






เราจะสืืบสืาน รักษา และต่่อยอด
และครองแผ่่นดินโดยธรรม

เพื่่�อประโยชน์สืุขแห่่งอาณาราษฎรต่ลอดไป
พระปฐมบรมราชโองการ

พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบด็ีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่่�หัว
4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



6 ว�สัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม และประเด็นยุทธศาสตร�

8 แผนภูมิโครงสร�างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/
แผนภูมิโครงสร�างการแบ�งส�วนราชการ
สำนักงานรัฐมนตร� กระทรวงคมนาคม

5 สารปลัดกระทรวงคมนาคม

10 ทำเนียบผู�บร�หารสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

22 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำป� พ.ศ. 2563 

56 การจัดกิจกรรมจ�ตอาสา
ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

64 รายงานการเง�นของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำป�งบประมาณ พ.ศ. 2563

72 คณะผู�จัดทำ

ส ารบัญ
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72 คณะผู�จัดทำ

ส ารปลััด
กระทรวงคมนาคม
เนื�องในโอกาสืวัันคล้าย
วัันสืถาปนากระทรวังคมนาคม
ครบรอบปีท่� 109
วัันท่� 1 เมษายน 2564

(นายชยธรรม์ พื่รห่มศร)
ปลัดกระทรวังคมนาคม

	 นัับเป็็นัความภาคภูมิใจของกระทรวงคมนัาคม	 ท่�ผ่่านัมาได้้ม่ส่่วนัส่ำาคัญ 
ในัการร่วมพััฒนัาป็ระเทศ	 และส่ร้างความอยูู่่ด้่กินัด้่ให้้กับป็ระชาชนัมาโด้ยู่ตลอด้ 
ด้ังจะเห้็นัได้้จากในัป็ี	 2562	 ก่อนัห้นั้าส่ถานัการณ์์โรคโควิด้	 19	 ส่ถาบันัการ
จัด้การนัานัาชาติ	 (IMD)	 ได้้จัด้อันัด้ับให้้ป็ระเทศไทยู่ม่ภาพัรวมขีด้ความส่ามารถ 
ในัการแข่งขันัเป็็นัอันัด้ับท่� 	 25	 ขยู่ับข้�นัจากอันัด้ับท่� 	 27	 ในัป็ี 	 2560	 และม่ 
ขีด้ความส่ามารถในัการแข่งขันัด้้านัคุณ์ภาพัโครงส่ร้างพั้�นัฐานัเป็็นัอันัด้ับท่�	 27 
ในัป็ี	 2562	 ขยู่ับข้ �นัจากอันัด้ับท่ �	 34	 ในัป็ี	 2560	 ด้้านัการท่องเท่ �ยู่ว	 ม่จำานัวนั 
นัักท่องเท่�ยู่วต่างชาติเพั่�มข้�นัจาก	35,591,978	คนั	ในัป็ี	2560	เป็็นั	39,916,251	คนั 
ในัปี็	 2562	ส่ร้างรายู่ได้้รวมให้้กับป็ระเทศมากถึง	 3.01	ล้านัล้านับาท	ขณ์ะท่�มูลค่า
ผ่ลิตภัณ์ฑ์์มวลรวมในัป็ระเทศ	 (GDP)	 เพั่�มข้�นัจาก	16.37	ล้านัล้านับาท	 ในัป็ี	 2561	 
เป็็นั	16.88	ล้านัล้านับาท	ในัป็ี	2562	

	 ในั ปี็ 	 2564 	 น่ั� 	 ด้้ วยู่ความมุ่ ง มั� นั และวิส่ัยู่ ทัศน์ันั โยู่บายู่เ ชิ ง รุกของ 
ท่านัศักด้ิ�ส่ยู่าม	 ชิด้ชอบ	 รัฐมนัตรีว่าการกระทรวงคมนัาคม	 ทำาให้้กระทรวง
คมนัาคมได้้ รับความไ ว้วางใจให้้ส่านัต่อพััฒนัาโครงการท่�ม่ความส่ำาคัญ 
ทางเศรษฐกิจ	 ตลอด้จนัโครงการให้ม่ๆ	 ท่�ยู่กระดั้บการพััฒนัาให้้ รุด้ห้น้ัา 
ยู่ิ�งข้�นัในัระด้ับส่ากล	 	 อาทิ	 ทางบก 	 ศึกษาผ่ลักด้ันัแผ่นั	 MR-MAP	 พััฒนัา 
โครงข่ายู่มอเตอร์เวย์ู่ควบคู่กับโครงข่ายู่รถไฟ	 จำานัวนั	 9	 เส่้นัทาง	 เพ้ั�อบูรณ์าการ
โครงข่ายู่ในัการขนัส่่งส่ินัค้าให้้เกิด้ป็ระส่ิทธิิภาพั	 กระจายู่ความเจริญสู่่ภูมิภาค	
เช่�อมโยู่งป็ระเทศเพั้�อนับ้านั	 และลด้ปั็ญห้าการเวนัค่นัท่�ด้ินัซ้ำำ�าซ้ำ้อนั	 ทางราง
เร่งรัด้การพััฒนัาโครงข่ายู่รถไฟฟ้าในักรุงเทพัฯ	 และป็ริมณ์ฑ์ล	 เพ้ั�อแก้ปั็ญห้า 
การจราจรและ	 PM	 2.5	 อยู่่างเป็็นัระบบและยัู่�งยู่่นั	 ควบคู่กับการเร่งรัด้รถไฟ 
ทางคู่ทั�วป็ระเทศให้้เป็็นัแกนัห้ลักของระบบคมนัาคมขนัส่่ง	 ลด้ต้นัทุนัโลจิส่ติกส่์ 
และ เพั่� มขีด้ความส่ามารถการแข่ งขันัของป็ระ เทศ	 รวมทั� งผ่ลักด้ันัรถไฟ 
ความเร็วสู่งให้้เป็็นัทางเล่อกให้ม่ของการเด้ินัทาง	 เช่นัเด้่ยู่วกับป็ระเทศชั�นันัำาทั�วโลก 
ทางน้ำำ�า	 เด้ินัห้นั้าศึกษาและผ่ลักด้ันั	 โครงการ	 Land	 Bridge	 ส่ะพัานัเศรษฐกิจ 
เช่�อมต่อ	2	ฝั่ั�งทะเลอันัด้ามันัและอ่าวไทยู่ทะเลจีนัใต้เข้าด้้วยู่กันั	 เพ้ั�อเป็็นัการเช่�อมต่อ 
ระเบ่ยู่งเศรษฐกิจภาคตะวันัออกและภาคใต้ของไทยู่กับทวีป็เอเช่ยู่	 ตะวันัออกกลาง			
และยุู่โรป็	 เพั่�มขีด้ความส่ามารถในัการแข่งขันัของป็ระเทศ	 และทางอากาศ  
พััฒนัาท่าอากาศยู่านัห้ลักของป็ระเทศ	 ได้้แก่	 สุ่วรรณ์ภูมิ	 ด้อนัเม่อง	 และอ่่ตะเภา	 
เพ้ั�อเพั่�มขีด้ความส่ามารถในัการแข่งขันัให้้ ไทยู่เป็็นัศูนัย์ู่กลางการบินัของภูมิภาค
อาเซ้ำ่ยู่นั

	 ผ่มขอขอบคุณ์คณ์ะผู่้บริห้าร	 ข้าราชการ	 พันัักงานัราชการ	 และลูกจ้าง 
ในัส่ังกัด้ของกระทรวงคมนัาคมทุกท่านั	 ท่� ได้้ผ่นัึกกำาลังทุ่มเททำางานัในัเชิงรุก 
ตลอด้ช่วงท่�ผ่่านัมา	และขอเป็็นักำาลังใจให้้กับทุกท่านัร่วมกันัเด้ินัห้นั้าขับเคล่�อนัภารกิจ
ตลอด้จนัโครงการต่าง	 ๆ	 เห้ล่าน่ั�อยู่่างเต็มกำาลังความส่ามารถ	 เพั้�อความอยูู่่ด้ ่
กินัด้่ของป็ระชาชนัและยู่กระดั้บระบบคมนัาคมไทยู่ให้้เป็็นัท่�ห้นัึ�งในัภูมิภาคอาเซ้ำ่ยู่นั	 
เพั้�อนัำาพัาเศรษฐกิจของชาติไป็สู่่ความมั�นัคง	มั�งคั�ง	ยู่ั�งยู่่นั	ส่่บไป็



บริหารยุุทธศาสตรด์้้านัความร่วมม่อระห้ว่างป็ระเทศ	
ด้้านัการป็รับป็รุงพััฒนัาระบบกฎห้มายู่	 
ด้้านัการพััฒนัาระบบข้อมูลและเทคโนัโลยู่่ส่ารส่นัเทศ	 
ด้้านัการส่่�อส่ารและป็ระชาส่ัมพัันัธิ์ 
ด้้านัการจัด้การเร่�องร้องทุกข์และการอุทธิรณ์์	
เพั้�อส่นัับส่นัุนัการบริห้ารนัโยู่บายู่คมนัาคมได้้อยู่่างเป็็นัผ่ลส่ำาเร็จ

พััน้ำธกิจ

1.

2.

3.

4.

5.

บริหารน้ำโยุบายุ	ยูุ่ทธิศาส่ตร์	แผ่นังานั	งบป็ระมาณ์	การตรวจส่อบ
และติด้ตามป็ระเมินัผ่ลเพั้�อขับเคล่�อนัการพััฒนัาระบบขนัส่่ง
ตามเป็้าห้มายู่การพััฒนัาป็ระเทศอยู่่างม่พัลวัต	

ยุกระดัับการบริห้าร
ด้้านัความป็ลอด้ภัยู่
ในัระบบขนัส่่งของป็ระเทศ

บริหารความสัมพััน้ำธผ์ู่้ม่ส่่วนัได้้ส่่วนัเส่่ยู่
ท่�ส่ำาคัญและให้้บริการป็ระชาชนัตามภารกิจ
อยู่่างม่คุณ์ภาพัและพััฒนัาอยู่่างต่อเนั่�อง

พััฒน้ำาทรัพัยุากรบุคคลและองค์กร	รวมถึงป็ัจจัยู่ส่นัับส่นัุนั
การบริห้ารงานัต่อเนั่�อง	เพั้�อให้้ส่ามารถนัำาส่่งผ่ลผ่ลิต
และส่ร้างผ่ลลัพัธิ์ ได้้ตามความคาด้ห้วังอยู่่างม่ออาช่พั

ค่าน้ำิยุม: คือ i - MOT
โด้ยู่ม่ความห้มายู่ด้ังนั่�
Integrity:	ยู่ึด้มั�นัคุณ์ธิรรม
Modern: ทันัส่มัยู่ในัการบริห้ารจัด้การโด้ยู่ใช้เทคโนัโลยู่่
Outstanding:	มุ่งผ่ลลัพัธิ์เป็็นัเลิศ
Team: เส่ริมพัลังร่วมขับเคล่�อนัเป็็นัท่ม

 วสิยัุทัศน์้ำ: เป็็น้ำศูน้ำย์ุกลางใน้ำการบริหารด้ัาน้ำคมน้ำาคมท่�ทนั้ำสมัยุ

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม6
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เพั้�อส่นัับส่นัุนัการบริห้ารนัโยู่บายู่คมนัาคมได้้อยู่่างเป็็นัผ่ลส่ำาเร็จ

เป็้าป็ระสงค์
1.	 มร่ะบบการบรหิ้ารนัโยู่บายู่และยู่ทุธิศาส่ตรท์่�ได้ร้บัการพััฒนัาอยู่า่งตอ่เนั่�อง	

และม่คุณ์ลักษณ์ะท่�ส่ำาคัญ	ได้้แก่
	 -	 การม่ส่่วนัร่วมจากผู่้ม่ส่่วนัเก่�ยู่วข้องท่�ส่ำาคัญ
	 -	 เทคโนัโลยู่่ส่ารส่นัเทศและการส่่�อส่ารถูกนัำามาใช้เป็็นัป็ัจจัยู่ห้ลักส่ำาคัญ	 

	 ในัการกำาห้นัด้นัโยู่บายู่และการตัด้ส่ินัใจของผู่้บริห้าร
	 -	 ส่อด้คล้องกับความต้องการของผู่้ม่ส่่วนัเก่�ยู่วข้องท่�ส่ำาคัญ
2.	 ผู่ม้ส่่ว่นัเก่�ยู่วข้องท่�ส่ำาคญักบัการบริห้ารนัโยู่บายู่และยุู่ทธิศาส่ตร์มค่วามพังึพัอใจ 

ต่อผ่ลส่ำาเร็จการบริห้ารนัโยู่บายู่และยูุ่ทธิศาส่ตร์

เป็้าป็ระสงค์
1.	 ส่ง่เส่รมิและ/ห้ร่อด้ำาเนันิัการจดั้ทำาความตกลงระห้วา่งป็ระเทศ	และความรว่มมอ่ 

ระห้ว่างป็ระเทศด้า้นัการคมนัาคมขนัส่่ง	เพ้ั�อผ่ลป็ระโยู่ชน์ัของชาติและป็ระเทศ/
กลุ่มป็ระเทศคู่ความร่วมม่อในัเวท่ทวิภาค่	และพัหุ้ภาค่

2.	 ยู่กระด้ับคุณ์ภาพัผ่ลการด้ำาเนัินังานัด้้านัการอุทธิรณ์์
3.	 พััฒนัายูุ่ทธิศาส่ตร์การส่่�อส่ารและการป็ระชาส่ัมพัันัธิ์แบบบูรณ์าการ
4.	 ยู่กระด้ับระบบการจัด้การความป็ลอด้ภัยู่	 เพ้ั�อป้็องกันัและลด้ความสู่ญเส่่ยู่

ด้้านัคมนัาคม
5.	 ผ่ลักด้ันัส่่งเส่ริมและ/ห้ร่อส่นัับส่นัุนัให้้ม่การด้ำาเนัินัการพััฒนัากฎห้มายู่ 

ท่�เห้มาะส่มกับส่ภาวการณ์์
6.	 ร่วมขับเคล่�อนัยูุ่ทธิศาส่ตร์ด้ิจิทัลเพั้�อเศรษฐกิจและส่ังคม

