได้้ม่การเพัิ�มเตั้ิมรายการข้้อม่ลุ่
ด้้านการปีลุ่�อยก๊าซึ่เร่อนกระจักในภาคการข้นส่�ง แลุ่ะได้้ม่การเผยแพัร�ข้้อม่ลุ่ด้ังกลุ่�าวบนหน้าเว็บที่�าข้องกระที่รวงคมนาคมที่่� URL :
http://www.motoc.mot.go.th/stat/
2. ให้ความร�วมม่อด้้านวิชาการแก�กระที่รวงโยธิาธิิการแลุ่ะข้นส่�งส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ยปีระชาชนลุ่าว โด้ยในปีี
2562 ได้้ให้ความร�วมม่อ ด้ังน่�
1) ตั้้อนรับคณะผ่ศ้ ก่ ษาด้่งานจัากกระที่รวงโยธิาธิิการแลุ่ะข้นส่�งส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ยปีระชาชนลุ่าว ในการศ่กษา
ด้่งานเก่�ยวกับการบริหารจััด้การระบบส่ถิตั้ิคมนาคมข้องปีระเที่ศไที่ย ระหว�างวันที่่� 5-8 พัฤศจัิกายน 2561 โด้ยได้้ให้ความร่้เก่�ยวกับ
การปีระย่กตั้์ใช้เที่คโนโลุ่ย่เพั่�อการบริหารจััด้การด้้านคมนาคมแลุ่ะการบริหารจััด้การระบบส่ถิตั้ิคมนาคม
2) ตั้อบรับคำาเชิญไปีบรรยายเร่�อง MOT Smart Information System ระหว�างวันที่่� 22-24 ส่ิงหาคม 2562
โด้ย ได้้ให้ความร่ก้ บั บ่คลุ่ากรข้องกระที่รวงโยธิาธิิการแลุ่ะข้นส่�งส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ยปีระชาชนลุ่าว เร่อ� ง Thailand Smart Transport วิวฒ
ั นาการจััด้เก็บแลุ่ะใช้ปีระโยชน์ข้อ้ ม่ลุ่ (Evolution of Data Collection and Utilization) แลุ่ะข้้อม่ลุ่ส่ถิตั้คิ มนาคมข้องปีระเที่ศ
ไที่ย (Thailand Transport Statistics)