เป็้าป็ระสงค์
1.	 การเป็็นัองค์กรท่�ม่ส่มรรถนัะสู่ง
2.	 กระบวนังานัม่การพััฒนัาป็รับป็รุงอยู่่างต่อเนั่�อง
3.	 มก่ารนัำาเทคโนัโลยู่่ส่ารส่นัเทศและการส่่�อส่ารมาใช้ในัการพัฒันัากระบวนังานั
4.	 บุคลากร	ส่ป็ค.	 เป็็นัคนัด้่	ม่ความรู้	ความส่ามารถ	ความเช่�ยู่วชาญในังานั	 

และม่ความสุ่ขในัการทำางานั

ประเด็นยุทธศาสตร�

ป็ระเดั็น้ำยุุทธศาสตร์ท่� 1: 
พัฒนาการบริหารนโยู่บายู่
และยูุ่ทธิศาสตร์อยู่�างต�อเน่�อง

ป็ระเดั็น้ำยุุทธศาสตร์ท่� 2: 
พัฒนาปัจจัยู่สนับสนุน
การขัับเคล่�อนยูุ่ทธิศาสตร์
ส่�ความสำาเร็จ

ป็ระเดั็น้ำยุุทธศาสตร์ท่� 3: 
พัฒนาสมรรถนะองค์กร
อยู่�างบ่รณาการ

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 7



แผ่นภููมิโครงสืร้างสืำานักงานปลัดกระทรวังคมนาคม ต่ามกฎกระทรวังการแบ่งสื่วันราชการสืำานักงานปลัดกระทรวัง กระทรวังคมนาคม  พื่
.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

• 
รองปลัดกระทรวง

• 
ผูตรวจราชการกระทรวง

• 
ผูชวยปลัดกระทรวง

• 
ผูทรงคุณ

วุฒิ
ดานใหคำปรึกษ

ากฎหมาย
• 

ที่ปรึกษ
าดานเศรษ

ฐกิจการขนสงทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

กองกลาง
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายชวยอำนวยการและงานประชุม
• 

ฝายเลขานุการ
• 

ฝายวิชาการและภารกิจ ปคร.
• 

ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด

กองกฎหมาย
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายกฎหมายที่ 1
• 

ฝายกฎหมายที่ 2
• 

ฝายกฎหมายที่ 3
• 

ฝายกฎหมายที่ 4

กองบร�หารการคลัง
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายบัญ
ชีและงบประมาณ

• 
ฝายการเงิน

• 
ฝายการพัสดุ

• 
ฝายอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

กองบร�หารทรัพ
ยากรบุคคล

• 
ฝายบริหารงานทั่วไป

• 
ฝายแผนงานและพัฒ

นาระบบ
• 

ฝายบริหารโครงสราง อัตรากำลัง และประเมินบุคคล
• 

ฝายสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และขอมูลบุคคล
• 

ฝายพัฒ
นาบุคคล 

             
• 

ฝายวินัย
• 

ฝายสวัสดิการและคุณ
ภาพชีวิต

กองอ�ทธรณ
�เง�นค�าทดแทน

• 
ฝายบริหารงานทั่วไป

• 
ฝายวิชาการ

• 
ฝายอุทธรณ

ดานงานทาง
• 

ฝายอุทธรณ
ดานระบบรางและการขนสง

• 
ฝายคดีเวนคืน

• 
ฝายคำนวณ

สิ่งกอสรางและทรัพยสิน

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ
• 

กลุมพัฒ
นาระบบภูมิสารสนเทศ

• 
กลุมพัฒ

นาระบบบริหาร
 

และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส
• 

กลุมบริหารระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย

กองการต�างประเทศ
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายความรวมมือระดับนานาชาติ
• 

ฝายองคการระหวางประเทศและสหประชาชาติ
• 

ฝายความรวมมือในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบาน
• 

ฝายความตกลงและกฎขอบังคับระหวางประเทศ

กองตรวจราชการ
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายตรวจราชการ
• 

ฝายติดตามและประเมินผล
 

การตรวจราชการ
• 

ฝายเรื่องราวรองทุกข

กองเผยแพ
ร�และประชาสัมพ

ันธ�
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายโฆ
ษ

กและวิเคราะหขาว
• 

ฝายแผนงานและประชาสัมพันธ
• 

ฝายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ


กองยุทธศาสตร�และแผนงาน
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายการขนสงทางบก
• 

ฝายการขนสงทางรางและน้ำ
• 

ฝายการขนสงทางอากาศ
• 

ฝายแผนงานและงบประมาณ

สำนักงานคณ
ะกรรมการค�นหา

และช�วยเหลืออากาศยาน
และเร�อที่ประสบภัย
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายวิชาการและกำกับมาตรฐาน
• 

ฝายประสานการปฏิบัติการคนหาและ
   

ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

สำนักงานคณ
ะกรรมการ

สอบสวนอ�บัติเหตุ
และอ�บัติการณ

�ของอากาศยาน
• 

ฝายบริหารงานทั่วไป
• 

ฝายสอบสวนเครื่องบินขนสง
• 

ฝายสอบสวนอากาศยานสวนบุคคล
 

และเฮลิคอปเตอร

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพัฒ
นาระบบบริหาร

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

ข้อมูล ณ
 1 พฤศจิกายน 2563
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สรุป็จำาน้ำวน้ำข้้าราชการ พันัักงานัราชการ	ลูกจ้าง	และเจ้าห้นั้าท่�ในัส่ังกัด้
ส่ำานัักงานัรัฐมนัตรี	และส่ำานัักงานัป็ลัด้กระทรวง	กระทรวงคมนัาคม

สำนักงานรัฐมนตร�

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ลำดับที่ ชื่อหน�วยงาน ข�าราชการ พนักงาน ลูกจ�าง รวมในสังกัด
   ราชการ ประจำ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

-

-

-

-

-

3

1

-

1

23

-

-

-

-

-

-

-

28

28

25

16

6

8

10

38

26

28

24

62

41

24

37

30

35

21

35

441

466

1

-

1

-

-

3

1

1

1

4

1

-

5

3

1

3

18

42

43

24

16

5

8

10

32

24

27

22

35

40

24

32

27

34

18

17

371

395

ผู�บร�หารระดับสูง ที่ปร�กษา ผู�ทรงคุณว�ฒิ ผู�เชี่ยวชาญ

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร

กลุ�มตรวจสอบภายใน

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจร�ต

กองกลาง

กองกฎหมาย

กองการต�างประเทศ

กองตรวจราชการ

กองบร�หารการคลัง

กองบร�หารทรัพยากรบุคคล

กองเผยแพร�และประชาสัมพันธ�

กองยุทธศาสตร�และแผนงาน

กองอ�ทธรณ�เง�นค�าทดแทน

ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานคณะกรรมการการค�นหา
และช�วยเหลืออากาศยานและเร�อที่ประสบภัย

สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอ�บัติเหตุ
และอ�บัติการณ�ของอากาศยาน

รวมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

รวมทั้งหมด

แผน้ำภููมิโครงสร้างการแบ่งส่วน้ำราชการ
สำาน้ำักงาน้ำรัฐมน้ำตรี กระทรวงคมน้ำาคม

สำาน้ำักงาน้ำรัฐมน้ำตรี
กลุ่มประสืานงานการเมือง กลุ่มสืนับสืนุนวัิชาการงานบริห่ารทั�วัไป

	 มีีอำำ�น�จหน้�ทีี่�เกีี่�ยวกัี่บง�นเลข�นุกี่�ร
และง�นกี่�รประชุุมีขอำงรัฐมีนตรี	ง�นบริห�ร 
ทัี่�วไป	และชุ่วยอำำ�นวยกี่�รขอำงสำำ�นักี่ง�น
รัฐมีนตรี	ปฏิิบัติง�นร่วมีกัี่บหรือำสำนับสำนุน
กี่�รปฏิิบัติง�นขอำงหน่วยง�นอืำ�นทีี่�เกีี่�ยวข้อำง
หรือำได้้รับมีอำบหมี�ย

	 มีีอำำ�น�จหน้�ทีี่�เกีี่�ยวกัี่บกี่�รประสำ�นง�น 
วิเคร�ะห์	กี่ลั�นกี่รอำง	และให้คว�มีเห็นแก่ี่
รัฐมีนตรีเกีี่�ยวกัี่บกี่�รปฏิิบัติภ�รกิี่จขอำง
รัฐมีนตรี	ศึึกี่ษ�และวิเคร�ะห์สำถ�นกี่�รณ์์
ติด้ต�มีคว�มีเคลื�อำนไหวที่�งกี่�รเมืีอำง
และร�ยง�นเพื่ื� อำ วิ นิจ ฉััยสัำ� งกี่�รขอำง
รัฐมีนตรี	ปฏิิบัติง�นร่วมีกัี่บหรือำสำนับสำนุน 
กี่�รปฏิิบัติง�นขอำงหน่วยง�นอืำ�นทีี่�เกีี่�ยวข้อำง 
หรือำได้้รับมีอำบหมี�ย

	 มีีอำำ�น�จหน้�ทีี่�เกีี่�ยวกัี่บกี่�รประสำ�นง�น 
นโยบ�ยระหว่�งกี่ระที่รวง	และประสำ�นกัี่บ 
รั ฐ สำภ �ต �มี ทีี่� รั ฐ มีนต รี มี อำบหมี�ย 
กี่�รประชุ�สัำมีพัื่นธ์์ชีุ�แจง	ที่ำ�คว�มีเข้�ใจ 
และให้ข้อำมูีลแก่ี่สืำ�อำมีวลชุน	 รับเรื�อำงร�ว 
ร้อำง ทุี่กี่ ข์ขอำงประชุ�ชุน	 และง�นรับ 
ข้อำร้อำงเรียนหรือำร้อำงขอำคว�มีชุ่วยเหลือำต่อำ
รัฐมีนตรี	ปฏิิบัติง�นร่วมีกัี่นหรือำสำนับสำนุน
กี่�รปฏิิบัติง�นขอำงหน่วยง�นอืำ�นทีี่�เกีี่�ยวข้อำง 
หรือำได้้รับมีอำบหมี�ย

ข้้อมููล ณ 1 พฤศจิิกายน 2563
รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 9



 ท  าเน่ยบผู่้บริห่าร
 ส่ำานัักงานัป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม
	 ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ์	พั.ศ.	2563

 ำ 
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 ป็ ลัดกระทรวังคมนาคม

 น้ำายุชัยุวัฒน้ำ์ ทองคำาคูณ 
	 ป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2561	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

 น้ำายุชยุธรรม์ พัรหมศร 
 ป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2563)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม12



 ร องป็ลัดกระทรวังคมนาคม

1. น้ำายุพัีระพัล ถาวรสุภูเจริญ 
 รองป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม
	 ห้ัวห้นั้ากลุ่มงานัภารกิจด้้านัการขนัส่่ง	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

2. น้ำายุสรพังศ์ ไพัฑููรยุ์พังษ์์ 
	 รองป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม
	 ห้ัวห้นั้ากลุ่มงานัภารกิจด้้านัการขนัส่่ง	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2563)

1

2

3

3. น้ำายุพัิศักดัิ� จิตวิริยุะวศิน้ำ 
	 รองป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม 
	 ห้ัวห้นั้ากลุ่มงานัภารกิจ 
	 การพััฒนัาโครงส่ร้างพั้�นัฐานัด้้านัทางห้ลวง	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	9	เมษายู่นั	2562)

4. น้ำายุอาน้ำน้ำท์ เหลืองบริบูรณ์
	 รองป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม
	 ด้้านัอำานัวยู่การและ
	 ห้ัวห้นั้าศูนัยู่์ป็ฏิิบัติการต่อต้านัการทุจริต	
	 (ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2562)

4
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 ค ณะผู่้ต่รวัจราชการกระทรวังคมนาคม

น้ำางสาวกอบกุล โมทน้ำา
ห้ัวห้นั้าผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	7	พัฤษภาคม	2562	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุกมล หมั�น้ำทำา
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	10	ส่ิงห้าคม	2562	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุสมัยุ โชติสกุล 
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำางอัมพัวัน้ำ วรรณโก 
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2562	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม14



น้ำางสาวดัุจดัาว เจริญผล 
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	9	เมษายู่นั	2562)

น้ำายุกริชเพัชร ชัยุช่วยุ
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	9	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำางจัน้ำทิรา บุรุษ์พััฒน้ำ์
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	9	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำายุทวี เกศิสำาอาง
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง 

(ตั�งแต่วันัท่�	1	ตุลาคม	2563)

น้ำายุป็ริญญา แสงสุวรรณ
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง 

(ตั�งแต่วันัท่�	9	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำายุจุฬา สุข้มาน้ำพั 
ผู่้ตรวจราชการกระทรวง	

(ตั�งแต่วันัท่�	9	กุมภาพัันัธิ์	2564)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 15



น้ำายุสถาพัร อังคณาวรกุล
ท่�ป็ร้กษาด้้านัเศรษฐกิจการขนัส่่งทางอากาศ

(ตั�งแต่วันัท่�	6	ส่ิงห้าคม	2563)

น้ำายุธงชัยุ พังษ์์วิชัยุ 
ท่�ป็ร้กษาด้้านัเศรษฐกิจการขนัส่่งทางนัำ�า
(ตั�งแต่วันัท่�	20	พัฤษภาคม	2563)

น้ำายุวัลลภู งามสอน้ำ 
ท่�ป็ร้กษาด้้านัเศรษฐกิจการขนัส่่งทางบก	

(ตั�งแต่วันัท่�	24	กุมภาพัันัธิ์	2563)

 ค ณะท่�ปรึกษากระทรวังคมนาคม

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม16



น้ำายุสุวิทยุ์ อมรน้ำพัรัตน้ำกุล 
กรรมการตรวจส่อบและป็ระเมินัผ่ล

ป็ระจำากระทรวงคมนัาคม	
(ตั�งแต่วันัท่�	23	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุชาญวิทยุ์ อมตะมาทุชาติ 
กรรมการตรวจส่อบและป็ระเมินัผ่ล

ป็ระจำากระทรวงคมนัาคม	
(ตั�งแต่วันัท่�	23	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำางสร้อยุทิพัยุ์ ไตรสุทธิ�
ป็ระธิานักรรมการตรวจส่อบและป็ระเมินัผ่ล 

ป็ระจำากระทรวงคมนัาคม	
(ตั�งแต่วันัท่�	23	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุระพัิน้ำทร์ จารุดัุล 
กรรมการตรวจส่อบและป็ระเมินัผ่ล 

ป็ระจำากระทรวงคมนัาคม
(ตั�งแต่วันัท่�	23	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุเท่ยุน้ำโชติ จงพัีร์เพัียุร 
กรรมการตรวจส่อบและป็ระเมินัผ่ล

ป็ระจำากระทรวงคมนัาคม	
(ตั�งแต่วันัท่�	23	กันัยู่ายู่นั	2563)

 ค ณะกรรมการต่รวัจสือบและประเมินผ่ล
  ประจำากระทรวังคมนาคม

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 17



 ค ณะผู่้บริห่ารท่�รายงานต่รงต่่อปลัดกระทรวัง

น้ำายุพัิเชฐ คุณาธรรมรักษ์์ 
ผู่้ช่วยู่ป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม	1 

(ตั�งแต่วันัท่�	15	มกราคม	2563	-	30	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำางจตุพัร เน้ำ่ยุมสุข้ 
ผู่้ช่วยู่ป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม	2	
(ตั�งแต่วันัท่�	15	มกราคม	2563)

น้ำางสาวรัชน้ำ่พัร ธิติทรัพัยุ ์
ผู่้ช่วยู่ป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม	1
(ตั�งแต่วันัท่�	9	กุมภาพัันัธิ์	2564)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม18



น้ำางสาวอน้ำุรักษ์์ ศรีสุระ 
ห้ัวห้นั้าส่ำานัักงานัรัฐมนัตรี	

(ตั�งแต่วันัท่�	22	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำางบุษ์ยุา สุระมาน้ำะ
ห้ัวห้นั้าส่ำานัักงานัรัฐมนัตรี	

(ตั�งแต่วันัท่�	6	กันัยู่ายู่นั	2560	-	21	มิถุนัายู่นั	2563)

น้ำายุชยุุตพัล ล่น้ำิวา
ผู่้เช่�ยู่วชาญเฉพัาะด้้านั
ให้้คำาป็ร้กษากฎห้มายู่

น้ำางสาวกชกร สวัสดัิ�วงษ์์
รักษาราชการแทนัห้ัวห้นั้ากลุ่ม

ตรวจส่อบภายู่ในั
(ตั�งแต่วันัท่�	24	เมษายู่นั	2563)

น้ำางสาววน้ำัญญา วรรณจำารัส
รักษาราชการแทนัห้ัวห้นั้ากลุ่ม

พััฒนัาระบบบริห้าร
(ตั�งแต่วันัท่�	24	เมษายู่นั	2563)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 19



 ค ณะผู่้บริห่ารสืำานักงานปลัดกระทรวัง 
  ผู่้อำานวัยการกอง/ศูนย์/สืำานัก

น้ำางสาววารภูา วาระศิริ
ผู่้อำานัวยู่การกองกฎห้มายู่

(ตั�งแต่วันัท่�	17	กุมภาพัันัธิ์	2564)		

น้ำางจิตราวรรณ ม่วงดั่ 
ผู่้อำานัวยู่การกองบริห้ารการคลัง

น้ำายุป็ริยุะ เวสสบุตร
ผู่้อำานัวยู่การกองเผ่ยู่แพัร่

และป็ระชาส่ัมพัันัธิ์
(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563)

น้ำางจตุพัร เน้ำ่ยุมสุข้ 
ผู่้อำานัวยู่การกองการต่างป็ระเทศ
(ตั�งแต่วันัท่�	17	กุมภาพัันัธิ์	2559	-	

วันัท่�	14	มกราคม	2563)

น้ำายุเสน้ำ่ห์ ตั�งสถิตยุ์ 
ผู่้อำานัวยู่การกองอุทธิรณ์์

เงินัค่าทด้แทนั
(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563)

น้ำางบุษ์ยุา สุระมาน้ำะ
ผู่้อำานัวยู่การกองการต่างป็ระเทศ
(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563	-	

30	กันัยู่ายู่นั	2563)

น้ำายุสถาพัร อังคณาวรกุล
ผู่้อำานัวยู่การกองกฎห้มายู่

(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563	-	
วันัท่�	5	ส่ิงห้าคม	2563)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม20



น้ำายุไพัโรจน้ำ์ งามจรัส
ผู่้อำานัวยู่การกองตรวจราชการ
(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563)

น้ำางสาวข้น้ำิษ์ฐา พััวพััน้ำธ์พังษ์์
ผู่้อำานัวยู่การกองกลาง

(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563)

น้ำางสาวรัชน้ำ่พัร ธิติทรัพัยุ์
ผู่้อำานัวยู่การกองยูุ่ทธิศาส่ตร์และแผ่นังานั

(ตั�งแต่วันัท่�	6	ธิันัวาคม	2559	-	8	กุมภาพัันัธิ์	2564)
รักษาราชการแทนัผู่้อำานัวยู่การกองยูุ่		ทธิศาส่ตร์และแผ่นังานั

(ตั�งแต่วันัท่�	15	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำายุธน้ำิต วงศ์ป็ิยุน้ำัน้ำทกุล
ผู่้อำานัวยู่การส่ำานัักงานัคณ์ะกรรมการค้นัห้าและช่วยู่เห้ล่ออากาศยู่านัและเร่อท่�ป็ระส่บภัยู่

(ตั�งแต่วันัท่�	15	มิถุนัายู่นั	2561	-	3	กุมภาพัันัธิ์	2564)
ผู่้อำานัวยู่การกองการต่างป็ระเทศ
(ตั�งแต่วันัท่�	4	กุมภาพัันัธิ์	2564)

รักษาราชการแทนัผู่้อำานัวยู่การศูนัยู่์เทคโนัโลยู่่ส่ารส่นัเทศและการส่่�อส่าร
(ตั�งแต่วันัท่�	15	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำางสาววีณา น้ำุสดัิน้ำ
ผู่้อำานัวยู่การส่ำานัักงานัคณ์ะกรรมการ

ส่อบส่วนัอุบัติเห้ตุและอุบัติการณ์์ของอากาศยู่านั

น้ำางสาวสุกัญญา หม่บังเกิดั 
ผู่้อำานัวยู่การศูนัยู่์เทคโนัโลยู่่ส่ารส่นัเทศและการส่่�อส่าร
(ตั�งแต่วันัท่�	12	กันัยู่ายู่นั	2561	-	11	กุมภาพัันัธิ์	2564)

น้ำางสาววัน้ำทน้ำา เสาวดั่
ผู่้อำานัวยู่การกองบริห้ารทรัพัยู่ากรบุคคล

(ตั�งแต่วันัท่�	22	มิถุนัายู่นั	2563)

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 21



 ผ  ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญ
  ของส่ำานัักงานัป็ลัด้กระทรวงคมนัาคม
	 	 ป็ระจำาป็ี	พั.ศ.	2563

รายู่งานประจำาป ี2563	สำาน้ำักงาน้ำป็ลัดักระทรวงคมน้ำาคม22



รายู่งานประจำาป ี2563	สำาน้ำักงาน้ำป็ลัดักระทรวงคมน้ำาคม 23



 1. ด้านพื่ัฒนาระบบบริห่าร

รายุงาน้ำผลการป็ระเมิน้ำสื่วันราชการต่ามมาต่รการปรับปรุงประสืิทธิภูาพื่
ในการปฏิบิตั่ริาชการของสืำานกังานปลดักระทรวังคมนาคม ประจำาปงีบประมาณ พื่.ศ. 2563

ผ ลการดำาเนินงานท่�สืำาคัญ
 ของสืำานกังานปลดักระทรวังคมนาคม ประจำาป ี2563

	 ผลักี่ดั้นให้หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
เ กิี่ด้กี่�รปรับป รุงกี่�รให้บ ริกี่�รประชุ�ชุนได้้สำำ� เ ร็ จ 
อำย่�งเป็นรูปธ์รรมี	ผ่�นกี่�รรับรอำงมี�ตรฐ�นศูึนย์ร�ชุกี่�รสำะด้วกี่	 
(Government	Easy	Contact	Center:	GECC)	ขอำงสำำ�นักี่ 
น�ยกี่รัฐมีนตรี	ได้้รับโล่ร�งวัลและตร�สัำญลักี่ษณ์์	เพืื่�อำแสำด้งถงึ 
กี่�รเป็นหน่วยง�นให้บริกี่�รทีี่�มีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่	สำะด้วกี่	รวด้เร็ว	 

 เป้าหมายู่รอบ 12 เด็่อน 

   ตัวชี�วัด็ นำ�าหนัก เป้าหมายู่ขัั�นตำ�า เป้าหมายู่มาตรฐาน เป้าหมายู่ขัั�นส่ง ผลการ
     (ร้อยู่ละ 50) (ร้อยู่ละ 75) (ร้อยู่ละ 100) ด็ำาเนินงาน

	1.	อัำตร�ผู้เสีำยชีุวิต	 20	 21	 18	 16	 20.56
		 	จ�กี่อุำบัติเหตุที่�งถนน	 	 (คนต่อำ	 (คนต่อำ	 (คนต่อำ	 (คนต่อำ
		 	ต่อำประชุ�กี่รแสำนคน	 	 ประชุ�กี่ร	 ประชุ�กี่ร	 ประชุ�กี่ร	 ประชุ�กี่ร
		 	 		 	 แสำนคน)	 แสำนคน)	 แสำนคน)	 แสำนคน)

	2.		สัำด้ส่ำวนต้นทุี่นค่�ขนส่ำง	 25	 ร้อำยละ	7.30	 ร้อำยละ	7.20	 ร้อำยละ	7.10	 ร้อำยละ	6.70
		 	สิำนค้�ต่อำผลิตภัณ์ฑ์์	
		 	มีวลรวมีภ�ยในประเที่ศึ

	3.		สัำด้ส่ำวนปริมี�ณ์กี่�รขนส่ำง	 25	 ร้อำยละ	1.24	 ร้อำยละ	3.47	 ร้อำยละ	4.00	 ร้อำยละ	1.22
		 		สิำนค้�ที่�งร�งต่อำปริมี�ณ์
		 	กี่�รขนส่ำงสิำนค้�ทัี่�งหมีด้
		 	ภ�ยในประเที่ศึ	

	4.		คว�มีสำำ�เร็จกี่�รแก้ี่ไข	 30	 ICAO	ให้	 ICAO	ให้	 ICAO	ให้	 N/A
		 	ข้อำบกี่พื่ร่อำงขอำงระบบ	 	 คว�มีเห็นชุอำบแผนกี่�ร	 คว�มีเห็นชุอำบแผนกี่�ร คว�มีเห็นชุอำบแผนกี่�ร  
		 	กี่�รกี่ำ�กัี่บดู้แล	 	 แก้ี่ไขข้อำบกี่พื่ร่อำง แก้ี่ไขข้อำบกี่พื่ร่อำง แก้ี่ไขข้อำบกี่พื่ร่อำง
		 	ด้้�นคว�มีปลอำด้ภัย	 	 ร้อำยละ	50	 ร้อำยละ	75 ร้อำยละ	100
		 	กี่�รบินพื่ลเรือำน	(ICAO)	 	 ขอำงจำ�นวน ขอำงจำ�นวน ขอำงจำ�นวน
     ข้อำบกี่พื่ร่อำงทัี่�งหมีด้ ข้อำบกี่พื่ร่อำงทัี่�งหมีด้ ข้อำบกี่พื่ร่อำงทัี่�งหมีด้

   รวม 100

และรักี่ษ�มี�ตรฐ�นกี่�รให้บริกี่�รทีี่� ดี้อำย่�งต่อำเนื�อำง	 
และสำร้�งคว�มีเชืุ�อำมัี�นให้แก่ี่ประชุ�ชุนผู้ใชุ้บริกี่�ร	โด้ยในปีนี�	 
มีีศูึนย์บริกี่�รขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมีทีี่�ผ่�นกี่�รรับรอำงมี�ตรฐ�น	
ทัี่�งหมีด้	15	 ศูึนย์	 (ศูึนย์บริกี่�รทีี่�สำมัีครทัี่�งหมีด้	115	 ศูึนย์)	 
คือำ	สำำ�นักี่ง�นขนสำ่งจังหวัด้	ขอำงกี่รมีกี่�รขนสำ่งที่�งบกี่	 
14	ศูึนย์	และสำถ�นีรถไฟเด่้นชัุย	จังหวัด้แพื่ร่

หมี�ยเหตุ	1.	 ผลคะแนนเป็นผลจ�กี่กี่�รประเมิีนตนเอำง
	 	 2.	 คะแนน	N/A	เนื�อำงจ�กี่ผลกี่ระที่บจ�กี่สำถ�นกี่�รณ์์โรคโควิด้	19	ที่ำ�ให้	ICAO	เลื�อำนกี่�รเข้�มี�ตรวจ	จึงที่ำ�ให้ผลกี่�รด้ำ�เนินง�นไม่ีเป็นไปต�มีแผน
	 	 3.	 ตัวชีุ�วัด้ทีี่�ไม่ีเป็นไปต�มีเป้�หมี�ยเนื�อำงจ�กี่ผลกี่ระที่บจ�กี่สำถ�นกี่�รณ์์โรคโควิด้	19	และในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	สำำ�นักี่ง�น	กี่.พื่.ร.	 
	 	 	 ไม่ีนำ�ผลกี่�รด้ำ�เนินง�นมี�ประเมิีนอำงค์กี่ร
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 2. ด้านการต่รวัจสือบและประเมินผ่ล
ผลการป็ฏิิบัติงาน้ำด้านการต่รวัจสือบภูายใน