การพัฒนาศู่นย์บ่รณาการการขนส่่งตั้่อเน่�องหลื่ายร่ปแบบแห่งชาตั้ิ ระยะที� 2
ศ่นย์บ่รณาการการข้นส่�งตั้�อเน่�องหลุ่ายร่ปีแบบแห�งชาตั้ิ (National Multimodal Transport Integration Center
: NMTIC) เปี็นโครงการส่ำาคัญที่่ม� เ่ ปี้าหมายปีระกอบด้้วย การม่ศน่ ย์ข้อ้ ม่ลุ่กลุ่างข้องที่่กภาคการคมนาคมข้นส่�ง ที่่ส่� ามารถรองรับข้้อม่ลุ่
การเด้ินที่าง แบบตั้�อเน่อ� งหลุ่ายร่ปีแบบ แลุ่ะส่ามารถรองรับการกำาหนด้นโยบาย การตั้ัด้ส่ินใจั การส่ัง� การ การแก้ไข้ปีัญหา เพั่อ� ยกระด้ับ
ปีระส่ิที่ธิิภาพัการคมนาคมข้นส่�ง แลุ่ะเพั่อ� ยกระด้ับค่ณภาพัความปีลุ่อด้ภัยในระบบ คมนาคมข้นส่�งข้องปีระเที่ศ ตั้�อมากระที่รวงคมนาคม
ได้้ศ่กษา วิเคราะห์ แลุ่ะ ได้้กำาหนด้แนวที่างในการพััฒนากระบวน
การควบค่ม แลุ่ะบริหารจััด้การระบบ การข้นส่�งที่างถนนข้่น� เพั่อ� ยกระด้ับ
ความปีลุ่อด้ภัย แลุ่ะเพัิม� ปีระส่ิที่ธิิภาพัการข้นส่�ง ปีระกอบด้้วยแนวที่าง
ในการด้ำาเนินงานส่ำาคัญ 3 ส่�วน ได้้แก� การออกแบบ ส่ถาปีัตั้ยกรรมกระบวน
การควบค่มแลุ่ะบริหารจััด้การจัราจัร การออกแบบส่ถาปีัตั้ยกรรม
กระบวนการบริหารจััด้การข้นส่�งแลุ่ะโลุ่จัิส่ตั้ิกส่์ แลุ่ะการออกแบบ
ส่ถาปีัตั้ยกรรมการบริหารจััด้การข้้อม่ลุ่
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จัากนโยบายข้้างตั้้น ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม โด้ยศ่นย์เที่คโนโลุ่ย่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะการส่่�อส่ารได้้ด้ำาเนินงาน
อย�างตั้�อเน่�อง โด้ยม่การศ่กษา วิเคราะห์ ออกแบบรายลุ่ะเอ่ยด้ (Detail Design) ข้องงานด้้านการควบค่ม แลุ่ะบริหารการจัราจัร
ด้้านความปีลุ่อด้ภัย แลุ่ะพััฒนาระบบนำาเข้้าข้้อม่ลุ่ (Data Entry) การบ่รณาการข้้อม่ลุ่ (Data Fusion System) รวมที่ัง� พััฒนาระบบเพั่อ�
การบริหารจัราจัร แลุ่ะ งานด้้านความปีลุ่อด้ภัย รวมถ่งบ่รณาการฐานข้้อม่ลุ่จัากระบบ Sensor ข้องหน�วยงานในส่ังกัด้ อาที่ิ ข้้อม่ลุ่การ
ข้ายตั้ัว� ข้องรถ บข้ส่. ข้้อม่ลุ่ส่ภาพัจัราจัรบนที่างพัิเศษ ข้้อม่ลุ่ GPS บนรถโด้ยส่ารส่าธิารณะจัากกรมการข้นส่�งที่างบก ข้้อม่ลุ่เส่้นที่างที่่�ม่
ความเส่่ย� ง ปีริมาณรถบรรที่่กข้นส่�งส่ินค้าบนโครงข้�ายถนน แลุ่ะได้้นาำ เส่นอระบบข้องศ่นย์ NMTIC ที่่ไ� ด้้พัฒ
ั นาข้่น� ในการวางแผนการตั้ัด้ส่ินใจั
แลุ่ะการกำาหนด้นโยบาย ณ ห้องราชด้ำาเนิน กระที่รวงคมนาคม ในช�วงเที่ศกาลุ่ส่ำาคัญ ๆ
ที่ั�งน่� ในปีี พั.ศ. 2562 ได้้จััด้ที่ำาโครงการพััฒนาศ่นย์ NMTIC ระยะที่่� ๒ ข้่�น เพั่�อให้ศ่นย์ NMTIC ม่ข้้อม่ลุ่ Real-time
ที่่ห� ลุ่ากหลุ่ายเพั่ยงพัอตั้�อความตั้้องการใช้งานแลุ่ะรองรับโครงส่ร้างการที่ำางานส่ำาหรับฐานข้้อม่ลุ่ข้นาด้ใหญ� (Big Data) โด้ยด้ำาเนินการ
พััฒนามาตั้รฐานการแลุ่กเปีลุ่่�ยนข้้อม่ลุ่ Sensor การจััด้การความปีลุ่อด้ภัยข้องข้้อม่ลุ่ รวมที่ั�งการเช่�อมโยงข้้อม่ลุ่ปีริมาณผ่โ้ ด้ยส่าร
บนรถเมลุ่์ ข้ส่มก. ข้้อม่ลุ่ส่ภาพัจัราจัรบนที่างหลุ่วงจัากอ่ปีกรณ์ตั้รวจัวัด้ส่ภาพัจัราจัรแบบ Real-time แลุ่ะการพััฒนาระบบส่นับส่น่น
การตั้ัด้ส่ินใจั ข้องผ่้บริหาร (Executive Dashboard)
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การพัฒนาภ่มิส่ารส่นเทศูคมนาคม (พ.ศู. 2562-2564)
ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม โด้ยศ่นย์เที่คโนโลุ่ย่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะการส่่อ� ส่าร ในฐานะหน�วยงานรับผิด้ชอบการจััด้
ที่ำาแผนแม�บที่แลุ่ะแผนปีฏิิบัตั้ิการไอซึ่่ที่่ข้องกระที่รวงคมนาคม แลุ่ะบริหารจััด้การด้้านไอซึ่่ที่่ข้องหน�วยงานในส่ังกัด้ ได้้ด้ำาเนินการ
พััฒนาระบบภ่มิส่ารส่นเที่ศ (GIS) ร�วมกับหน�วยงานในส่ังกัด้ เพั่�อบ่รณาการข้้อม่ลุ่แลุ่ะการปีระย่กตั้์ใช้ภ่มิส่ารส่นเที่ศคมนาคมข้อง
ที่่กหน�วยงานในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคมเข้้าด้้วยกัน แลุ่ะได้้มก่ ารกำาหนด้นโยบายด้้านการพััฒนางานภ่มส่ิ ารส่นเที่ศคมนาคมมาอย�าง
ตั้�อเน่�องตั้ั�งแตั้� พั.ศ. 2543 เพั่�อใช้เปี็นกรอบในการพััฒนางานด้้านภ่มิส่ารส่นเที่ศจันถ่งปีัจัจั่บัน
เพั่อ� ให้การพััฒนาด้้านภ่มส่ิ ารส่นเที่ศข้องกระที่รวงคมนาคมเปี็นไปีอย�างตั้�อเน่อ� ง หน�วยงาน ในส่ังกัด้กระที่รวงคมนาคม
ได้้ม่ปีระช่มหาร่อ แลุ่กเปีลุ่่�ยนความคิด้เห็น แลุ่ะร�วมกันยกร�างแผนพััฒนาภ่มส่ิ ารส่นเที่ศคมนาคม ฉบับที่่� 5 (พั.ศ. 2562-2564) ข้่�น
เพั่�อรองรับการด้ำาเนินงานข้องกระที่รวงคมนาคม ภายใตั้้แผนแม�บที่ภ่มิส่ารส่นเที่ศแห�งชาตั้ิ แลุ่ะเพั่�อใช้เปี็นกรอบแลุ่ะที่ิศที่างใน
การพััฒนาระบบ GIS ข้องแตั้�ลุ่ะหน�วยงาน ที่ัง� น่� แผนพััฒนาด้ังกลุ่�าวยังรองรับนโยบาย One Map for One Transport ที่่จั� ะให้หน�วยงาน
ในส่ังกัด้ใช้แผนที่่�ช่ด้เด้่ยวกันในการนำาเส่นองานแก�ผ่้บริหาร เพั่�อให้ม่ความเปี็นเอกภาพัในการปีฏิิบัตั้ิงานมากยิ�งข้่�นด้้วย
นอกจัากน่� ได้้กาำ หนด้แนวที่างการบริหารจััด้การแผนแลุ่ะการข้ับเคลุ่่อ� นแผนลุ่งส่่ก� ารปีฏิิบตั้ั ิ ปีระกอบด้้วย การบริหารจััด้การ
แผนซึ่่�งจัะข้ับเคลุ่่�อนโด้ยคณะที่ำางานบริหารนโยบายแลุ่ะงบปีระมาณด้้านการพััฒนาด้ิจัิที่ัลุ่ข้องกระที่รวงคมนาคม แลุ่ะจััด้ให้มก่ ลุ่ไก
การปีระเมินผลุ่การปีฏิิบตั้ั งิ านแลุ่ะการจั่งใจับ่คลุ่ากรที่่ส่� อด้คลุ่้องกับระด้ับความส่ำาเร็จัข้องย่ที่ธิศาส่ตั้ร์ตั้วั ช่ว� ด้ั ตั้ลุ่อด้จันแผนงาน/โครงการ
หร่อกิจักรรมส่ำาคัญที่่ร� บั ผิด้ชอบ รวมที่ัง� ได้้ด้าำ เนินการจััด้ที่ำาแผนปีฏิิบตั้ั กิ าร ภายใตั้้แผนพััฒนาภ่มิส่ารส่นเที่ศคมนาคม ฉบับที่่� 5 (พั.ศ.
2562-2564)
การด้ำาเนินการด้ังกลุ่�าว ส่�งผลุ่ให้กระที่รวงคมนาคมม่กรอบแนวที่างการจััด้เก็บแลุ่ะแลุ่กเปีลุ่่ย� นข้้อม่ลุ่ ระบบภ่มส่ิ ารส่นเที่ศ
ด้้านคมนาคม แลุ่ะม่โปีรแกรมปีระย่กตั้์เพั่�อที่่�ส่ามารถนำาเส่นอข้้อม่ลุ่ภ่มิส่ารส่นเที่ศคมนาคม ส่ำาหรับการกำาหนด้นโยบายแลุ่ะการ
ตั้ัด้ส่ินใจัข้องผ่บ้ ริหารม่กลุ่ไกที่่ช� ด้ั เจันในการปีรับปีร่งช่ด้ข้้อม่ลุ่ Transport FGDS ให้มค่ วามถ่กตั้้องที่ันส่มัย เอ่อ� ตั้�อการพััฒนาระบบบริหาร
แลุ่ะระบบบริการอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ ที่ั�งในระด้ับกระที่รวง แลุ่ะระด้ับปีระเที่ศ อ่กที่ั�งช�วยลุ่ด้ความซึ่ำา� ซึ่้อนในการลุ่งที่่นด้ำาเนินแผนงาน/
โครงการด้้าน GIS ข้องหน�วยงานในส่ังกัด้ โด้ยการแบ�งหน้าที่่ก� ารที่ำางานอย�างชัด้เจัน ที่ำาให้การบริหารงบปีระมาณ โครงการม่ความโปีร�งใส่
ชัด้เจัน
การเช่�อมโยงข้อม่ลื่ภาพระบบ CCTV แบบบ่รณาการของกระทรวงคมนาคม
ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม โด้ยศ่นย์เที่คโนโลุ่ย่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะการส่่อ� ส่าร ได้้ด้าำ เนินโครงการเพัิม� ศักยภาพัการ