	 ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	กี่ลุ่มีตรวจสำอำบภ�ยใน
ได้้รับอำนุมัีติจ�กี่ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ให้ด้ำ�เนินง�น
ต�มีแผนกี่�รตรวจสำอำบภ�ยในประจำ�ปี	 พื่.ศึ.	 2563	 
โด้ยมีีวัตถุประสำงค์ในกี่�รตรวจสำอำบ	เพืื่�อำประเมิีนคว�มีเพีื่ยงพื่อำ 
ขอำงระบบควบคุมีภ�ยใน 	 ตรวจสำอำบและติด้ต�มี 
ผลกี่�รด้ำ�เนินง�นให้บรรลุวัตถุประสำงค์ต�มีเป้�หมี�ย 
ทีี่�กี่ำ�หนด้	ตรวจสำอำบกี่�รปฏิิบัติต�มีกี่ฎหมี�ย	ระเบียบ	 
ข้ อำ บั ง คั บ 	 คำ� สัำ� ง มี ติ คณ์ะ รั ฐมีนต รี 	 และน โยบ�ย 
ทีี่�เกีี่�ยวข้อำง	และร�ยง�นให้ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้ที่ร�บ 
ผลกี่�รด้ำ�เนินง�น	รวมีทัี่�งปัญห�อุำปสำรรคในกี่�รด้ำ�เนินง�น 
ต�มีนโยบ�ยและแผนง�นโครงกี่�รต่�ง	ๆ	เพืื่�อำให้ผู้บริห�ร
เกิี่ด้คว�มีเชืุ�อำมัี�นได้้ว่�ผลกี่�รด้ำ�เนินง�นมีีประสำิที่ธิ์ภ�พื่	
ประสิำที่ธิ์ผล	ประหยัด้	โปร่งใสำและตรวจสำอำบได้้	และเป็น 
ข้อำมูีลประกี่อำบกี่�รตัด้สิำนใจแก้ี่ไขปัญห�ต่�ง	ๆ	ได้้รวด้เร็ว 
และทัี่นเหตุกี่�รณ์์	มีีผลกี่�รปฏิิบัติง�นครบถ้วน	เป็นไปต�มี
แผนกี่�รตรวจสำอำบประจำ�ปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	ดั้งนี�
 1. ตรวจสอบด้้านการเงิินบัญชีี (Financial Audit)
ได้้แก่ี่	กี่�รบริห�รกี่�รเงินและบัญชีุ	กี่�รเงินและบัญชีุ
กี่อำงทุี่นประชุ�สัำมีพัื่นธ์์	กี่อำงทุี่นพื่ระพุื่ที่ธ์คมีน�คมีบพิื่ธ์	 
กี่อำงทีุ่นชุ่วยเหลือำเจ้�หน้�ทีี่� สัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
ทีี่�ได้้รับบ�ด้เจ็บหรือำเสีำยชีุวิตจ�กี่เหตุกี่�รณ์์คว�มีไม่ีสำงบ	
3	จังหวัด้ชุ�ยแด้นภ�คใต้และพืื่�นทีี่�ใกี่ล้เคียง	และกี่อำงทุี่น
สำวัสำดิ้กี่�ร	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี

 2. ตรวจสอบการปฏิิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ 
(Compliance Audit)	ได้้แก่ี่	กี่�รใชุ้จ่�ยเงินงบประมี�ณ์	 
กี่�รใชุ้จ่�ยค่�สำ�ธ์�รณู์ปโภค	แผนปฏิิบัติกี่�รจัด้ซืื้�อำ/จัด้จ้�ง	
และคว�มีมัี�นคงปลอำด้ภัยด้้�นสำ�รสำนเที่ศึ	
 3. ตรวจสอบการด้ำาเนินงิาน (Performance Audit) 
ได้้แก่ี่
	 -	 โครงกี่�รก่ี่อำสำร้�งและปรับปรุงท่ี่�อำ�กี่�ศึย�น 
กี่ระบี�	กี่รมีท่ี่�อำ�กี่�ศึย�น
	 -	 กี่�รจ้�งทีี่�ป รึกี่ษ�และกี่�รใชุ้ประโยชุน์จ�กี่ 
ผลกี่�รจ้�งที่ี�ปรึกี่ษ�	สำำ�นักี่ง�นนโยบ�ยและแผนกี่�รขนสำ่ง
และจร�จร
	 -	 กี่�รจัด้ซืื้�อำจัด้จ้�ง	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี
	 •	 วันทีี่�	17	สำิงห�คมี	2563	กี่ลุ่มีตรวจสำอำบภ�ยใน
ได้้จัด้โครงกี่�รฝึึกี่อำบรมีเชุิงปฏิิบัติกี่�ร	เรื�อำง	“กี่�รประเมีิน 
คว�มีเสีำ�ยงเพืื่�อำกี่�รว�งแผนกี่�รตรวจสำอำบระดั้บกี่รมี 
และระดั้บกี่ระที่รวง	กี่ระที่รวงคมีน�คมี”	ผู้เข้�ร่วมีกี่�รฝึึกี่อำบรมี 
ประกี่อำบด้้วย	เจ้�หน้�ทีี่�ตรวจสำอำบภ�ยในทีุ่กี่กี่รมีในสำังกัี่ด้
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	มีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำให้เจ้�หน้�ทีี่�ตรวจสำอำบ 
ภ�ยใน	สำ�มี�รถประเมิีนคว�มีเสีำ�ยงเพืื่�อำว�งแผนกี่�รตรวจสำอำบ 
ได้้ครอำบคลุมีง�น	โครงกี่�รทีี่�มีีคว�มีเสีำ�ยง	และเพืื่�อำสำร้�งเครือำข่�ย 
และบูรณ์�กี่�รเพืื่�อำให้กี่�รปฏิิบัติง�นเป็นไปในทิี่ศึที่�งเดี้ยวกัี่น
 

วัันท่ี่� 17 สิิงหาคมู 2563 โครงการฝึึกอบรมูเชิิงปฏิิบัติิการ 
เร่�อง “การประเมิูนควัามูเส่ิ�ยงเพ่�อการวัางแผนการติรวัจิสิอบระดัับกรมูและระดัับกระที่รวัง กระที่รวังคมูนาคมู” 
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ผลการป็ฏิิบัติงาน้ำในฐานะฝ่่ายเลขานุการคณะกรรมการต่รวัจสือบ
และประเมินผ่ลประจำากระทรวังคมนาคม
	 กี่ลุ่มีตรวจสำอำบภ�ยในได้้ปฏิิบัติง�นหน้�ทีี่�กี่รรมีกี่�ร 
และเลข�นุกี่�ร	กี่รรมีกี่�รและผู้ชุ่วยเลข�นุกี่�รคณ์ะกี่รรมีกี่�ร
ตรวจสำอำบและประเมีินผลประจำ�กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
ปฏิิบัติง�นและสำนับสำนุนกี่�รปฏิิบัติง�นขอำงคณ์ะกี่รรมีกี่�รฯ	 
ต�มีประเด็้นกี่�รตรวจสำอำบทีี่�คณ์ะกี่รรมีกี่�รฯ	กี่ำ�หนด้	 

โด้ยกี่�รจัด้ประชุุมี	จัด้ที่ำ�ร�ยง�นกี่�รประชุุมี	ประสำ�นง�น 
ส่ำวนร�ชุกี่�ร	ติด้ต�มี	ตรวจสำอำบและประเมิีนผลโครงกี่�ร	 
รวบรวมีข้อำมูีลและจัด้ที่ำ�ร่�งร�ยง�นผลกี่�รตรวจสำอำบ 
และประเมิีนผลภ�คร�ชุกี่�รขอำงคณ์ะกี่รรมีกี่�รตรวจสำอำบ
และประเมิีนผลประจำ�กี่ระที่รวงคมีน�คมี

	 •	 วันทีี่�	21	 กัี่นย�ยน	2563	กี่ลุ่มีตรวจสำอำบภ�ยใน 
ได้้รับโล่ประกี่�ศึเกีี่ยรติคุณ์ผ่�นมี�ตรฐ�นกี่�รประกี่ัน
คุณ์ภ�พื่ง�นตรวจสำอำบภ�ยในภ�ครฐั	(Internal	Audit	Quality	 
Assurance:	 IAQA)	จ�กี่กี่รมีบัญชีุกี่ล�ง	 เนื�อำงจ�กี่มีีผล 

กี่�รปฏิิบัติง�นด้้�นกี่�รกี่ำ�กัี่บดู้แล	 (Government)	 
ด้้�นบุคล�กี่ร	 (Staff)	 ด้้�นกี่�รจัด้กี่�ร	 (Management)	 
และด้้�นกี่ระบวนกี่�ร	(Process)	 ผ่�นเกี่ณ์ฑ์์มี�ตรฐ�น 
ทีี่�กี่รมีบัญชีุกี่ล�งกี่ำ�หนด้

คณะกรรมูการติรวัจิสิอบและประเมิูนผลประจิำากระที่รวังคมูนาคมู

วัันท่ี่� 21 กันยายน 2563 รับโล่ประกาศเก่ยรติิคุณผ่านมูาติรฐานการประกันคุณภาพงานติรวัจิสิอบภายในภาครัฐ 
(Internal Audit Quality Assurance: IAQA) จิากกรมูบัญช่ิกลาง
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เมู่�อวัันท่ี่� 9 ธัันวัาคมู 2562 กิจิกรรมูงานวัันต่ิอต้ิานคอร์รัปชัินสิากล (ประเที่ศไที่ย) “Zero Tolerance คนไที่ยไมู่ที่นต่ิอการทุี่จิริติ”

 3. ด้านการปฏิิบัต่ิงานต่่อต่้านการทุจริต่

ผลการดัำาเน้ำิน้ำการ

	 กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ให้คว�มีสำำ�คัญในกี่�รตอำบสำนอำง
นโยบ�ยขอำงรัฐบ�ลด้้�นกี่�รป้อำงกัี่น	และปร�บปร�มี 
กี่�รทุี่จริต	 ทัี่�งในเชิุงนโยบ�ยและกี่�รปฏิิบัติง�น	 โด้ยมีี 
ศูึนย์ปฏิิบัติกี่�รต่อำต้�นกี่�รทุี่จริต	(ศึปที่.)	กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
ที่ำ�หน้�ทีี่�หลักี่ในกี่�รบูรณ์�กี่�รและขับเคลื�อำนแผนปฏิิบัติ
กี่�รป้อำงกัี่นปร�บปร�มีกี่�รทุี่จริตและประพื่ฤติมิีชุอำบ 
และสำ่ง เสำ ริมีคุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมีกี่ระที่รวงคมีน�คมี 
(พื่.ศึ.	2563	-	2565)	โด้ยมีีน�ยอำ�นนท์ี่	 เหลือำงบริบูรณ์์	 
รอำงปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	(ด้้�นอำำ�นวยกี่�ร)	เป็นหัวหน้� 

	 ผลกี่�รด้ำ� เ นินง�น	 มีีกี่�รเบิกี่จ่�ยงบประมี�ณ์ 
เป็นจำ�นวนเงิน	962,462.59	บ�ที่	คิด้เป็นร้อำยละ	96.25	 
มีีบุคล�กี่รเข้�ร่วมีในโครงกี่�รจำ�นวนทัี่�งสิำ�น	1,155	คน	 
( ค่� เ ป้�หมี�ย	 1 ,080 	 คน) 	 คิด้ เ ป็น ร้อำยละ	 106.94	 
และผลกี่�รประเมิีนบุคล�กี่รทีี่�เข้�ร่วมีมีีคว�มีตระหนักี่รู้
มีีค่�นิยมีต้�นกี่�รทุี่จริต	และมีีส่ำวนร่วมีในกี่�รสำร้�งสัำงคมี 
ไม่ีที่นต่อำกี่�รทุี่จริต	 คิด้เป็นร้อำยละ	94.4	 (ค่�เป้�หมี�ย 
ร้อำยละ	80.00)
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้ให้คว�มีสำำ�คัญในกี่�รป้อำงกี่ัน
และแก้ี่ไขปัญห�กี่�รทุี่จริตประพื่ฤติมิีชุอำบในหน่วยง�น
สัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	โด้ยมุ่ีงเน้นกี่�รสำร้�งธ์รรมี�ภิบ�ล 
ในกี่�รบรหิ�รง�นและสำง่เสำริมีกี่�รมีีส่ำวนร่วมีจ�กี่ทุี่กี่ภ�คส่ำวน
ในกี่�รตรวจสำอำบ	เฝ้ึ�ระวัง	เพืื่�อำสำกี่ัด้กัี่�นมิีให้เกิี่ด้กี่�รทีุ่จริต
ประพื่ฤติมิีชุอำบ	โด้ยในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.		2563	ได้้ด้ำ�เนินกี่�ร	 
ดั้งต่อำไปนี�

ศูึนย์ปฏิิบัติกี่�รต่อำต้�นกี่�รทุี่จริต	รับผิด้ชุอำบง�น	ขึ�นตรงต่อำ 
ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	 2563	 
ไ ด้้ รับกี่�รจัด้สำรรงบประมี�ณ์เป็นจำ�นวนเ งินทัี่� ง สิำ�น	 
10,000,000	บ�ที่	จัด้ที่ำ�โครงกี่�รจำ�นวน	2	 โครงกี่�ร 
8	 กิี่จกี่รรมีหลักี่	 ซึื้�งสำอำด้คล้อำงกัี่บแผนยุที่ธ์ศึ�สำตร์ต่�ง	ๆ 
เชุ่น	 ยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติ	ระยะ	20	ปี	 (พื่.ศึ.	2561	-	2580)	 
แผนปฏิิรูปประเที่ศึ	ด้้�นทีี่�	11	ด้้�นกี่�รป้อำงกัี่นและปร�บปร�มี 
กี่�รทุี่จ ริตและประพื่ฤติมีิชุอำบและยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติ 
ว่�ด้้วยกี่�รป้อำงกัี่นและปร�บปร�มีกี่�รทุี่จริต	ระยะทีี่�	3	 
(พื่.ศึ.	2560	-	2564)	เป็นต้น

1. ด้ัาน้ำการป้็องกนั้ำและป็ราบป็รามการทจุริต
1.1 “Zero Tolerance คน้ำไทยุไม่ทน้ำต่อการทุจริต”
	 เมืี�อำวันทีี่� 	 9	 ธั์นว�คมี	 2562	 กี่ระที่รวงคมีน�คมี	
นำ�โด้ย	น�ยอำ�นนท์ี่	 เหลือำงบริบูรณ์์	รอำงปลัด้กี่ระที่รวง
คมีน�คมี	พื่ร้อำมีด้้วยผู้บริห�รและบุคล�กี่รหน่วยง�น 
ในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เข้�ร่วมีง�นวันต่อำต้�นคอำร์รปัชัุน
สำ�กี่ล	(ประเที่ศึไที่ย)	“Zero	Tolerance	คนไที่ยไมี่ที่นต่อำ 
กี่�รทุี่จริต”	จัด้โด้ย	สำำ�นักี่ง�น	ป.ป.ชุ.	ณ์	ศูึนย์แสำด้งสิำนค้� 
และกี่� รป ระ ชุุมี 	 อิำ มีแ พ็ื่ค 	 เ มืี อำ งที่อำ งธ์� นี 	 โ ด้ย มีี	 
พื่ลเอำกี่	ประยุที่ธ์์	จันที่ร์โอำชุ�	น�ยกี่รัฐมีนตรี	เป็นประธ์�น
ในพิื่ธี์ประกี่�ศึเจตน�รมีณ์์กี่�รต่อำต้�นคอำร์รัปชัุนสำ�กี่ล
ว่�	 “ขอำประกี่�ศึเจตน�รมีณ์์ว่�	จะประพื่ฤติปฏิิบัติตน
ด้้วยคว�มีซืื้�อำสัำตย์สุำจริต	 ไม่ีกี่ระที่ำ�กี่�รทีุ่จริต	จะยึด้มัี�น
ในคว�มียุติธ์รรมี	 ยึด้ถือำประโยชุน์ส่ำวนรวมีมี�กี่กี่ว่�
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ประโยชุน์สำ่วนตน	จะปกี่ป้อำงเทิี่ด้ทูี่นสำถ�บันชุ�ติ	ศึ�สำน�	 
พื่ระมีห�กี่ษัตริย์	และเจริญรอำยต�มีเบื�อำงพื่ระยุคลบ�ที่	
พื่ระบ�ที่สำมีเด้็จพื่ระเจ้�อำยู่หัวด้้วยจิตอำ�สำ�และพื่ร้อำมีที่ำ� 
คว�มีดี้ด้้วยหัวใจตลอำด้ไป”	 ทัี่�งนี�	 เพืื่�อำแสำด้งเจตน�รมีณ์์ 
ขอำงผู้นำ�ที่�งกี่�รเมืีอำงทีี่� ร่วมีมืีอำกัี่บภ�คีทุี่กี่ภ�คส่ำวน 
ให้มีีคว�มีมุ่ีงมัี�นในกี่�รแก้ี่ไขปัญห�กี่�รทุี่จริตอำย่�งต่อำเนื�อำง	 
ปลุกี่กี่ระแสำสำังคมีไที่ยที่ี�ไม่ีที่นต่อำกี่�รทีุ่จริต	พื่ร้อำมีทัี่�ง 
มุ่ีงยกี่ระดั้บค่�ดั้ชุนีกี่�รรับรู้กี่�รทุี่จริตขอำงประเที่ศึไที่ย 
ให้สูำงขึ�น
1.2 องค์กรโป็ร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ป็ระจำาป็ี 2562
	 สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ได้้รับร�งวัลชุมีเชุย
อำงค์กี่รโปร่งใสำ	(NACC	Integrity	Awards)	ประจำ�ปี	2562	
จ�กี่สำำ�นักี่ง�นคณ์ะกี่รรมีกี่�รป้อำงกัี่นและปร�บปร�มี 
กี่�รทุี่จริตแห่งชุ�ติ	(ป.ป.ชุ.)	 ซึื้�งเป็น	1	ใน	20	หน่วยง�น	 
ทีี่�ได้้รับร�งวัลชุมีเชุยในกี่�รบริห�รจัด้กี่�รอำงค์กี่รด้้วย 
คว�มีซืื้�อำสัำตย์สุำจริต	โปร่งใสำ	มีีธ์รรมี�ภิบ�ล	มีีจรรย�บรรณ์
ในวิชุ�ชุีพื่และรับผิด้ชุอำบต่อำสัำงคมี	นับเป็นคว�มีภ�คภูมิีใจ	
และเป็นเกีี่ยรติประวัติขอำงอำงค์กี่รทีี่�แสำด้งถึงคว�มีมุ่ีงมัี�น 
ในกี่�รบรหิ�รง�นด้้วยคว�มีซืื้�อำสัำตย์	และรับผิด้ชุอำบต่อำสัำงคมี
เพืื่�อำให้เกิี่ด้ประโยชุน์สูำงสุำด้	แก่ี่ประชุ�ชุนและประเที่ศึชุ�ติ	
1.3 การวางระบบป็ระเมิน้ำความเส่�ยุงต่อการทุจริต 
และการจัดัทำามาตรการภูายุใน้ำเพั่�อป็้องกัน้ำการทุจริต
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้ด้ำ�เนินกี่�รว�งระบบกี่�รประเมิีน
คว�มีเสีำ�ยงต่อำกี่�รทุี่จริตประพื่ฤติมิีชุอำบขอำงกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	เพืื่�อำพัื่ฒน�กี่ลไกี่	
มี�ตรกี่�รในกี่�รป้อำงกัี่นกี่�รทุี่จริตเชิุงรุกี่	และเป็นกี่�รเฝ้ึ�ระวัง 

กี่�รทุี่จริตในหน่วยง�น	โด้ยได้้มีีกี่�รบูรณ์�กี่�รกี่�รมีีส่ำวนร่วมี 
ในกี่�รด้ำ�เนินกี่�รบริห�รคว�มีเสีำ�ยงกี่�รทุี่จริตขอำงหน่วยง�น 
ในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 ซึื้� งสำ�มี�รถสำรุปจำ�นวน 
รูปแบบพื่ฤติกี่�รณ์์คว�มีเสีำ�ยงกี่�รทุี่จริตขอำงหน่วยง�น 
ในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีต�มีรูปแบบกี่�รทุี่จ ริต	 
จำ�แนกี่อำอำกี่เป็น	3	ด้้�น	จำ�นวน	42	กี่ระบวนง�น
	 1)	 ด้้�นกี่�รพิื่จ�รณ์�อำนุมัีติอำนุญ�ต	 (ต�มี	พื่.ร.บ.	
อำำ�นวยคว�มีสำะด้วกี่ในกี่�รพิื่จ�รณ์�อำนุญ�ตขอำงที่�งร�ชุกี่�ร	
พื่.ศึ.	2558)	จำ�นวน	7	กี่ระบวนง�น
	 2)	 ด้้�นคว�มีโปร่งใสำขอำงกี่�รใชุ้อำำ�น�จและตำ�แหน่ง
หน้�ทีี่�	จำ�นวน	24	กี่ระบวนง�น
	 3)	 ด้้�นกี่�รใชุ้จ่�ยงบประมี�ณ์และกี่�รบริห�รจัด้กี่�ร
ที่รัพื่ย�กี่รภ�ครัฐ	จำ�นวน	14	กี่ระบวนง�น
1.4 มาตรการสร้างความโป็ร่งใสและรับฟัังความคิดัเห็น้ำ
ผู้ม่ส่วน้ำไดั้ส่วน้ำเส่ยุ
	 เมืี�อำวันทีี่� 	 4	 สิำงห�คมี	2563	น�งจตุพื่ร	 เนียมีสุำข	 
ผู้ชุ่วยปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ให้เกีี่ยรติเป็นประธ์�นในพื่ิธี์
เปิด้กี่�รประชุุมีเชิุงปฏิิบัติกี่�รมี�ตรกี่�รสำร้�งคว�มีโปร่งใสำ 
และรับฟังคว�มีคิด้เห็นผู้มีีสำว่นได้้ส่ำวนเสีำย	โด้ยมีีวัตถุประสำงค์
เพืื่�อำสำร้�งคว�มีรู้คว�มีเข้�ใจมี�ตรกี่�รสำร้�งคว�มีโปร่งใสำ 
กี่�รด้ำ�เนนิง�นต�มี	พื่.ร.บ.	กี่�รจดั้ซืื้�อำจัด้จ้�งและกี่�รบรหิ�ร 
พัื่สำดุ้ภ�ครฐั	พื่.ศึ.	2560	โครงกี่�รคว�มีโปรง่ใสำในกี่�รกี่อ่ำสำร�้ง 
ภ�ครัฐ	(CoST)	และข้อำตกี่ลงคุณ์ธ์รรมี	(Integrity	Pact) 
ให้แก่ี่บุคล�กี่รขอำงหน่วยง�นในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
ผู้มีีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยและหน่วยง�นภ�ยนอำกี่	 ทัี่�งภ�ครัฐ 
และภ�คเอำกี่ชุน	 โด้ยได้้รับเกีี่ยรติจ�กี่	น�งสำ�ววันที่นีย์	 
ที่รัพื่ย์สุำขสำำ�ร�ญ	 นักี่วิชุ�กี่�รคลังชุำ�น�ญกี่�รพื่ิ เศึษ 

สิำานักงานปลัดักระที่รวังคมูนาคมู ได้ัรับรางวััลชิมูเชิยองค์กรโปร่งใสิ (NACC Integrity Awards) ประจิำาปี 2562 
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น�งสำ�วณิ์ติญ�ภรณ์์	อิำ�มีใจ	ผู้เชีุ�ยวชุ�ญด้้�นนโยบ�ยกี่�รจัด้ซืื้�อำ 
จัด้จ้�งโด้ยรัฐระหว่�งประเที่ศึ	และน�ยประเสำริฐ	คชุวงศ์ึ 
นิติกี่รชุำ�น�ญกี่�ร	จ�กี่กี่รมีบัญชีุกี่ล�งกี่ระที่รวงกี่�รคลัง 
เป็นวิที่ย�กี่รในกี่�รประชุุมีฯ	และรับฟังคว�มีคิด้เห็นในครั�งนี�
1.5 แน้ำวทางการจดััทำารา่งข้อบเข้ตข้องงาน้ำหรอืรายุละเอยุ่ดั 
คุณลักษ์ณะเฉพัาะข้องพััสดัุ
	 ศูึนย์ปฏิิบัติกี่�รต่อำต้�นกี่�รทุี่จริตบูรณ์�กี่�รร่วมีกัี่บ 
กี่อำงบริห�รกี่�รคลัง	ด้ำ�เนินกี่�รจัด้ประชุุมีเชุิงปฏิิบัติกี่�ร	
เรื�อำงแนวที่�งกี่�รจัด้ที่ำ�ร่�งขอำบเขตขอำงง�นหรือำร�ยละเอีำยด้
คุณ์ลักี่ษณ์ะเฉัพื่�ะขอำงพัื่สำ	ดุ้	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	2564	 
ให้กัี่บบุคล�กี่รหน่วยง�นในสำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
และสำำ�นกัี่ง�นรฐัมีนตรี	โด้ยมีีวัตถุประสำงคเ์พืื่�อำให้ผู้ปฏิิบัติง�น 
และผู้ เ กีี่�ยวข้อำงสำ�มี�รถนำ�คว�มีรู้ ทีี่� ไ ด้้ รับไปปฏิิบั ติ 
ไ ด้้ ถูกี่ ต้อำงต�มี ขั� นตอำน 	 ระ เ บียบ 	 และห ลักี่ เกี่ณ์ฑ์์ 
ขอำง	พื่.ร.บ.	กี่�รจัด้ซืื้�อำจัด้จ้�งและกี่�รบริห�รพัื่สำดุ้ภ�ครัฐ	 
พื่.ศึ. 	 2560 	 โด้ยไ ด้้ รับ เ กีี่ยร ติจ�กี่น�งสำ�วสุำธ์� สิำ นี 
ศึรีมี�นะศึักี่ดิ้� 	 นิติกี่รชุำ�น�ญกี่�ร	 และน�งสำ�วณ์ัฐพื่ร 
สำนธิ์เจริญ	 นิติกี่รปฏิิบัติกี่�ร	จ�กี่กี่อำงกี่�รพัื่สำดุ้ภ�ครัฐ	 
กี่รมีบัญชีุกี่ล�ง	กี่ระที่รวงกี่�รคลัง	มี�เป็นวิที่ย�กี่ร
1.6 พััฒน้ำามาตรฐาน้ำคุณธรรมและความโป็ร่งใส 
ใน้ำการดัำาเน้ำิน้ำงาน้ำข้องหน้ำ่วยุงาน้ำภูาครัฐ
 สำำ� นั กี่ ง�นป ลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีไ ด้้ เ ข้ � ร่ วมี 
กี่�รประเมิีนคุณ์ธ์รรมีและคว�มีโปร่งใสำในกี่�รด้ำ�เนินง�น 
ขอำงหน่วยง�นภ�ครัฐ	 (Integrity	and	Transparency	 

Assessment:	 ITA)	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	 
ซึื้�งสำอำด้คล้อำงต�มีแผนแม่ีบที่ภ�ยใต้ยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติ	 
ประเด้็นกี่�รต่อำต้�นกี่�รทีุ่จริตและประพื่ฤติมิีชุอำบโด้ยมีี 
หน่วยง�นเข้�ร่วมีกี่�รประเมิีนฯ	จำ�นวน	8,303	หน่วยง�น 
ผลกี่�รประเมิีนปร�กี่ฏิว่�	 มีีคุณ์ธ์รรมีและคว�มีโปร่งใสำ 
ในกี่�รด้ำ�เนินง�นระดั้บสูำงมี�กี่	(ระดั้บ	A)	ซึื้�งมีีระดั้บคะแนน
ผลกี่�รประเมิีนอำยู่ทีี่�	89.48	คะแนน	จ�กี่คะแนนเต็มี	100	
คะแนน