เช่�อมตั้�อระบบกลุ่้องโที่รที่ัศน์วงจัรปีิด้ (CCTV) แบบบ่รณาการ ข้องกระที่รวงคมนาคม เพั่�อเช่�อมโยงข้้อม่ลุ่ภาพัระบบ CCTV ส่ำาหรับ
การอำานวยความส่ะด้วกแลุ่ะความปีลุ่อด้ภัยในการเด้ินที่างข้องปีระชาชน ที่ัง� ที่างบก ที่างนำา� ที่างราง แลุ่ะที่างอากาศ ข้องหน�วยงานในส่ังกั
ด้ ได้้แก� กรมเจั้าที่�า (ที่�าเร่อแม�นำ�าเจั้าพัระยา แลุ่ะที่�าเร่อคลุ่องแส่นแส่บ) กรมที่างหลุ่วง (ที่างหลุ่วงพัิเศษระหว�างเม่องหมายเลุ่ข้ 7
แลุ่ะหมายเลุ่ข้ 9) กรมที่างหลุ่วงชนบที่ (ส่ะพัานในเข้ตั้กร่งเที่พัมหานคร แลุ่ะปีริมณฑ์ลุ่) การรถไฟแห�งปีระเที่ศไที่ย (ส่ถาน่รถไฟกร่งเที่พั)
บริษัที่ ข้นส่�ง จัำากัด้ (ส่ถาน่ข้นส่�งผ่้โด้ยส่ารกร่งเที่พัฯ) แลุ่ะบริษัที่ ที่�าอากาศยานไที่ย จัำากัด้ (มหาชน) (ที่�าอากาศยานส่่วรรณภ่มิ
แลุ่ะที่�าอากาศยานด้อนเม่อง) รวม 215 กลุ่้อง โด้ยนำาเส่นอผ�านเว็บไซึ่ตั้์ แลุ่ะ Mobile Application ซึ่่�งเปี็นปีระโยชน์ในด้้านตั้�าง ๆ
ปีระกอบด้้วย
1. ด้้านการบัญชาการ ส่ั�งการ แลุ่ะตั้ิด้ตั้ามผลุ่การด้ำาเนินงานข้องหน�วยงานในส่ังกัด้ ส่ำาหรับผ่บ้ ริหารระด้ับส่่งข้อง
กระที่รวงคมนาคม
2. ด้้านการบริหารจััด้การ ในการให้ข้้อม่ลุ่เพั่�ออำานวยความส่ะด้วกแลุ่ะความปีลุ่อด้ภัยในการเด้ินที่างข้องปีระชาชน
ส่ำาหรับหน�วยงานด้้านความปีลุ่อด้ภัยข้องกระที่รวงคมนาคม
3. ด้้านการให้บริการข้้อม่ลุ่ภาพัระบบ CCTV ซึ่่�งเปี็นปีระโยชน์ในการวางแผนการเด้ินที่างส่ำาหรับปีระชาชน
4. ด้้านการบ่รณาการระบบ CCTV ในระด้ับปีระเที่ศ โด้ยส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม เปี็นศ่นย์กลุ่างการเช่อ� มโยงระบบ
CCTV ในภาพัรวมข้องกระที่รวงคมนาคม เพั่อ� เตั้ร่ยมความพัร้อมในการเช่อ� มโยงระบบ CCTV ในระด้ับปีระเที่ศตั้ามเปี้าหมายรัฐบาลุ่
ที่่ม� ว่ ตั้ั ถ่ปีระส่งค์ในการเช่อ� มโยงระบบ CCTV ข้องหน�วยงานภาครัฐ ปีระกอบด้้วย การปี้องปีรามแลุ่ะเฝ่้าระวัง การส่่บส่วนแลุ่ะส่อบส่วน
แลุ่ะการจัราจัร
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การนำาเทคโนโลื่ยีดิจัิทัลื่เข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการปฏิิบัตั้ิงาน
ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม โด้ยศ่นย์เที่คโนโลุ่ย่ส่ารส่นเที่ศแลุ่ะการส่่�อส่าร ได้้นำาเที่คโนโลุ่ย่ด้ิจัิที่ัลุ่มาใช้ในการ
ปีรับปีร่งกระบวนการปีฏิิบตั้ั งิ านข้องส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคมแลุ่ะส่ำานักงานรัฐมนตั้ร่ โด้ยได้้พัฒ
ั นาแลุ่ะ/หร่อปีรับปีร่ง ระบบงาน
ด้ิจัิที่ัลุ่ข้องส่ำานักงาน ปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะส่ำานักงานรัฐมนตั้ร่ ปีี พั.ศ. 2562 ในด้้านตั้�าง ๆ ด้ังน่�
1. การบริหารที่รัพัยากรบ่คคลุ่ ปีระกอบด้้วย
1) ระบบงานวินยั ครอบคลุ่่มการด้ำาเนินการ งานวินยั เร่อ� งร้องที่่กข้์ คด้่ปีกครอง โด้ยจัะเก็บข้้อม่ลุ่การด้ำาเนินการ
ที่่กข้ั�นตั้อนเปี็นฐานข้้อม่ลุ่ แลุ่ะส่ามารถตั้รวจัส่อบ ตั้ิด้ตั้าม ส่ถานการณ์ด้ำาเนินการในแตั้�ลุ่ะเร่�องได้้ว�าอย่�ในข้ั�นตั้อนใด้ เปี็นตั้้น
2) ระบบงานปีระเมินบ่คคลุ่แลุ่ะผลุ่งาน ครอบคลุ่่มการด้ำาเนินการปีระเมินผลุ่บ่คคลุ่ แลุ่ะผลุ่งานข้องข้้าราชการ
ปีระเภที่วิชาการแลุ่ะที่ั�วไปี ระด้ับชำานาญงาน อาว่โส่ ชำานาญการ ชำานาญการพัิเศษ เช่�ยวชาญ แลุ่ะที่รงค่ณว่ฒิ
3) ระบบปีระกาศข้�าวการรับส่มัครงาน ครอบคลุ่ม่ การด้ำาเนินการคัด้เลุ่อ่ กบ่คลุ่ากรเข้้ารับราชการ ตั้ง� ั แตั้ก� ารปีระกาศรับส่มัคร
ปีระกาศรายช่�อผ่้ม่ส่ิที่ธิิส่อบข้้อเข้่ยน ผ่้ม่ส่ิที่ธิิส่อบส่ัมภาษณ์ การข้่�นบัญช่ผ่้ได้้รับการคัด้เลุ่่อก จันถ่งการแตั้�งตั้ั�งให้ด้ำารงตั้ำาแหน�ง
ครอบคลุ่่มวิธิ่การคัด้เลุ่่อกโด้ยเปีิด้ส่อบเอง คัด้เลุ่่อก โด้ยนำารายช่�อคัด้เลุ่่อกจัากส่�วนราชการอ่�นมาใช้ แลุ่ะการคัด้เลุ่่อกข้้าราชการเพั่�อ
แตั้�งตั้ั�ง ให้ด้ำารงตั้ำาแหน�ง ปีระเภที่บริหารแลุ่ะอำานวยการ
4) ระบบตั้ิด้ตั้ามการด้ำาเนินการด้้านที่รัพัยากรบ่คคลุ่ข้องกระที่รวงคมนาคม (HR-Tracking) โด้ยผ่้ที่่�เก่�ยวข้้อง
ส่ามารถตั้ิด้ตั้ามส่ถานะข้ั�นตั้อนการด้ำาเนินการด้้านที่รัพัยากรบ่คคลุ่ อาที่ิ การแตั้�งตั้ั�งข้้าราชการในกรณ่ย้าย กรณ่เลุ่่�อน การแตั้�งตั้ั�ง
ข้้าราชการตั้ำาแหน�งปีระเภที่บริหารการรับเงินเพัิม� ตั้ำาแหน�งที่่ม� เ่ หตั้่พัเิ ศษ (พั.ตั้.ก.) การจััด้การฝ่ึกอบรม การรับที่่นการศ่กษา การรับเงินส่งเคราะห์
ส่มาชิก การโอน ย้าย บรรจั่กลุ่ับ การเลุ่่�อนข้้าราชการผ่้ผ�านการปีระเมินจัากส่ำานักงาน ก.พั.
2. ด้้านการเผยแพัร�แลุ่ะปีระชาส่ัมพัันธิ์ ครอบคลุ่่มการจััด้ที่ำา เผยแพัร� แลุ่ะปีระชาส่ัมพัันธิ์การด้ำาเนินการตั้ามภารกิจั
ข้องกระที่รวงคมนาคม อาที่ิ ข้�าวภารกิจัผ่้บริหาร ข้�าวหนังส่่อพัิมพั์ปีระจัำาวัน ข้�าวกระที่รวงคมนาคม ส่ร่ปีปีระเด้็นข้�าว แลุ่ะข้�าวช่�แจัง
ข้้อเที่็จัจัริงกรณ่ข้�าวที่่�คลุ่าด้เคลุ่่�อนจัากความเปี็นจัริง/ข้้อร้องเร่ยน/การเกิด้อ่บัตั้ิเหตั้่ โด้ยปีระชาชนส่ามารถรับที่ราบข้้อม่ลุ่ตั้�าง ๆ ได้้
ผ�านที่างเว็บที่�าคมนาคม (http://www.mot.go.th)
3. ด้้านกฎีหมาย ได้้พัฒ
ั นาศ่นย์ข้อ้ ม่ลุ่กฎีหมาย ข้องกระที่รวงคมนาคม โด้ยรวบรวมข้้อม่ลุ่กฎีหมายตั้�าง ๆ ข้องกระที่รวง
คมนาคมที่่�ได้้จัด้ั ที่ำาข้่�น หร่อที่่�เก่�ยวข้้อง จััด้ที่ำาเปี็นฐานข้้อม่ลุ่แลุ่ะเผยแพัร�ให้ปีระชาชน แลุ่ะ/หร่อหน�วยงานภาครัฐนำาไปีใช้ปีระโยชน์
ผ�านที่างเว็บที่�าคมนาคม (http://www.mot.go.th)
4. ด้้านการบริหารการคลุ่งั ปีระกอบด้้วย ระบบบริหารงานพััส่ด้่ ระบบปีระกาศจััด้ซึ่อ� ่ จััด้จั้าง ระบบการเบิกจั�ายค�ารักษาพัยาบาลุ่
5. ด้้านการปี้องกันการที่่จัริตั้ ได้้พััฒนาระบบศ่นย์ปีฏิิบัตั้ิกาตั้�อตั้้านการที่่จัริตั้ ข้องกระที่รวงคมนาคม
6. ด้้านการอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น ได้้แก� ระบบบริหารงานอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น โด้ยจัะช�วยเพัิ�มปีระส่ิที่ธิิภาพั
การปีฏิิบัตั้งิ านกระบวนการอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่นม่ปีระส่ิที่ธิิภาพัมากข้่น� ผ่อ้ ที่่ ธิรณ์ส่ามารถตั้ิด้ตั้ามส่ถานะการอ่ที่ธิรณ์เงินค�าที่ด้แที่น
ตั้ลุ่อด้จันตั้รวจัส่อบแนวเวนค่นได้้รวด้เร็วผ�านที่างเว็บที่�าคมนาคม
7. ด้้านอำานวยการ ได้้แก� ระบบห้องส่ม่ด้อิเลุ่็กที่รอนิกส่์ ระบบการจััด้การเอกส่ารอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ ระบบบริหารงาน
ส่ารบรรณอิเลุ่็กที่รอนิกส่์ ระบบจัองห้องปีระช่ม ระบบส่ม่ด้โที่รศัพัที่์อิเลุ่็กที่รอนิกส่์
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13. ด้านการค้น าช่ ยเ ลั้อัอัากา ยานแลัะเร้อัที�ประ บภัย