การจัิดัประชุิมูเชิิงปฏิิบัติิการ เร่�องแนวัที่างการจัิดัที่ำาร่างข้อบเข้ติ
ข้องงานหร่อรายละเอ่ยดัคุณลักษณะเฉพาะข้องพัสิดุั 
ประจิำาปีงบประมูาณ 2564 

สิำานักงานปลัดักระที่รวังคมูนาคมูได้ัเข้้าร่วัมูการประเมิูนคุณธัรรมูและ
ควัามูโปร่งใสิในการดัำาเนินงานข้องหน่วัยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจิำาปีงบประมูาณ พ.ศ. 2563
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2. ดั้าน้ำการส่งเสริมคุณธรรมจริยุธรรม
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีตระหนักี่ถึงคว�มีสำำ�คัญในกี่�รส่ำงเสำริมี 
คุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมี	และเน้นกี่�รปลูกี่ฝัึงค่�นิยมีกี่�รต่อำต้�น 
กี่�รทีุ่จริตให้แก่ี่บุคล�กี่รสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เพืื่�อำสำร้�ง 
วัฒนธ์รรมีอำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมีในกี่�รต่อำต้�นกี่�รทีุ่จริต	 
มีีจิตสำ�ธ์�รณ์ะ	เสีำยสำละ	เห็นแก่ี่ประโยชุน์ส่ำวนรวมีมี�กี่กี่ว่�
ประโยชุน์ส่ำวนตน	ปฏิิบัติตนต�มีแนวคิด้หลักี่ปรัชุญ�
เศึรษฐกิี่จพื่อำเพีื่ยง	มีีวินัย	ซืื้�อำสัำตย์	สุำจริต	ซึื้�งเป็นกี่ลไกี่หนึ�ง 
ในกี่�รป้อำงกี่ันกี่�รทุี่จริตให้เข้มีแข็งและมีีประสำิที่ธิ์ภ�พื่	 
รวมีถึงเป็นกี่�รสำร้�งคว�มีเชืุ�อำมัี�นแก่ี่ผู้รับบริกี่�รและประชุ�ชุน 
โด้ยได้้ด้ำ�เนินกี่�ร	ดั้งนี�
2.1 “คมน้ำาคมมุ่งมั�น้ำ ร่วมใจสร้างองค์กรคุณธรรม”
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้รับเกีี่ยรติจ�กี่	น�ยอำ�นนที่์	
เหลือำงบริบูรณ์์	รอำงปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เป็นประธ์�น
เปิด้กิี่จกี่รรมีประชุุมีเชุิงปฏิิบัติกี่�ร	“คมีน�คมีมุ่ีงมัี�น	ร่วมีใจ
สำร้�งอำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมี”	ผ่�นศิึลปะกี่�รเล่�เรื�อำง	(The	Art	of	 
Storytelling)	ไปสู่ำกี่�รถ�่ยที่อำด้คว�มีด้ใีห้เป็นแรงบนัด้�ลใจ
แก่ี่บุคล�กี่รสำร�้งสำงัคมีคณุ์ธ์รรมี	เมืี�อำวันทีี่�	23	กี่รกี่ฎ�คมี	2563	 
โด้ยมีี วัต ถุประสำง ค์ เ พืื่� อำ ส่ำ ง เสำ ริมีและปลูกี่ จิตสำำ� นึกี่ 
คุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมีคว�มีพื่อำเพีื่ยง	 วินัย	 สุำจริต	 จิตอำ�สำ� 
ให้แก่ี่บุคล�กี่รในสำังกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	และภ�คสำ่วน 

ทีี่�เกีี่�ยวข้อำง	ตลอำด้จนสำร้�งคว�มีรู้คว�มีเข้�ใจเกีี่�ยวกัี่บ 
กี่�รสำร้�งอำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมีและสำ่งเสำริมีให้หน่วยง�น 
ในสำังกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีพื่ัฒน�เป็นอำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมี 
ซึื้�งได้้รับเกีี่ยรติจ�กี่	อำ�จ�รย์กี่�นต์	หงส์ำที่อำง	นักี่อำอำกี่แบบ 
กี่�รสืำ�อำสำ�รด้้�นเรื�อำงเล่�	และทีี่�ปรึกี่ษ�กี่ลยุที่ธ์์กี่�รเล่�เรื�อำง
สำำ�หรับอำงค์กี่รและธุ์รกิี่จ	และคณ์ะเป็นวิที่ย�กี่ร
2.2 ป็ลูกฝััง “จิตพัอเพัยีุงตา้น้ำทุจรติ” โดัยุใชห้ลกัป็รัชญา
เศรษ์ฐกิจพัอเพัียุง
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้ด้ำ�เนินกี่�รจัด้กิี่จกี่รรมีปลูกี่ฝัึง	 
“จิตพื่อำเพีื่ยงต้�นทุี่จริต”	โด้ยใชุ้หลักี่ปรัชุญ�เศึรษฐกิี่จพื่อำเพีื่ยง 
เป็นเครื�อำงมืีอำต้�นทุี่จริตและส่ำงเสำริมีคุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมี	
ให้กัี่บบุคล�กี่รในหน่วยง�นสำังกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
โด้ยมีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำเรียนรู้กี่�รนำ�โมีเด้ล	STRONG	 
มี�ประยุกี่ต์ใชุ้ในกี่�รสำร้�งวัฒนธ์รรมีต่อำต้�นกี่�รทุี่จริต 
และขับเคลื�อำนอำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมี	เมืี�อำวันทีี่�	20		-		21	สิำงห�คมี	2563	 
โด้ยน�ยอำ�นนท์ี่	เหลือำงบริบูรณ์์	รอำงปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	
เป็นประธ์�นเปิด้กิี่จกี่รรมีปลูกี่ฝัึง	“จิตพื่อำเพีื่ยงต้�นทุี่จริต”	
และได้้รับเกีี่ยรติจ�กี่	น�งว�สำน�	สุำที่ธิ์เด้ชุ�นัย	นักี่วิชุ�กี่�ร/
ทีี่�ปรึกี่ษ�อำิสำระ	และน�ยไพื่โรจน์	ตั�งศิึล�ถ�วร	ข้�ร�ชุกี่�ร
บำ�น�ญ	อำดี้ตผู้อำำ�นวยกี่�รกี่อำงบริห�รกี่�รคลัง	สำำ�นักี่ง�นปลัด้
กี่ระที่รวงคมีน�คมีมี�เป็นทีี่�ปรึกี่ษ�และวิที่ย�กี่ร

กิจิกรรมูประชุิมูเชิิงปฏิิบัติิการ “คมูนาคมูมุู่งมัู�น ร่วัมูใจิสิร้างองค์กรคุณธัรรมู”  เมู่�อวัันท่ี่� 23 กรกฎาคมู 2563 

การจัิดักิจิกรรมูปลูกฝัึง “จิิติพอเพ่ยงต้ิานทุี่จิริติ” เมู่�อวัันท่ี่� 20 - 21 สิิงหาคมู 2563 

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม30



2.3 ป็ลูกจิตสำาน้ำึกการเป็็น้ำข้้าราชการท่�ดั่ เป็็น้ำพัลังข้อง
แผ่น้ำดัิน้ำ และส่งเสริมคุณธรรม “พัอเพัียุง วิน้ำัยุ สุจริต  
จิตอาสา” เพั่�อสร้างองค์กรคุณธรรม
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีเห็นคว�มีสำำ�คัญในกี่�รส่ำงเสำริมี
คุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมีให้กัี่บบุคล�กี่รในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
จึงได้้ด้ำ�เนินกิี่จกี่รรมีต่�ง	ๆ 	เชุ่น	กี่�รอำบรมีพัื่ฒน�จิตและคุณ์ธ์รรมี 
และกิี่จกี่รรมีธ์รรมีนำ�สุำข	 เป็นต้น	 เพืื่�อำส่ำงเสำริมีและปลูกี่ 
จิตสำำ�นึกี่คุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมีให้แก่ี่บุคล�กี่รในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวง
คมีน�คมี
	 •	กี่�รอำบรมีพัื่ฒน�จิตและคุณ์ธ์รรมี	ณ์	 วัด้อำมีรคีรี	 
เขตบ�งพื่ลัด้	กี่รุงเที่พื่ฯ	 ในวันทีี่�	 31	กี่รกี่ฎ�คมี	2563	 
โด้ยมีีน�งจตุพื่ร	 เนียมีสุำข	 ผู้ชุ่วยปลัด้ระที่รวงคมีน�คมี	 
นำ�บุคล�กี่รในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เข้�ร่วมีกิี่จกี่รรมี	 
โด้ยในภ�คเชุ�้	พื่ระร�ชุปรยัิตย�ภรณ์์	เจ้�คณ์ะเขตที่ววัีฒน�
และเจ�้อำ�ว�สำวดั้อำมีรครีี	บรรย�ยธ์รรมีในหวัข้อำ	“สุำจริตธ์รรมี:	
ธ์รรมีแห่งกี่�รประพื่ฤติด้ี”	และภ�คบ่�ย	พื่ระครูศึรีวิรุฬหกิี่จ	 
ผู้ชุ่วยเจ้�อำ�ว�สำวัด้อำมีรคีรี	บรรย�ยธ์รรมีในหัวข้อำ	“คุณ์ธ์รรมี
สำำ�คัญเพืื่�อำเป็นพื่ลังขอำงแผ่นดิ้น”
	 •	ศูึนย์ปฏิิบัติกี่�รต่อำต้�นกี่�รทุี่จริต	 ได้้ด้ำ�เนินกี่�ร 
จัด้กิี่จกี่รรมี	“ธ์รรมีนำ�สุำข”	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	2563	โด้ยมีี 
วัตถุประสำงค์เพืื่�อำให้บุคล�กี่รกี่ระที่รวงคมีน�คมีมีีทัี่ศึนคติ 

และจิตสำำ�นึกี่ทีี่� ดี้	 มีีคุณ์ธ์รรมีจริยธ์รรมี	 ในกี่�รที่ำ�ง�น 
และกี่�รด้ำ�เนินชีุวิต	โด้ยได้้นมัีสำกี่�รพื่ระครูปลัด้สัำมีพิื่พัื่ฒน 
ธี์ร�จ�รย์ ผู้ชุ่วยเจ้�อำ�ว�สำวัด้ย�นน�ว�	เป็นพื่ระวิที่ย�กี่ร 
ซึื้�งได้้ด้ำ�เนินกี่�ร	ดั้งนี�
	 -	 ครั�งทีี่�	1	ธ์รรมีนำ�สุำขเดื้อำนสิำงห�คมี	บรรย�ยในหัวข้อำ	
“อำงค์กี่รคุณ์ธ์รรมี	อำงค์กี่รแห่งคว�มีสุำข”	เมืี�อำวันทีี่�	19	สิำงห�คมี	
2563	ณ์	ห้อำงร�ชุด้ำ�เนิน	กี่ระที่รวงคมีน�คมี
	 -	 ครั�งทีี่�	 2	ธ์รรมีนำ�สุำขเดื้อำนกัี่นย�ยน	บรรย�ยใน
หัวข้อำ	“อำยู่อำย่�งรู้เท่ี่�ทัี่น	เพืื่�อำเป็นพื่ลังขอำงแผ่นดิ้น”	เมืี�อำวันทีี่�	 
1	กัี่นย�ยน	2563	ณ์	อำ�ค�รสำโมีสำรและหอำประชุุมี	ชัุ�น	3	
กี่ระที่รวงคมีน�คมี
	 •	กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 ได้้ด้ำ�เนินกี่�รจัด้กิี่จกี่รรมี	 
“วันคุณ์ธ์รรมี”	เมืี�อำวันทีี่�	10	กัี่นย�ยน	2563	เวล�	13.00	-	 
16.30	น.	ณ์	อำ�ค�รสำโมีสำรและหอำประชุุมี	ชัุ�น	3	 ซึื้�งเป็น 
กี่�รบรรย�ยและร่วมีแลกี่เปลี�ยนเรียนรู้กี่�รสำร้�งอำงค์กี่ร 
คุณ์ธ์รรมี	และกี่จิกี่รรมีต่�ง		ๆ 		เชุ่น	กี่�รเขยีนเจตจำ�นง	4	ด้้�น 
(พื่อำเพีื่ยง	 วินัย	 สุำจริต	 จิตอำ�สำ�)	 บนต้นไม้ีคุณ์ธ์รรมี 
กี่�รต่อำเกี่มีจิกี่ซื้อำว์คุณ์ธ์รรมี	 เป็นต้น	โด้ยมีีวัตถุประสำงค์ 
เ พืื่� อำ ส่ำง เสำ ริมีและปลูกี่ จิตสำำ� นึกี่ คุณ์ธ์รรมีจ ริยธ์รรมี 
คว�มีพื่อำเพีื่ยง	 วินัย	 สุำจริต	 จิตอำ�สำ�	 ให้แก่ี่บุคล�กี่ร 
และภ�คส่ำวนทีี่�เกีี่�ยวข้อำง

การจัิดักิจิกรรมู “ธัรรมูนำาสุิข้” ครั�งท่ี่� 1 “องค์กรคุณธัรรมู 
องค์กรแห่งควัามูสุิข้” เมู่�อวัันท่ี่� 19 สิิงหาคมู 2563

การจัิดักิจิกรรมู “ธัรรมูนำาสุิข้” ครั�งท่ี่� 2 “อยู่อย่างรู้เท่ี่าทัี่น 
เพ่�อเป็นพลังข้องแผ่นดิัน” เมู่�อวัันท่ี่� 1 กันยายน 2563

การอบรมูพัฒนาจิิติและคุณธัรรมู ณ วััดัอมูรค่ร่ เข้ติบางพลัดั กรุงเที่พฯ ในวัันท่ี่� 31 กรกฎาคมู 2563 