13.1 การแก้ไข Findings จัากองค์การการบินพลื่เร่อนระหว่างประเทศู (International Civil Aviation Organization : ICAO)
1) การลื่งนามความตั้กลื่งด้านการค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่ออากาศูยานทีป� ระส่บภัยระหว่างราชอาณาจัักรไทย กับ
ส่าธารณรัฐประชาธิปไตั้ยประชาชนลื่าว
ราชอาณาจัั ก รไที่ยแลุ่ะส่าธิารณรั ฐ ปีระชาธิิ ปี ไตั้ย
ปีระชาชนลุ่าวเปี็นรัฐภาค่ข้องอน่ส่ญ
ั ญาว�าด้้วยการบินพัลุ่เร่อนระหว�างปีระเที่ศม่ผลุ่
ผ่กพัันให้ตั้อ้ งปีฏิิบตั้ั ตั้ิ ามอน่ส่ญ
ั ญาด้ังกลุ่�าว ในภาคผนวก ๑๒ การค้นหาแลุ่ะช�วยช่วตั้ิ
(Search and Rescue) ได้้กาำ หนด้ให้หน�วยค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานที่่ปี� ระส่บภัย
ข้องรัฐภาค่หน่�ง จัะตั้้องม่การปีระส่านกับหน�วยค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานที่่�
ปีระส่บภัยข้องรัฐภาค่ใกลุ่้เค่ยง ในการปีฏิิบัตั้ิการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานที่่�
ปีระส่บภัย กระที่รวงคมนาคม ได้้จััด้ที่ำาความตั้กลุ่งด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อ
อากาศยานที่่�ปีระส่บภัย ระหว�างราชอาณาจัักรไที่ยกับส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ย
ปีระชาชนลุ่าว ซึ่่�งความตั้กลุ่งด้ังกลุ่�าว นำาไปีส่่�ความร�วมม่อแลุ่ะบ่รณาการด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อฯ โด้ยม่ส่าระส่ำาคัญในการ
ให้ความช�วยเหลุ่่อด้้านการบริการการค้นหา แลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานที่่�ปีระส่บภัยระหว�างที่ั�งส่องปีระเที่ศ การแลุ่กเปีลุ่่�ยนข้้อม่ลุ่
ด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยาน เปี็นไปีอย�างม่ปีระส่ิที่ธิิภาพัแลุ่ะส่ามารถด้ำาเนินการได้้อย�างที่ันที่�วงที่่ อ่กที่ัง� ยังช�วยเส่ริมส่ร้าง
ความส่ัมพัันธิ์อันด้่ข้องที่ั�งส่องปีระเที่ศ แลุ่ะเปี็นส่�วนหน่�งในการแก้ปีัญหา Findings จัาก ICAO ด้้วยอ่กที่างหน่�ง
ราชอาณาจัักรไที่ย โด้ยกระที่รวงคมนาคม เปี็นเจั้าภาพัจััด้พัิธิ่ลุ่งนาม
ความตั้กลุ่งด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่อ่ อากาศยานที่่ปี� ระส่บภัยระหว�างราชอาณาจัักร ไที่ย
กั บ ส่าธิารณรั ฐ ปีระชาธิิ ปี ไตั้ยปีระชาชนลุ่าว เม่ � อ วั น ที่่ � 13 กรกฎีาคม 2562
ณ ห้องปีระช่มจัันที่รางศ่ กรมที่�าอากาศยาน โด้ยม่อด้่ตั้ รัฐมนตั้ร่วา� การกระที่รวงคมนาคม
(นายอาคม เตั้ิมพัิที่ยาไพัส่ิฐ) ที่ำาหน้าที่่�หัวหน้าคณะผ่แ้ ที่นไที่ยแลุ่ะรัฐมนตั้ร่ว�าการ
กระที่รวงโยธิาธิิการแลุ่ะข้นส่�งข้องส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ยปีระชาชนลุ่าว (ด้ร. บ่นจััน
ส่ินที่ะวง) ที่ำาหน้าที่่�หัวหน้าคณะผ่้แที่นส่าธิารณรัฐปีระชาธิิปีไตั้ยปีระชาชนลุ่าว โด้ย
พัิธิ่การลุ่งนามด้ังกลุ่�าวเปี็นไปีด้้วยความเร่ยบร้อย
2) การฝึึกซ้้อมการค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่ออากาศูยานแลื่ะเร่อที�ประส่บภัยประจัำาปี 2562 Search and
Rescue Exercise : SAREX) หร่อ SAREX 2019
คณะกรรมการแห�งชาตั้ิในการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยได้้จััด้ให้ม่การฝ่ึกซึ่้อม
การค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยปีระจัำาปีี 2562 (Search and Rescue Exercise : SAREX) หร่อ SAREX
2019 ระหว�างวันที่่� 7-9 มิถ่นายน 2562 โด้ยใช้ส่ถานที่่�ฝ่ึกซึ่้อม ณ กองบิน 23 จัังหวัด้อ่ด้รธิาน่ โด้ยม่กองที่ัพัอากาศเปี็นหน�วยงานหลุ่ัก
ร�วมกับหน�วยงานภาครัฐแลุ่ะเอกชนที่่�เก่�ยวข้้อง โด้ยม่วัตั้ถ่ปีระส่งค์เพั่�อที่บที่วนการปีฏิิบัตั้ิงานข้องเจั้าหน้าที่่�ในระบบการค้นหา แลุ่ะ
ช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัย แลุ่ะส่อด้รับกับส่โลุ่แกนที่่ว� �า “เราฝึึกเพ่�อความพร้อม เราซ้้อมเพ่�อช่วยชีวิตั้” ซึ่่�งในการ
จััด้การฝ่ึกซึ่้อมฯ ครั�งน่�ได้้ม่การวางแผนร่ปีแบบการฝ่ึกซึ่้อมฯ โด้ยย่ด้หลุ่ักปีฏิิบัตั้ิตั้ามค่�มอ่ การค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อ
ที่่ปี� ระส่บภัยระหว�างปีระเที่ศ (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue : IAMSAR Manual) ซึ่่ง� เปี็นการแก้ไข้ปีัญหา
Findings จัาก ICAO ด้้วยอ่กที่างหน่�ง ที่ั�งน่�การฝ่ึกซึ่้อมปีระกอบด้้วย 1. การฝ่ึกซึ่้อมภาคที่ฤษฎี่ (อำานวยการแลุ่ะปีระส่านการปีฏิิบัตั้ิ)
2. ฝ่ึกภาคปีฏิิบัตั้ิ 3. การที่ด้ส่อบเคร่อข้�ายการส่่�อส่าร 4. การอบรมแลุ่ะจััด้นิที่รรศการ แลุ่ะ 5. การปีระเมินผลุ่ โด้ยม่หน�วยงานที่ั�ง
ภาครัฐแลุ่ะเอกชนตั้ลุ่อด้จันปีระชาชนผ่ส่้ นใจัเข้้าร�วมชมการฝ่ึกซึ่้อมฯ เปี็นจัำานวนมาก ตั้ลุ่อด้จันหน�วยงานข้องตั้�างปีระเที่ศเข้้าร�วมชม
แลุ่ะแลุ่กเปีลุ่่�ยนองค์ความร่้เพั่�อนำามาพััฒนาการฝ่ึกซึ่้อมฯ ให้ด้่ยิ�งข้่�นในปีีตั้�อไปี ซึ่่�งผลุ่การปีระเมินภาพัรวมข้องการจััด้การฝ่ึกซึ่้อมฯ
อย่�ในเกณฑ์์เฉลุ่่�ย 4.35 หร่อตั้รงกับระด้ับพั่งพัอใจัมากที่่�ส่่ด้

3) การตั้รวจัส่อบจัากองค์การการบินพลื่เร่อนระหว่างประเทศูในโครงการตั้รวจัส่อบการกำากับด่แลื่
ความปลื่อดภัยส่ากลื่ (Universal Safety Oversight Audit Program : USOAP) แบบ Full ICAO Coordinated Validation Mission หร่อ Full ICVM
ส่คอ. เข้้าร�วมรับการตั้รวจัส่อบจัาก ICAO ในโครงการตั้รวจัส่อบการกำากับด้่แลุ่ความปีลุ่อด้ภัยส่ากลุ่
(Universal Safety Oversight Audit Program : USOAP) แบบ Full ICAO Coordinated Validation Mission หร่อ Full ICVM
ในด้้านการให้บริการ การค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานปีระส่บภัย (Search and Rescue Services ) ซึ่่ง� เปี็นหน่ง� ในงานด้้านผ่ใ้ ห้บริการการ
เด้ินอากาศ (Air Navigation Services : ANS ) ข้องส่ำานักงานการบินพัลุ่เร่อนแห�งปีระเที่ศไที่ย (กพัที่.) ในการตั้รวจัส่อบด้ังกลุ่�าว
ICAO ได้้ส่�งผ่้แที่นเข้้าตั้รวจัเย่�ยมศ่นย์ปีระส่านงานการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัย เม่�อวันที่่� 17 พัฤษภาคม
2562 ตั้�อมาผลุ่การตั้รวจัส่อบเบ่�องตั้้น (Preliminary) พับว�าระด้ับปีระส่ิที่ธิิผลุ่ข้องการนำามาตั้รฐาน ICAO มาใช้บังคับในปีระเที่ศ
(Effective Implementation หร่อ EI) ในงานด้้านบริการการเด้ินอากาศ ผ�านเกณฑ์์มาตั้รฐานที่่ร� อ้ ยลุ่ะ 78.24 ที่ัง� น่� ส่คอ. ยังคงด้ำาเนินการแก้ไข้
Findings ในส่�วนที่่�เก่�ยวข้้อง เพั่�อรักษามาตั้รฐานแลุ่ะเตั้ร่ยมความพัร้อมเพั่�อรองรับการตั้รวจัตั้ิด้ตั้าม จัาก ICAO แลุ่ะ กพัที่. ตั้�อไปี
4) ส่คอ. ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมการประชุมด้านการค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่อผ่ป้ ระส่บภัยด้านการขนส่่ง
ของกลืุ่่มประเทศูอาเซ้ียน ครั�งที� 7 (Seventh ASEAN Transport Search and Rescue (SAR) Forum : 7th ATSF)
ระหว�างวันที่่� 29-30 พัฤษภาคม 2562 ณ เม่องด้านัง ปีระเที่ศเว่ยด้นาม โด้ยม่ผ่้แที่นจัากปีระเที่ศส่มาชิก จัำานวน 8 ปีระเที่ศ ได้้แก�
กัมพั่ชา ลุ่าว มาเลุ่เซึ่่ย ฟิลุ่ิปีปีินส่์ ส่ิงคโปีร์ ไที่ย แลุ่ะเว่ยด้นาม รวมที่ั�ง ผ่้แที่นจัาก ICAO/IMO Joint Working Group (JWG)
แลุ่ะเลุ่ข้าธิิการอาเซึ่่ยน เข้้าร�วมการปีระช่มที่ั�งส่ิ�น 50 คน ซึ่่�งการปีระช่มม่ส่าระส่ำาคัญเก่�ยวกับการพัิจัารณาร�างความตั้กลุ่งอาเซึ่่ยน
ด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วย เหลุ่่อผ่้ปีระส่บภัยที่างอากาศที่างที่ะเลุ่ ซึ่่�งหากความตั้กลุ่งด้ังกลุ่�าวลุ่งนามร�วมกัน จัะส่ามารถแก้ไข้ Findings จัาก ICAO ในเร่�องการที่ำาความตั้กลุ่งด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยกับปีระเที่ศเพั่�อนบ้านให้
ครบถ้วน
13.2 ด้านการเตั้รียมพร้อมในการพัฒนาอุปกรณ์แลื่ะระบบการค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่ออากาศูยานแลื่ะเร่อที�
ประส่บภัยของประเทศูไทย
1) ส่คอ. ได้้รบั มอบหมาย เข้้าร�วมการปีระช่ม COSPAS-SARSAT Joint Committee ครัง� ที่่� 33 ระหว�างวันที่่�
11-21 มิถน่ ายน 2562 ณ กร่งโด้ฮา รัฐกาตั้าร์ โด้ยม่ผ่้แที่นจัากปีระเที่ศส่มาชิก จัำานวน 35 ปีระเที่ศ รวมที่ั�งผ่แ้ ที่นจัากองค์กรระหว�าง
ปีระเที่ศ 4 องค์กร ได้้แก� คณะกรรมาธิิการย่โรปี องค์กรย่โรปีเพั่อ� การส่ำารวจัด้้วยด้าวเที่่ยมด้้านอ่ตั้น่ ยิ มวิที่ยา ส่หภาพัโที่รคมนาคมระหว�างปีระเที่ศ
แลุ่ะคณะกรรมการด้้านเที่คนิควิที่ย่บริการที่างที่ะเลุ่ การปีระช่มด้ังกลุ่�าวเปี็นการปีระช่มเชิงอภิปีรายที่างวิชาการ ซึ่่�งจัะเปีิด้โอกาส่ให้
ผ่้แที่นข้องแตั้�ลุ่ะปีระเที่ศได้้นำาเส่นอข้้อม่ลุ่แลุ่ะแลุ่กเปีลุ่่�ยนความคิด้เห็นกัน รวมที่ั�งม่การแบ�งการปีระช่มเปี็นคณะย�อยที่างเที่คนิค
เพั่อ� หาร่อร�วมในหัวข้้อตั้�าง ๆ เช�น การรายงานส่ถานการณ์ปีฏิิบตั้ั กิ ารระบบด้าวเที่่ยมข้องแตั้�ลุ่ะปีระเที่ศ การปีระเมินผลุ่แลุ่ะการตั้รวจัตั้ราระบบ
การด้ำาเนินงานระบบการแส่ด้งผลุ่การที่ำางานข้องระบบแลุ่ะการพััฒนาระบบด้าวเที่่ยมรวมถ่งการบ่รณาการด้ำาเนินงานร�วมข้อง
ปีระเที่ศส่มาชิก
2) โครงการศ่กษาแลุ่ะพััฒนาระบบการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อปีระส่บภัยด้้วยด้าวเที่่ยม
COSPAS-SARSAT ตั้ามที่่ปี� ระเที่ศไที่ยเปี็นส่มาชิกข้อง International Satellite System for Search and Rescue (องค์กร COSPAS-SARSAT) ซึ่่ง� ให้บริการระบบด้าวเที่่ยมในการรับส่�งส่ัญญาณข้อความช�วยเหลุ่่อจัากอากาศยาน เร่อ แลุ่ะส่�วนบ่คคลุ่ ซึ่่ง� ระบบด้ังกลุ่�าว
ตั้ิด้ตั้ั�ง ณ ศ่นย์ปีระส่านงานการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัย (ส่คอ.) ปีัจัจั่บัน ระบบด้าวเที่่ยม COSPAS-SARSAT ข้องปีระเที่ศไที่ยเปี็นระบบด้าวเที่่ยมวงโคจัรพัิส่ัยตั้ำ�า หร่อ Low-altitude Earth Orbit System for Search and Rescue
(LEOSAR) ซึ่่ง� องค์กร COSPAS-SARSAT ได้้มน่ โยบายในการพััฒนาแลุ่ะปีรับปีร่งระบบด้าวเที่่ยม COSPAS-SARSAT เปี็นระบบด้าวเที่่ยม
วงโคจัรพัิส่ัยกลุ่าง หร่อ Medium-altitude Earth Orbit System for Search and Rescue (MEOSAR) แลุ่ะจัะเริ�มให้บริการอย�าง
เตั้็มร่ปีแบบปีระมาณปีี พั.ศ.2563 จั่งได้้แนะนำาให้ปีระเที่ศส่มาชิกปีรับปีร่งส่ถาน่หร่อหน�วยรับส่ัญญาณข้องตั้นให้ส่ามารถรองรับ ระบบ
MEOSAR ซึ่่ง� ในการปีรับปีร่งส่ถาน่หร่อหน�วยรับส่ัญญาณข้องแตั้�ลุ่ะปีระเที่ศ ม่เง่อ� นไข้ ส่ภาพัแวด้ลุ่้อม แลุ่ะข้้อจัำากัด้แตั้กตั้�างกัน ด้ังนัน�
ส่คอ. ร�วมกับ มหาวิที่ยาลุ่ัยหอการค้าไที่ยจั่งได้้ด้ำาเนินการศ่กษา วิเคราะห์ รวมที่ัง� ด้่งาน ณ ศ่นย์ปีระส่านงานการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อ
อากาศยานปีระส่บภัยปีระเที่ศญ่ปี� น่ แลุ่ะศ่นย์ปีระส่านงานการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานปีระส่บภัยส่ิงคโปีร์ เพั่อ� นำามาวางแผน
ในการพััฒนาระบบการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยด้้วยด้าวเที่่ยม COSPAS –SARSAT ให้ม่ปีระส่ิที่ธิิภาพั
แลุ่ะเที่�าเที่่ยมนานาปีระเที่ศ
รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม
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3) การฝ่ึกซึ่้อมการที่ด้ส่อบข้�ายส่่�อส่าร (SAR Communication Exercise : SARCOMEX) ระหว�างปีระเที่ศ
ในรอบปีี พั.ศ. 2562 ที่่�ผ�านมา ส่คอ. ได้้ที่ำาการฝ่ึกซึ่้อมการที่ด้ส่อบข้�ายส่่�อส่าร (SAR Communication
Exercise : SARCOMEX) ร�วมกับปีระเที่ศเว่ยด้นาม ปีระเที่ศอินเด้่ยแลุ่ะปีระเที่ศบังกลุ่าเที่ศ ซึ่่ง� เปี็นการฝ่ึกซึ่้อมแบบบ่รณาการร�วมกันระหว�าง
ปีระเที่ศในด้้านการส่่อ� ส่าร โด้ยม่วตั้ั ถ่ปีระส่งค์เพั่อ� ให้เจั้าหน้าที่่ผ� ปี้่ ฏิิบตั้ั งิ านที่ราบข้ัน� ตั้อนการปีฏิิบตั้ั เิ ม่อ� ม่ส่ถานการณ์ฉก่ เฉินเกิด้ข้่น� จัริง
เจั้าหน้าที่่�ผ่้ปีฏิิบัตั้ิงานส่ามารถด้ำาเนินการไปีส่่�การตั้อบโตั้้ส่ถานการณ์ฉ่กเฉินได้้อย�างรวด้เร็วม่ปีระส่ิที่ธิิภาพัแลุ่ะเปี็นการเส่ริมส่ร้างข้่ด้
ความส่ามารถในการพััฒนาศักยภาพัข้องเจั้าหน้าที่่�ศ่นย์ปีระส่านงานที่างการตั้ิด้ตั้�อส่่�อส่ารด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่้ปีระส่บภัย
ที่างที่ะเลุ่
13.3 แนวทางมาตั้รฐานการค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่ออากาศูยานแลื่ะเร่อที�ประส่บภัยที�เป็นส่ากลื่
1. การแก้ไข้ข้้อบกพัร�อง เร่�องการที่ำาความตั้กลุ่งด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�
ปีระส่บภัยกับปีระเที่ศเพั่อ� นบ้านให้ครบถ้วน ซึ่่ง� หากการปีระช่มด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่ปี้ ระส่บภัยด้้านการข้นส่�งข้องกลุ่่ม� ปีระเที่ศอาเซึ่่ยน
ม่การลุ่งนามความตั้กลุ่งด้ังกลุ่�าว จัะที่ำาให้ส่ามารถแก้ไข้ Findings ได้้ ซึ่่ง� ในปีี พั.ศ. 2562 ส่ำานักงานคณะกรรมการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อ
อากาศยานแลุ่ะเร่อที่่ปี� ระส่บภัย (ส่คอ.) ได้้ส่�งผ่้แที่นเข้้าร�วมการปีระช่มด้้านการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่้ปีระส่บภัยด้้านการข้นส่�งข้อง
กลุ่่�มปีระเที่ศอาเซึ่่ยน ครั�งที่่� 7 (Seventh ASEAN Transport Search and Rescue (SAR) Forum (7th ATSF)) ระหว�างวันที่่�
29-30 พัฤษภาคม 2562 ณ เม่องด้านัง ปีระเที่ศเว่ยด้นาม โด้ยม่ผแ่้ ที่นจัากปีระเที่ศส่มาชิก จัำานวน 8 ปีระเที่ศ ได้้แก� กัมพั่ชา ลุ่าว
มาเลุ่เซึ่่ย ฟิลุ่ิปีปีินส่์ ส่ิงคโปีร์ ไที่ย อินโด้น่เซึ่่ย แลุ่ะเว่ยด้นาม รวมที่ั�ง ผ่แ้ ที่นจัาก ICAO/IMO Joint Working Group (JWG) แลุ่ะ
เลุ่ข้าธิิการอาเซึ่่ยนเข้้าร�วมการปีระช่มที่ัง� ส่ิน� 50 คน ซึ่่ง� การปีระช่มม่ส่าระส่ำาคัญเก่ย� วกับการพัิจัารณาร�างความตั้กลุ่งอาเซึ่่ยนด้้านการค้นหา
แลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่ปี้ ระส่บภัยที่างอากาศที่างที่ะเลุ่ แลุ่ะการด้ำาเนินการฝ่ึกภาคที่ฤษฎี่ร�วมกัน (ASEAN SAREX Tabletop Exercise :TTX
2018) รวมไปีถ่งความร�วมม่อด้้านการพััฒนา ด้้านการค้นหา แลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยที่ั�วโลุ่ก (Global SAR)
แลุ่ะคาด้ว�าในปีี 2019 จัะม่การพัิจัารณาร�างด้ังกลุ่�าวแลุ่ะลุ่งนามเพั่�อนำามาใช้เปี็นมาตั้รฐานการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อผ่้ปีระส่บภัยด้้าน
การข้นส่�งข้องกลุ่่�มปีระเที่ศอาเซึ่่ยน
13.4 การแก้ไขข้อบกพร่อง เร่�องการปรับปรุงแผนค้นหาแลื่ะช่วยเหลื่่ออากาศูยานแลื่ะเร่อที�ประส่บภัย
(National SAR Plan) ให้เป็นปัจัจัุบันแลื่ะมีรายลื่ะเอียดตั้ามที� ICAO กำาหนด
ส่คอ.ได้้จััด้โครงการส่ัมมนาบ่รณาการแผนค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัยแห�งชาตั้ิ
ระหว�างวันที่่� 2-6 กันยายน 2562 เพั่อ� รวบรวมข้้อม่ลุ่แลุ่ะความเห็นในการนำาไปีปีรับปีร่งแผนค้นหาฯ โด้ยม่หน�วยงานในโครงส่ร้างองค์กร
เพั่�อการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อฯ จัำานวน 15 หน�วยงาน จัำานวน 50 ที่�าน ซึ่่�งเม่�อด้ำาเนินการปีรับปีร่งแผนค้นหาฯ แลุ่้วเส่ร็จั จัะนำาแผน
ไปีที่ด้ส่อบการฝ่ึกซึ่้อมการค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่ออากาศยานแลุ่ะเร่อที่่�ปีระส่บภัย ปีระจัำาปีี 2563 เพั่�อให้แผนค้นหาฯ ด้ังกลุ่�าวเปี็นแผน
ที่่�ส่ามารถนำาไปีใช้กับที่่กหน�วยงานที่่�เก่�ยวข้้องบ่รณาการร�วมกันได้้อย�างม่ปีระส่ิที่ธิิภาพั
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13.5 ส่ถิตั้ิการรับแจั้งกรณีอากาศูยานแลื่ะเร่อที�ประส่บภัย ประจัำาปีงบประมาณ พ.ศู. 2562
1) ส่ถิตั้กิ ารรับแจั้งกรณ่อากาศยานแลุ่ะเร่อที่่ปี� ระส่บภัย ตั้ัง� แตั้�วนั ที่่� 1 ตั้่ลุ่าคม 2561 - 30 กันยายน 2562
จัำานวน 104 เร่�อง จัากการรายงานเหตั้่การณ์ที่่�ได้้รับแจั้ง ส่คอ. ได้้ด้ำาเนินการอำานวยการแลุ่ะปีระส่านงานเพั่�อปีฏิิบัตั้ิการตั้ามข้ั�นตั้อน
การค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อที่่กกรณ่
- กรณ่อากาศยานปีระส่บภัย จัำานวน 58 เร่�อง
ส่คอ. ได้้ด้ำาเนินการปีระเมินค�าข้องข้้อม่ลุ่ที่่�ได้้รับแจั้ง เม่�อย่นยันข้้อม่ลุ่แลุ่้วจั่งกำาหนด้ระด้ับข้อง
ปีฏิิบตั้ั กิ ารว�าจัำาเปี็นตั้้องปีฏิิบตั้ั กิ ารค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อหร่อไม� ซึ่่ง� โด้ยส่�วนมากเปี็นเหตั้่ที่เ�่ กิด้ภายในส่นามบินที่่จั� ะด้ำาเนินการตั้ามข้ัน� ตั้อนการ
ปีฏิิบตั้ั เิ ม่อ� เกิด้เหตั้่ฉก่ เฉินตั้�อไปี ในกรณ่ที่�่ ส่คอ. พัิจัารณาแลุ่้วว�าเปี็นอ่บตั้ั เิ หตั้่หร่ออ่บตั้ั กิ ารณ์รน่ แรงตั้ามภาคผนวก 13 ส่คอ. ได้้ปีระส่าน
คณะกรรมการส่อบส่วนอ่บัตั้ิเหตั้่ฯ ด้ำาเนินการหาส่าเหตั้่แลุ่ะวิธิ่ปี้องกันตั้�อไปี
- กรณ่เร่อปีระส่บภัย จัำานวน 46 เร่�อง
ส่คอ. ได้้ด้ำาเนินการปีระส่านร�วมกับ จัที่. ที่ร. แลุ่ะ ศรชลุ่. ในการบ่รณาการร�วมกันตั้ามแผนการ
ค้นหาแลุ่ะช�วยเหลุ่่อฯ
2) ส่คอ. ได้้ด้ำาเนินการรวบรวมส่ถิตั้ิ เพั่�อส่ังเกตั้การณ์แนวโน้มการเกิด้อ่บัตั้ิเหตั้่ แลุ่ะวางแผนแลุ่ะเตั้ร่ยม
รับม่อเหตั้่ที่่�อาจัเกิด้ข้่�นที่ั�งในช�วงเวลุ่าปีกตั้ิแลุ่ะรองรับช�วงเที่ศกาลุ่ โด้ยจััด้ให้มเ่ จั้าหน้าที่่�ปีระจัำาศ่นย์ปีระส่านงานฯ ตั้ลุ่อด้ 24 ชั�วโมง
ตั้ามข้้อกำาหนด้ข้ององค์การการบินพัลุ่เร่อนระหว�างปีระเที่ศ