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม 31



		 โด้ยน�ยอำ�นนท์ี่	 เหลือำงบริบูรณ์์	รอำงปลัด้กี่ระที่รวง
คมีน�คมี	 ได้้ให้เกีี่ยรติเป็นประธ์�นในพิื่ธี์เปิด้กิี่จกี่รรมี	 
“วันคุณ์ธ์รรมี”	และได้้เรียนเชิุญ	น�งอำรจรรย�	จันที่วรสุำที่ธิ์�	 
กี่รรมีกี่�รผู้จัด้กี่�ร	บริษัที่	 รักี่ษ�คว�มีปลอำด้ภัย	กี่รุงไที่ย 
ธุ์รกิี่จบริกี่�ร	จำ�กัี่ด้	มี�บรรย�ยในหัวข้อำ	“กี่�รจัด้กี่�รอำงค์กี่ร 
ด้้วยหลักี่	2	มืีอำ	1	ใจ”	และน�ยเชุ�วลิต	สำ�ด้สำมัีย	ครูอำ�สำ� 
ประจำ�ศูึนย์สำร้�งโอำกี่�สำเด้็กี่สำะพื่�นพื่ระร�มี	8	มี�บรรย�ย 
ในหัวข้อำ	“เดิ้นต�มีรอำยพ่ื่อำ...สำ�นต่อำเพืื่�อำชุุมีชุน”	
2.4 ส่งเสริมค่าน้ำิยุมไม่ทุจริต และน้ำิทรรศการสร้าง
วัฒน้ำธรรมองค์กรเผยุแพัร่ผลงาน้ำดั้าน้ำการต่อต้าน้ำ
การทุจริตข้องกระทรวงคมน้ำาคม และพัิธ่ยุกยุ่องเชิดัชู
เก่ยุรติแก่บุคลากรใน้ำหน้ำ่วยุงาน้ำสังกัดักระทรวงคมน้ำาคม  
“คน้ำต้น้ำแบบคมน้ำาคม ป็ระจำาป็ี 2563”
	 เมืี�อำวันทีี่�	10	กัี่นย�ยน	2563	ณ์	ห้อำงประชุุมีอำ�ค�ร
สำโมีสำร	ชัุ�น	3	กี่ระที่รวงคมีน�คมี	น�ยอำ�นนท์ี่	เหลือำงบริบูรณ์์	
รอำงปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 ได้้ให้เกีี่ยรติเป็นประธ์�น 
ในพิื่ธี์เปิด้	กิี่จกี่รรมีส่ำงเสำริมีค่�นิยมีไม่ีทุี่จริตและนิที่รรศึกี่�ร
สำร้�งวัฒนธ์รรมีอำงค์กี่รเผยแพื่ร่ผลง�นด้้�นกี่�รต่อำต้�น 
กี่�รทุี่จริตขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	และพิื่ธี์ยกี่ย่อำงเชิุด้ชูุเกีี่ยรติ 
แก่ี่บุคล�กี่รในหน่วยง�นสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	“คนต้นแบบ 
คมีน�คมี	ประจำ�ปี	2563”	โด้ยมีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำส่ำงเสำริมี 
และปลูกี่ฝัึงให้บุคล�กี่รในหน่วยง�นสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
เห็นคว�มีสำำ�คัญในกี่�รต่อำต้�นกี่�รทีุ่จริต	 ซึื้�งสำอำด้คล้อำง 

กัี่บยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติว่�ด้้วยกี่�รป้อำงกัี่นและปร�บปร�มี
กี่�รทุี่จริต	ระยะทีี่�	3	(พื่.ศึ.	2560	-	2564)	และพิื่ธี์ยกี่ย่อำง
เชิุด้ชูุเกีี่ยรติประกี่�ศึเกีี่ยรติคุณ์	“คนต้นแบบคมีน�คมี”	
เ ป็นกี่�รสำ ร้ �งข วัญกี่ำ� ลั ง ใจใ ห้ ผู้ รับ มีีคว�มี เ ชืุ� อำ มัี� น 
ในกี่�รที่ำ�คว�มีดี้	 สำร้�งแรงบันด้�ลใจให้แก่ี่บุคล�กี่ร 
ในหน่วยง�นสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมียึด้มัี�นในคุณ์ธ์รรมี 
และจริยธ์รรมี	โด้ยมีีผู้เข้�รับร�งวัล	“คนต้นแบบคมีน�คมี	
ประจำ�ปี	2563”	จำ�นวน	16	คน	ประกี่อำบด้้วย	ส่ำวนร�ชุกี่�ร	
จำ�นวน	8	คน	และรัฐวิสำ�หกิี่จ	จำ�นวน	8	คน	ต�มีร�ยชืุ�อำ	ดั้งนี�

การจัิดักิจิกรรมู “วัันคุณธัรรมู” เมู่�อวัันท่ี่� 10 กันยายน 2563 

รายงานประจำาป ี2563 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงคมน�คม32



พิธ่ัยกย่องเชิิดัชูิเก่ยรติิแก่บุคลากรในหน่วัยงานสัิงกัดักระที่รวังคมูนาคมู “คนต้ินแบบคมูนาคมู ประจิำาปี 2563” เมู่�อวัันท่ี่� 10 กันยายน 2563

สื่วันราชการในสืังกัด จำานวัน 8 คน
1. นางิสาวสุธาทิิพย์ ใจรัก	 นักี่วิชุ�กี่�รขนสำ่งชุำ�น�ญกี่�ร	สำำ�นักี่ง�นคณ์ะกี่รรมีกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ 
	 	 	 อำ�กี่�ศึย�นและเรือำทีี่�ประสำบภัย	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี
2. นายสิทิธิศัักดิ้� ชุี�มอุระ	 วิศึวกี่รชุำ�น�ญกี่�รพิื่เศึษ	สำำ�นักี่มี�ตรฐ�นเรือำ	กี่รมีเจ้�ท่ี่�
3. นายเล็็ก ทัินพิสิทิธิ�	 นักี่วิชุ�กี่�รขนส่ำงชุำ�น�ญกี่�ร	กี่อำงตรวจกี่�รขนส่ำงที่�งบกี่	กี่รมีกี่�รขนส่ำงที่�งบกี่
4. นายสุวิทิย์ แร�ทิองิ	 น�ยชุ่�งไฟฟ้�อำ�วุโสำ	ท่ี่�อำ�กี่�ศึย�นสุำร�ษฎร์ธ์�นี	กี่รมีท่ี่�อำ�กี่�ศึย�น
5. นายอภิิชัีย อิสริยานุกูล็	 วิศึวกี่รโยธ์�ชุำ�น�ญกี่�รพิื่เศึษ	กี่อำงที่�งหลวงพิื่เศึษระหว่�งเมืีอำง	กี่รมีที่�งหลวง
6. นายสมศัักดิ้� ฉััตรจุฑามณีี	 น�ยชุ่�งโยธ์�ชุำ�น�ญง�น	แขวงที่�งหลวงชุนบที่ขอำนแก่ี่น	กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่
7. นายสมชีาย ภูินาสี	 นักี่วิชุ�กี่�รคอำมีพิื่วเตอำร์ชุำ�น�ญกี่�รพิื่เศึษ
	 	 	 ศูึนย์เที่คโนโลยีสำ�รสำนเที่ศึกี่�รขนส่ำงและจร�จร	
	 	 	 สำำ�นักี่ง�นนโยบ�ยและแผนกี่�รขนส่ำงและจร�จร
8. นายศุัภิฤกษ์์ สุด้ยอด้ประเสริฐ	 วิศึวกี่รโยธ์�ชุำ�น�ญกี่�ร	กี่อำงมี�ตรฐ�นคว�มีปลอำด้ภัยและบำ�รุงที่�ง	
	 	 	 กี่รมีกี่�รขนส่ำงที่�งร�ง

รัฐวัิสืาห่กิจในสืังกัด จำานวัน 8 คน
1. นายสุจิตต์ เชีาว์ศิัริกุล็	 รอำงผู้ว่�กี่�รกี่ลุ่มีบริห�รรถไฟฟ้�	กี่�รรถไฟแห่งประเที่ศึไที่ย
2. นายพรศิัล็ป์ สร้อยคำำา	 หัวหน้�แผนกี่ระเบียนและสัำญญ�	กี่�รท่ี่�เรือำแห่งประเที่ศึไที่ย
3. นางิสาวโชีติกา บุญเนตร	 วิที่ย�กี่ร	6	กี่อำงบริห�รคว�มีเสีำ�ยงและควบคุมีภ�ยใน	
	 	 	 กี่�รที่�งพิื่เศึษแห่งประเที่ศึไที่ย
4. นายปัณีณีธร อ�อนล็มัย	 โปรแกี่รมีเมีอำร์	ระดั้บ	7	รักี่ษ�กี่�รหัวหน้�แผนกี่สำนับสำนุนระบบง�นคอำมีพิื่วเตอำร์
	 	 	 กี่�รรถไฟฟ้�ขนส่ำงมีวลชุนแห่งประเที่ศึไที่ย
5. นายสามารถ คำำาฝอย	 หัวหน้�ง�นสำ�ยตรวจพิื่เศึษ		กี่ลุ่มีง�นสำ�ยตรวจพิื่เศึษ		อำงค์กี่�รขนส่ำงมีวลชุนกี่รุงเที่พื่
6. นางิภัิทิรานิษ์ฐ์ ชีนะบุญ	 น�ยสำถ�นีเดิ้นรถรังสิำต	ระดั้บ	7
	 	 	 กี่อำงปฏิิบัติกี่�รเดิ้นรถภ�คตะวันอำอำกี่เฉีัยงเหนือำและตะวันอำอำกี่	
	 	 	 ฝ่ึ�ยธุ์รกิี่จเดิ้นรถ	บริษัที่	ขนส่ำง	จำ�กัี่ด้
7. นายวัชีระ ยาคุำณี	 ผู้จัด้กี่�รง�นวิศึวกี่รรมีจร�จรที่�งอำ�กี่�ศึ	สำำ�นักี่กี่รรมีกี่�รผู้อำำ�นวยกี่�รใหญ่	
	 	 	 บริษัที่	วิที่ยุกี่�รบินแห่งประเที่ศึไที่ย	จำ�กัี่ด้
8. นายกิตติพงิษ์์ เรืองิแสน	 ผู้จัด้กี่�รส่ำวนที่รัพื่ย�กี่รบุคคล
	 	 	 รักี่ษ�กี่�รในตำ�แหน่งผู้อำำ�นวยกี่�รฝ่ึ�ยที่รัพื่ย�กี่รบุคคลและอำำ�นวยกี่�ร	
	 	 	 รักี่ษ�กี่�รในตำ�แหน่งผู้อำำ�นวยกี่�รฝ่ึ�ยบัญชีุและกี่�รเงิน
	 	 	 และ	รักี่ษ�กี่�รรอำงกี่รรมีกี่�รผู้อำำ�นวยกี่�รใหญ่	กี่ลุ่มีสำ�ยง�นบริห�ร
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 4. ด้านการบริห่ารจัดการทั�วัไปและงานสืารบรรณกลาง
  กระทรวังคมนาคมและสืำานักงานปลัดกระทรวังคมนาคม
4.1 ดั้าน้ำบริการทั�วัไป

	 น�ยศัึกี่ดิ้�สำย�มี	 ชิุด้ชุอำบ	 รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	พื่ร้อำมีด้้วย	น�ยอำธิ์รัฐ	 รัตนเศึรษฐ	 รัฐมีนตรี 
ชุ่วยว่�กี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมี	น�ยชุยธ์รรมี์	พื่รหมีศึร	 
ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 คณ์ะผู้บริห�รระดั้บสูำง	 และ
หัวหน้�หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ร่วมีพิื่ธี์ถว�ย 
ผ้�พื่ระกี่ฐินพื่ระร�ชุที่�นกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ประจำ�ปี	2563	 
เมืี�อำวันศุึกี่ร์ทีี่�	30	ตุล�คมี	2563	เวล�	14.00	น.	ณ์	พื่ระอุำโบสำถ
วัด้เที่วร�ชุกุี่ญชุร	ถนนศึรีอำยุธ์ย�	แขวงวชิุรพื่ย�บ�ล	เขตดุ้สิำต	 
กี่รุงเที่พื่มีห�นคร

	 น�งสำ�วดุ้จด้�ว	เจริญผล	 ผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	 ว�งพื่วงมี�ล�	 ณ์	 พื่ระบรมีร�ชุ�นุสำรณ์์
พื่ระบ�ที่สำมีเด็้จพื่ระจุลจอำมีเกี่ล้�เจ้�อำยู่หัว	 พื่ระล�น 
พื่ระร�ชุวังดุ้สิำต	เมืี�อำวันทีี่�	23	ตุล�คมี	2563	เพืื่�อำน้อำมีรำ�ลึกี่ 
ในพื่ระมีห�กี่รุณ์�ธิ์คุณ์	 เนื�อำงในวันคล้�ยวันสำวรรคต	 
พื่ระบ�ที่สำมีเด้็จพื่ระจุลจอำมีเกี่ล้�เจ้�อำยู่หัว	23	 ตุล�คมี	 
2563	โด้ยมีีข้�ร�ชุกี่�รสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีร่วมีพิื่ธี์	

พิธ่ัถวัายผ้าพระกฐินพระราชิที่านกระที่รวังคมูนาคมู ประจิำาปี 2563 พิธ่ัวัางพวังมูาลา ณ พระบรมูราชิานุสิรณ์
พระบาที่สิมูเด็ัจิพระจุิลจิอมูเกล้าเกล้าอยู่หัวั พระลานพระราชิวัังดุัสิิติ
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4.2 ดั้าน้ำช่วยุอำาน้ำวยุการ และสืนับสืนุนผู่้บริห่ารในภูารกิจต่่าง ๆ

4.3 ดั้าน้ำการพััฒน้ำาสิ�งอำาน้ำวยุความสะดัวก ในโครงสืร้างพื่่�นฐาน
การขนสื่ง และบริการสืำาห่รับคนพื่ิการ เด็ก และผู่้สืูงอายุ

	 น�ยอำ�นนท์ี่	 เหลือำงบริบูรณ์์	 รอำงปลัด้กี่ระที่รวง
คมีน�คมี	 เป็นประธ์�นพื่ิธี์มีอำบขอำงขวัญ	“กิี่จกี่รรมีง�น 
วันเด็้กี่แห่งชุ�ติ”	ประจำ�ปี	2563	เมืี�อำวันทีี่�	8	มีกี่ร�คมี	2563	 
ณ์	กี่ระที่รวงคมีน�คมี	โด้ยจัด้สำรรงบประมี�ณ์และสิำ�งขอำง 