14. ด้านการ อับ นอัากา ยานประ บอัุบัติเ ตุแลัะอัุบัติการณ์

ส่ำานักงานคณะกรรมการส่อบส่วนอ่บตั้ั เิ หตั้่แลุ่ะอ่บตั้ั กิ ารณ์ข้องอากาศยาน (ส่ส่อ.) หน�วยธิ่รการข้องคณะกรรมการส่อบส่วน
อ่บตั้ั เิ หตั้่แลุ่ะอ่บตั้ั กิ ารณ์ข้องอากาศยาน (กส่อ.) รับผิด้ชอบในการอำานวยการแลุ่ะส่นับส่น่นในด้้านวิชาการ การศ่กษาแลุ่ะค้นคว้าข้้อม่ลุ่
แลุ่ะกิจัการตั้�าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้้องกับการปีฏิิบัตั้ิหน้าที่่�ข้อง กส่อ. แลุ่ะคณะอน่กรรมการที่่� กส่อ. แตั้�งตั้ั�ง รวมที่ั�งปีฏิิบัตั้ิการอ่�นตั้ามที่่� กส่อ.
มอบหมาย โด้ยในปีีงบปีระมาณ พั.ศ. 2562 ได้้ม่การด้ำาเนินการเก่�ยวกับการส่อบส่วนอ่บัตั้ิเหตั้่แลุ่ะอ่บัตั้ิการณ์ข้องอากาศยาน ด้ังน่�
1) การเส่นอปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญี่ญี่ัตั้ิการเดินอากาศู พ.ศู. 2497 โด้ยพัระราชบัญญัตั้ิการเด้ินอากาศ พั.ศ.
2497 แก้ไข้เพัิม� เตั้ิมโด้ยพัระราชบัญญัตั้กิ ารเด้ินอากาศ (ฉบับที่่� 14) พั.ศ. 2562 ม่ผลุ่ใช้บงั คับเม่อ� วันที่่� 25 พัฤษภาคม 2562 ได้้ปีรับปีร่งแก้ไข้
“หมวด้ 7 การส่อบส่วนอ่บัตั้ิเหตั้่ข้องอากาศยาน” ให้ม่ความส่อด้คลุ่้องกับมาตั้รฐานแลุ่ะข้้อพั่งปีฏิิบัตั้ิในภาคผนวก 13 แห�งอน่ส่ัญญา
ว�าด้้วยการบินพัลุ่เร่อนระหว�างปีระเที่ศ เร่�อง การส่อบส่วนอากาศยานปีระส่บอ่บตั้ั ิเหตั้่แลุ่ะอ่บัตั้ิการณ์มากยิ�งข้่�น
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2) การจััดทำาร่างค่ม่ อ่ Aircraft Accident & Incident Investigation Operating Manual (AAIIOM)
เส่นอ กส่อ. อน่มัตั้ิเพั่�อใช้เปี็นแนวที่างในการปีฏิิบัตั้ิงานด้้านการส่อบส่วนอากาศยานปีระส่บอ่บัตั้ิเหตั้่แลุ่ะอ่บัตั้ิการณ์ร่นแรง
3) การส่่งเจั้าหน้าที�เข้าร่วมการฝึึกอบรมด้านการส่อบส่วนอากาศูยานประส่บอุบัตั้ิเหตัุ้
• การฝ่ึกอบรมหลุ่ักส่่ตั้ร Gas Turbine Accident Investigation ระหว�างวันที่่� 6-10 พัฤษภาคม
2562 ณ University of Southern California ปีระเที่ศส่หรัฐอเมริกา
• การฝ่ึกอบรมหลุ่ักส่่ตั้ร Helicopter Accident Investigation ระหว�างวันที่่� 24-28 มิถน่ ายน 2562
ณ Naional Transportation Safety Board ปีระเที่ศส่หรัฐอเมริกา
• การฝ่ึกอบรมหลุ่ักส่่ตั้ร Large Gas Turbine Familiarisation and Investigation ระหว�างวันที่่�
1-5 กรกฎีาคม 2562 ณ Training Course Roll-Royce Regional Training Center ส่าธิารณรัฐส่ิงคโปีร์

4) การเดินทางรวบรวมข้อม่ลื่ประกอบการส่อบส่วน โดยในปีงบประมาณ พ.ศู. 2562 มีการเดินทางส่อบส่วน
จัำานวน 14 ครัง� เพ่อ� รวบรวมข้อม่ลื่ประกอบการส่อบส่วนอุบตั้ั เิ หตัุ้แลื่ะอุบตั้ั กิ ารณ์รนุ แรงของอากาศูยานส่่วนบุคคลื่แลื่ะเฮลื่ิคอปเตั้อร์
จัำานวน 9 ครั�ง แลื่ะเคร่�องบินขนส่่ง จัำานวน 5 ครั�ง
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ความร่วมม่อระหว่างประเทศูเกี�ยวกับการส่อบส่วนอากาศูยานประส่บอุบัตั้ิเหตัุ้แลื่ะอุบัตั้ิการณ์
1) การปีระช่ม The Seventh Meeting of the Asia Pacific Accident Investigation Group (APAC-AIG/7)
ระหว�างวันที่่� 22 - 23 กรกฎีาคม 2562 แลุ่ะการปีระช่มเชิงปีฏิิบตั้ั กิ าร ICAO Regional Accident Investigation ภ่มภิ าคเอเช่ยแปีซึ่ิฟกิ
ในหัวข้้อ “Underwater Aircraft Accident Investigation” ระหว�างวันที่่� 24 - 25 กรกฎีาคม 2562 ณ เม่องปี่ตั้ราจัายา ส่หพัันธิรัฐมาเลุ่เซึ่่ย
ม่วตั้ั ถ่ปีระส่งค์เพั่อ� แลุ่กเปีลุ่่ย� นปีระส่บการณ์แลุ่ะความเช่ย� วชาญด้้านการส่อบส่วนระหว�างปีระเที่ศ/เข้ตั้ปีกครองในภ่มภิ าคเอเช่ยแลุ่ะ
แปีซึ่ิฟิก

2) การปีระช่มเริ�มตั้้นโครงการ (Kick-off Meeting on the Project) “Accident Preventive through Cooperation Enhancement in Mekong Lancang Countries (MLC)” กับ State Secretariat of Civil Aviation of Cambodia (SSCA)
พัร้อมด้้วยผ่แ้ ที่นจัากกองกฎีหมาย กองการตั้�างปีระเที่ศ ส่ำานักงานปีลุ่ัด้กระที่รวงคมนาคม แลุ่ะส่ำานักงานการบินพัลุ่เร่อนแห�งปีระเที่ศไที่ย
(กพัที่.) เม่�อวันที่่� 19 ส่ิงหาคม 2562 ณ ห้องปีระช่ม 3 กระที่รวงคมนาคม ซึ่่�งเปี็นโครงการที่่�ส่่บเน่�องจัากการด้ำาเนินการตั้ามแผนงาน
ความร�วมม่อลุ่้านช้าง-ลุ่่�มแม�นำ�าโข้ง (Five-Year Plan of Action on Lancang Mekong Cooperation 2018-2022)
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รายงานกิารเงิน ของสัำานักิงานปลััด็กิระทัรวิงค่มนาค่ม
ประจำาปีงบประมาณ พั.ศ. 2562

ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม
รำยงำนกำรเงิน (ระบบ GFMIS)
ำ รับปี ิ้น ุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
(ยังไม่ผ่ำนกำรตรวจ อบรับรองโดย ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน)
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านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแ ดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มายเ ตุ
ินทรัพย์
ินทรัพย์ มุนเวียน
เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด
ลูก นี้อื่นระยะ ั้น
วั ดุคงเ ลือ
ินทรัพย์ มุนเวียนอื่น
รวม ินทรัพย์ มุนเวียน
ินทรัพย์ไม่ มุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
ินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวม ินทรัพย์ไม่ มุนเวียน
รวม ินทรัพย์

2562

( น่วย:บาท)
2561

5
6

51,015,648.73
5,573,534.61
4,524,887.82
230,636.67
61,344,707.83

33,886,361.47
3,708,044.75
3,602,064.30
176,302.32
41,372,772.84

7
8

136,407,346.34
38,593,801.38
175,001,147.72
236,345,855.55

148,150,688.31
33,862,671.76
182,013,360.07
223,386,132.91

มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็น ่วน นึ่งของรายงานการเงินนี้
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านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแ ดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
มายเ ตุ
นี ิน
นี นิ มุนเวียน
เ า นี้การคา
เ า นี้อื่นระยะ ั้น
เงินรับ ากระยะ ั้น
รวม นี ิน มุนเวียน

9
10
11

2562

( น่วย:บาท)
2561

24,478,526.16
20,934,376.66
29,177,884.66
74,590,787.48

19,948,617.48
11,692,249.71
27,146,919.32
58,787,786.51

นี ินไม่ มุนเวียน
เ า นี้เงิน อนและรายการอุด นุนระยะยาว
เงินทดรองรา การรับ ากคลังระยะยาว
รวม นี ินไม่ มุนเวียน
รวม นี ิน
ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน

13,576,359.58
4,000,000.00
17,576,359.58
92,167,147.06
144,178,708.49

354,351.02
4,000,000.00
4,354,351.02
63,142,137.53
160,243,995.38

ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน
ทุน
รายได ูงกว่าค่า ่าย ะ ม
รวม ินทรัพย์ ุท /ิ ่วนทุน

109,906,225.66
34,272,482.83
144,178,708.49

109,906,225.66
50,337,769.72
160,243,995.38

มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็น ่วน นึ่งของรายงานการเงินนี้
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่านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแ ดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
่า รับปี ิ้น ุดวันที 30 กันยายน 2562
มายเ ตุ

รายได้
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการขาย ินค้าและบริการ
รายได้จากการอุด นุนอื่นและบริจาค
รายได้อื่น

13
14
15

รวมรายได้

2562

( น่วย:บาท)
2561

1,081,075,339.63
900.00
4,239,317.39
14,595,319.93
1,099,910,876.95

1,268,826,208.85
1,800.00
2,484,622.95
11,977,003.67
1,283,289,635.47

192,201,735.49
489,344,994.49
1,217,548.39
179,793,548.64
8,388,464.20
122,774,702.52
61,029,505.11
57,039,665.00
4,186,000.00
1,115,976,163.84
-16,065,286.89

181,938,509.73
495,236,406.11
1,377,767.50
170,030,693.25
9,138,896.46
122,895,113.81
73,315,854.90
245,231,389.75
2,824,294.96
1,301,988,926.47
-18,699,291.00

-16,065,286.89

-18,699,291.00

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบาเ น็จบานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ อย
ค่าวั ดุ
ค่า าธารณูปโภค
ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจา น่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน

16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย ุทธิ
มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็น ่วน นึ่งของรายงานการเงินนี้
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านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
มายเ ตุประกอบงบการเงิน
า รับปี ิ้น ุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มายเ ตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เรื่อง
ข้อมูลทัว่ ไป
เกณฑ์การจัดทารายงานการเงิน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใ ม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐทีป่ รับปรุงใ ม่
รุปนโยบายการบัญชีที่ าคัญ
เงิน ดและรายการเทียบเท่าเงิน ด
ลูก นี้อื่นระยะ ั้น
อาคาร และอุปกรณ์
ินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เจ้า นี้การค้า
เจ้า นี้อื่นระยะ ั้น
เงินรับฝากระยะ ั้น
ภาระผูกพัน
รายได้จากงบประมาณ
รายได้จากการอุด นุนอื่นและบริจาค
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าบาเ น็จบานาญ
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ อย
ค่าวั ดุ
ค่า าธารณูปโภค
ค่าเ ื่อมราคาและค่าตัดจา น่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุด นุนอื่นและบริจาค
ค่าใช้จ่ายอื่น
* รายละเอียดเพิม่ เติม ามารถอ่านได้ที่ https://complain.mot.go.th/php_brainbank/upload_file/financial_files/financial_27Nov2019_202104_20.pdf
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านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่นดิน
า รับปี ิ้น ุดวันที่ 30 กันยายน 2562
มายเ ตุ
รายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินทีจ่ ัดเก็บ
รายได้แผ่นดินจัดเก็บ ุทธิ
รายได้แผ่นดินนาส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอนา ่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดิน ุทธิ

2562

( น่วย : บาท)
2561

6,164,266.74
6,164,266.74
6,164,266.74
6,164,266.74
-

3,863,798.24
3,863,798.24
3,863,798.24
3,863,798.24
-

2562
24,503.00
15,677.39
6,124,086.35
6,164,266.74

( น่วย : บาท)
2561
242,910.50
12,903.59
3,607,984.15
3,863,798.24

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภา ี

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล
รายได้อื่น
รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภา ี
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ยอดคงเ ลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560
การเปลียนแปลงใน ินทรัพย์ ุทธิ/ ่วนทุน ่า รับปี 2561
รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จา่ ย ่า รับงวด - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผล ะ มจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย ่า รับงวด - ลังการปรับปรุง
ยอดคงเ ลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - ลังการปรับปรุง
ยอดคงเ ลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - ตามทีรายงานไว้เดิม
ผล ะ มจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ยอดคงเ ลือ ณ วันที 30 กันยายน 2561 - ลังการปรับปรุง
การเปลียนแปลงใน ินทรัพย์ ุทธิ/ ่วนทุน ่า รับปี 2562
รายได้(ต่า)กว่าค่าใช้จ่าย ่า รับงวด
ยอดคงเ ลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562

มายเ ตุประกอบงบการเงินเป็น ่วน นึงของรายงานการเงินนี้

-

-

-

50,379,820.55
(42,050.83)
50,337,769.72

(18,657,240.17)
(42,050.83)
(18,699,291.00)
50,337,769.72

69,037,060.72

รายได้ ูง/(ต่า) กว่า
ค่าใช้จ่าย ะ ม

-

-

-

-

องค์ประกอบอืนของ
นิ ทรัพย์ ุทธิ/ ่วนทุน

(16,065,286.89)
144,178,708.49

160,286,046.21
(42,050.83)
160,243,995.38

(18,657,240.17)
(42,050.83)
(18,699,291.00)
160,243,995.38

178,943,286.38

รวม นิ ทรัพย์ ุทธิ/ ่วน
ทุน

( น่วย : บาท)

(16,065,286.89)
34,272,482.83

่านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแ ดงการเปลียนแปลง ินทรัพย์ ุทธิ/ ่วนทุน
่า รับปี ิ้น ุดวันที 30 กันยายน 2562

ทุน
109,906,225.66

109,906,225.66
109,906,225.66
109,906,225.66

109,906,225.66

Annual Report 2019 : Office of the Permanent Secretary

รายงานประจำำาปี 2562 : สำำานักงานปลััดกระทรวงคมนาคม

70

ต้นทุนผลผลิต และต้นทุนกิจกรรม
(พันบาท)
ต้นุทนกิจกรรม

กิจกรรม
1. กำกับดูแลและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
2. เผยแพร่ข้อมูลข่ำ ำรและ ำร นเท
ด้ำนกำรคมนำคมและขน ่ง ร มทัง้ กำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและกำร อื่ ำร
3. ึก ำ เิ ครำะ ์จัดทำและพิจำรณำใ ้
ข้อคิดเ ็น นโยบำย แผนงำน และ
มำตรกำรด้ำนบริ ำรจัดกำรคมนำคมขน ่ง
4. บริ ำรจัดกำรและพัฒนำเทคโนโลยี ำร นเท
และกำร อื่ ำรในภำรกิจด้ำนคมนำคมขน ่ง
ของกระทร งคมนำคม
5. กำรค้น ำ ช่ ยเ ลือ อบ นอุบัติเ ตุ
อุบัติกำรณ์ด้ำนกำรบินพลเรือน
6. ดำเนินกำรค้น ำและช่ ยเ ลือ งำนด้ำน
นิรภัยกำรบินและ อบ นด้ำนกำรบินพลเรือน

7. กำรดำเนินงำนโครงกำรค ำมร่ มมือ
ด้ำนรถไฟระ ำ่ งไทย - จีน
8. ดำเนินกำรป้องกัน ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
9. กำรดำเนินโครงกำรเพือ่ มุง่ กู่ ำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัล
10. ตร จ กำกับ และติดตำมค ำมปลอดภัย
ด้ำนคมนำคมขน ่ง

ผลผลิต

(ล้านบาท)
ต้นทุนรวม

(บาท)
ต้นทุนต่อหน่วย

53,127
58,982

161,092
1. กำรบริ ำรจัดกำร นโยบำย แผน และ
มำตรกำรด้ำนกำรคมนำคมขน ่ง

537

107,371,635.35

14

3,569,901.00

4

4,155,650.18

12

375,189.34

0.4

414,359

1

427,277

212,138

51,519
14,280

4,156
12,381

414
855

2. โครงกำรพัฒนำงำนด้ำนค้น ำและ
ช่ ยเ ลือ งำนนิรภัยกำรบินและ อบ น
ด้ำนกำรบินพลเรือนตำมมำตรฐำนองค์กำร
กำรบินพลเรือนระ ำ่ งประเท (ICAO)
3. โครงกำรขับเคลือ่ น กำรดำเนินโครงกำร
ค ำมร่ มมือด้ำนรถไฟระ ำ่ งไทย - จีน
4. โครงกำรดำเนินงำนในลัก ณะบูรณำกำร
กำรป้องกัน ปรำบปรำมทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ
5. โครงกำรกำรบูรณำกำรกำรทำงำนและ
กำรบริกำรของภำครัฐ กู่ ำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
6. โครงกำรค บคุมและพัฒนำระบบ
บริ ำรจัดกำรค ำมปลอดภัยด้ำนคมนำคม
ขน ่งอย่ำงบูรณำกำร

ข้อมูลทีน่ ำมำคำน ณต้นทุน ประกอบด้ ย
ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรดำเนินงำน 568,943,591.- บำท (ไม่ร มค่ำใช้จ่ำยบำเ น็จบำนำญ 489,344,994.49 บำท
และค่ำใช้จ่ำยอืน่ ทีไ่ ม่ก่อใ ้เกิดต้นทุนผลผลิต 57,687,578.35 บำท )
ปริมำณงำนทีน่ ำมำคำน ณต้นทุนผลผลิต
- ผลผลิตที่ 1

=

5 เรือ่ ง

- ผลผลิตที่ 2

= 4 โครงกำร

- ผลผลิตที่ 3
- ผลผลิตที่ 4

= 1 โครงกำร
= 33 โครงกำร

- ผลผลิตที่ 5

= 1 โครงกำร (อยูร่ ะ ำ่ งดำเนินโครงกำรตำม ัญญำ ซึง่ จะแล้ เ ร็จในปีงบประมำณ พ. . 2563)

- ผลผลิตที่ 6

= 2 โครงกำร (อยูร่ ะ ำ่ งดำเนินโครงกำรตำม ัญญำ ซึง่ จะแล้ เ ร็จในปีงบประมำณ พ. . 2563)
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คณะผู้้�จััดทำำ�หนัังสืือร�ยง�นัประจัำ�ปี 2562 กระทำรวงคมนั�คม
และสืำ�นัักง�นัปลัดกระทำรวงคมนั�คม
ประธ�นัทำ่�ปรึกษ�

นายอานนท์์

เ ลืืองบริิบูริณ์์

รองปลัดกระทำรวงคมนั�คม ด��นัอำ�นัวยก�ร

ทำ่�ปรึกษ�

นายพิิเชฐ
นายปริิยะ

คุุณ์าธริริมริักษ์์
เว บุตริ

ผู้้�ช่่วยปลัดกระทำรวงคมนั�คม
ผู้้�อำ�นัวยก�รกองกล�ง

คณะผู้้�จััดทำำ�

นาง าวขวัญชัย

ิริัญญะ ิริิ

นางฐิติชญา
นาง าวพิัท์ธนันท์์

กริะจายศริี
ศริแก้ว

นัักจััดก�รง�นัทำั�วไปช่ำ�นั�ญก�รพิิเศษ
หัวหนั��ฝ่่�ยบริก�รข้�อม้ลภ�ครัฐและห�องสืมุด
นัักจััดก�รง�นัทำั�วไปช่ำ�นั�ญก�ร
บรรณ�รักษ์ปฏิิบัติิก�ร
ฝ่่�ยบริก�รข้�อม้ลภ�ครัฐและห�องสืมุด
กองกล�ง สืำ�นัักง�นัปลัดกระทำรวงคมนั�คม
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