	 1.	 โครงกี่�รพัื่ฒน�หลักี่เกี่ณ์ฑ์์กี่�รตรวจประเมิีน
โครงกี่�รโครงสำร้�งพืื่�นฐ�นกี่�รขนส่ำงสำ�ธ์�รณ์ะ	เพืื่�อำคนพิื่กี่�ร	
และผู้สูำงอำ�ยุ	ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี

จ�กี่หน่วยง�นสำนับสำนุนเพืื่�อำร่วมีจัด้กิี่จกี่รรมีง�นวันเด็้กี่ 
แห่งชุ�ติให้แก่ี่โรงเรียนและชุุมีชุน	จำ�นวน	7	แห่ง	เพืื่�อำนำ� 
ขอำงขวัญวันเด็้กี่ทีี่�กี่ระที่รวงคมีน�คมีมีอำบให้ไปส่ำงมีอำบต่อำ 
แก่ี่นักี่เรียนในโรงเรียนและชุุมีชุน

พิธ่ัมูอบข้องข้วััญ “กิจิกรรมูวัันเด็ักแห่งชิาติิ” ประจิำาปี 2563

ภาพบรรยากาศการประชุิมูสัิมูมูนาการมู่ส่ิวันร่วัมู เมู่�อวัันท่ี่� 10 มูกราคมู 2563 ภาพบรรยากาศการมู่ส่ิวันร่วัมู และการเผยแพร่
ประชิาสัิมูพันธ์ั 

	 2. 	 โครงกี่�รจัด้ที่ำ�แผนบูรณ์�กี่�รกี่�รเชืุ�อำมีโยง 
กี่�รเดิ้นที่�งเพืื่�อำเข้�ถึงโครงข่�ยกี่�รคมีน�คมีขนส่ำงใน 
เขตกี่รุงเที่พื่มีห�นคร	เพืื่�อำรอำงรับคนพิื่กี่�รและผู้สูำงอำ�ยุ
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โครงการอบรมูสัิมูมูนาเร่�อง “การที่บที่วันและเสิริมูสิร้างควัามูรู้ควัามูเข้้าใจิพระราชิบัญญัติิข้้อมููลข่้าวัสิารข้องราชิการ พ.ศ. 2540
ประจิำาปีงบประมูาณ พ.ศ. 2563” เมู่�อวัันท่ี่� 16 มูกราคมู 2563

4.4 ดั้าน้ำบริการข้้อมูลข้่าวสารของราชการและห่้องสืมุด

1. การให้บริการข้้อมูลข้่าวสาร
	 กี่อำงกี่ล�ง	(กี่กี่.)	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
ได้้ด้ำ�เนินกี่�รต�มีพื่ระร�ชุบัญญัติข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร 
พื่.ศึ.	2540	รวมีทัี่�ง	กี่ฎหมี�ย	ประกี่�ศึ	และระเบียบทีี่�เกีี่�ยวข้อำง 
ดั้งนี�
	 •	แก้ี่ไขคำ�สัำ�งคณ์ะกี่รรมีกี่�รข้อำมูีลข่�วสำ�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	และปรับปรุงประกี่�ศึสำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวง 
คมีน�คมี	เรื�อำง	โครงสำร้�งกี่�รจัด้อำงค์กี่รในกี่�รด้ำ�เนินง�น	 
สำรุปอำำ�น�จหน้�ทีี่�ทีี่�สำำ�คัญ	วิธี์กี่�รด้ำ�เนินง�น	และสำถ�นทีี่�ติด้ต่อำ 
เพืื่�อำขอำรับข้อำมูีลข่�วสำ�ร	พื่.ศึ.	2563	เพืื่�อำให้กี่�รด้ำ�เนินกี่�ร 
เกีี่�ยวกัี่บข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมีเป็นไปต�มี
มี�ตร�	7	(1)	(2)	และ	(3)	แห่งพื่ระร�ชุบัญญัติข้อำมูีลข่�วสำ�ร
ขอำงร�ชุกี่�ร	พื่.ศึ.	2540	อำยู่ในประกี่�ศึฉับับเดี้ยวกัี่น
	 •	จัด้ที่ำ�แผนกี่�รปฏิิบัติง�นศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�ร
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	2563	พื่ร้อำมีเสำนอำ 
คณ์ะกี่รรมีกี่�รข้อำมูีลข่�วสำ�รกี่ระที่รวงคมีน�คมีให้ 
คว�มีเห็นชุอำบ
	 •	จัด้ส่ำงเอำกี่สำ�รและหลักี่ฐ�นกี่�รประเมีินตนเอำง 
ต�มีเกี่ณ์ฑ์์กี่�รประเมิีนศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร 
โด้ด้เ ด่้น 	 ปี 	 2563	 ต�มีทีี่�สำำ� นักี่ง�นคณ์ะกี่รรมีกี่�ร 
ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�รกี่ำ�หนด้	 ซึื้� งผลปร�กี่ฏิว่� 
สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีผ่�นเกี่ณ์ฑ์์กี่�รประเมิีน 
ศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�รโด้ด้เด่้น	ปี	2563	

	 •	ขับเคลื�อำนกี่�รด้ำ�เนินง�นศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�ร
หน่วยง�นในสำังกัี่ด้	โด้ยจัด้โครงกี่�รเยี�ยมีชุมีศึูนย์ข้อำมูีล
ข่�วสำ�รขอำงหน่วยง�นในสัำงกัี่ด้ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	 
พื่.ศึ.	2563	และกี่�รแจ้งเวียนหนังสืำอำขอำงสำำ�นักี่ง�นปลัด้ 
สำำ�นักี่น�ยกี่รัฐมีนตรี	เกีี่�ยวกัี่บแนวที่�งกี่�รด้ำ�เนินง�นด้้�นต่�ง	ๆ  
ให้หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้ที่ร�บและด้ำ�เนินกี่�รต่อำไป
	 •	ร�ยง�นผลกี่�รปฏิิบัติต�มีพื่ระร�ชุบัญญัติข้อำมูีล
ข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร	พื่.ศึ.	2540	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	 
พื่.ศึ.	2563	(ภ�พื่รวมีกี่ระที่รวง)	ต่อำสำำ�นักี่ง�นคณ์ะกี่รรมีกี่�ร
ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร
	 •	จัด้โครงกี่�รอำบรมีสัำมีมีน�เรื�อำง	 “กี่�รที่บที่วน
และเสำริมีสำร้�งคว�มีรู้คว�มีเข้�ใจพื่ระร�ชุบัญญัติข้อำมูีล
ข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร	พื่.ศึ.	2540	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	 
พื่.ศึ.	2563”	เมืี�อำวันทีี่�	16	มีกี่ร�คมี	2563	ณ์	โรงแรมีรอำยัล 
ปริ�นเซื้สำ	หล�นหลวง	กี่รุงเที่พื่ฯ	เพืื่�อำที่บที่วนและเสำริมีสำร้�ง 
คว�มีรู้คว�มีเข้�ใจกี่ฎหมี�ย	ระเบียบต่�ง	ๆ	 ทีี่�เกีี่�ยวข้อำง 
ในกี่�รป ฏิิ บั ติต�มีพื่ระร�ชุ บัญญั ติ ข้อำ มูีล ข่ �วสำ�ร 
ขอำงร�ชุกี่�ร	พื่.ศึ.	2540	 โด้ยมีีบุคล�กี่รขอำงสำำ�นักี่ง�น
ปลัด้กี่ระที่รวง	สำำ�นักี่ง�นรัฐมีนตรี	และหน่วยง�นในสำังกัี่ด้
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เข้�ร่วมีอำบรมีสัำมีมีน�	จำ�นวน	75	คน
	 •	ศึึกี่ษ�ดู้ ง�นศูึนย์ ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร 
กี่รมีอำน�มัีย	เมืี�อำวันทีี่�	16	ตุล�คมี	2562	ซึื้�งเป็นหน่วยง�น 
ทีี่�ได้้รับร�งวัลศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�รโด้ด้เด่้น 
ประจำ�ปี	 2560	 -	 2562	 (3	 ปีซ้ื้อำน)	 เพืื่�อำให้เจ้�หน้�ทีี่� 
ผู้ปฏิิ บั ติง�นศูึนย์ ข้อำมูีลข่�วสำ�รกี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
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โครงการเย่�ยมูชิมูศูนย์ข้้อมููลข่้าวัสิารข้องหน่วัยงานในสัิงกัดั
ประจิำาปีงบประมูาณ พ.ศ. 2563

ศึกษาดูังานศูนย์ข้้อมููลข่้าวัสิารข้องราชิการ กรมูอนามัูย
เมู่�อวัันท่ี่� 16 ตุิลาคมู 2562

โครงการอบรมูสัิมูมูนา เร่�อง “แนวัที่างปฏิิบัติิเก่�ยวักับข้้อมููลข่้าวัสิารลับข้องราชิการ”
เมู่�อวัันท่ี่� 25 สิิงหาคมู 2562

หนังส่ิอรายงานประจิำาปี 2562 กระที่รวังคมูนาคมู
และสิำานักงานปลัดักระที่รวังคมูนาคมู

และกี่รมีอำน�มีัย	ได้้แลกี่เปลี�ยนเรียนรู้ประสำบกี่�รณ์์ต่�ง	ๆ	
อัำนจะก่ี่อำให้เกิี่ด้ประโยชุน์ต่อำกี่�รพื่ัฒน�ศูึนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�ร
กี่ระที่รวงคมีน�คมี
	 •	จัด้เก็ี่บสำถิติกี่�รให้บริกี่�รข้อำมูีลข่�วสำ�รแก่ี่ประชุ�ชุน 
ขอำงศึูนย์ข้อำมูีลข่�วสำ�รกี่ระที่รวงคมีน�คมีที่�งกี่�ยภ�พื่
และอิำเล็กี่ที่รอำนิกี่ส์ำฯ	ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	และ
ร�ยง�นให้ผู้บริห�รที่ร�บปีละ	2	ครั�ง
	 •	ง�นที่ำ�ล�ยเอำกี่สำ�ร	 เพืื่�อำให้กี่�รปฏิิบัติง�นด้้�น 
กี่�รจัด้เก็ี่บและกี่�รที่ำ�ล�ยเอำกี่สำ�รขอำง	สำปค.	และ	สำรค. 
เป็นไปต�มีกี่ฎหมี�ย	 ระเบียบ	 และคำ�สัำ�งทีี่� เ กีี่�ยวข้อำง	 
กี่กี่.	 ได้้จัด้ที่ำ�บัญชีุร�ยชืุ�อำเอำกี่สำ�รขอำงกี่อำงอุำที่ธ์รณ์์เงิน 
ค่�ที่ด้แที่น	 ทีี่�ครบอำ�ยุกี่�รเก็ี่บรักี่ษ�ประจำ�ปี	 2562	 
โด้ยมีีเอำกี่สำ�รกี่�รที่ำ�ล�ยปี	 2541	 จำ�นวน	 140	 แฟ้มี	 
รวมี 	 1 ,119 	 ร�ย 	 และไ ด้้ จัด้ ส่ำ งแบบบัญชีุร�ย ชืุ� อำ 
เอำกี่สำ�รที่ำ�ล�ยให้สำำ� นักี่หอำจด้หมี�ยเหตุแ ห่ งชุ� ติ	 
กี่รมีศิึลป�กี่ร	พิื่จ�รณ์�ตรวจสำอำบก่ี่อำนกี่�รที่ำ�ล�ยเอำกี่สำ�ร 
เพืื่�อำนำ�เงินเป็นร�ยได้้แผ่นดิ้น	
	 •	จัด้โครงกี่�รอำบรมีสำัมีมีน�	เรื�อำง	“แนวที่�งปฏิิบัติ 
เกีี่�ยวกัี่บข้อำมูีลข่�วสำ�รลับขอำงร�ชุกี่�ร”	เมืี�อำวันทีี่�	25	สิำงห�คมี	
2562	ณ์	ห้อำงประชุุมี	ชัุ�น	3	อำ�ค�รสำโมีสำรและหอำประชุุมี
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ถนนร�ชุด้ำ�เนินนอำกี่	แขวงวัด้โสำมีนัสำ	 
เขตป้อำมีปร�มีศัึตรูพ่ื่�ย	 กี่รุงเที่พื่ฯ	 โด้ยเชุิญวิที่ย�กี่ร 
ผู้เชีุ�ยวชุ�ญด้้�นข้อำมูีลข่�วสำ�รลับจ�กี่สำำ�นักี่ง�นข่�วกี่รอำง
แห่งชุ�ติ	คือำ	ระวิวรรณ์	พัื่ฒนจันที่ร์	นักี่กี่�รข่�วชุำ�น�ญกี่�ร	 
เป็นวิที่ย�กี่รมี�บรรย�ยคว�มีรู้	คว�มีเข้�ใจ	ให้แก่ี่ผู้เข้�ร่วมี 
อำบรมีสัำมีมีน�ฯ	 ได้้แก่ี่	 ข้�ร�ชุกี่�ร	 พื่นักี่ง�นร�ชุกี่�ร	
ลูกี่จ้�งประจำ�ขอำง	สำปค.	สำรค.	และบุคล�กี่รส่ำวนร�ชุกี่�ร 
และรัฐวิสำ�หกี่ิจในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	จำ�นวนทัี่�งสิำ�น	
118	คน

	 •	กี่�รร�ยง�นผลกี่�รปฏิิบัติเกีี่�ยวกัี่บข้อำมูีลข่�วสำ�รลับ 
ประจำ�ปี	พื่.ศึ.	 2561	และ	พื่.ศึ.	 2562	ต�มีระเบียบ 
ว่�ด้้วยกี่�รรักี่ษ�คว�มีลับขอำงที่�งร�ชุกี่�ร	พื่.ศึ.	2544	และ 
ทีี่�แก้ี่ไขเพิื่�มีเติมี	ข้อำ	29/1	กี่ำ�หนด้ให้หน่วยง�นขอำงรัฐร�ยง�น 
ผลกี่�รปฏิิบัติเกีี่�ยวกัี่บข้อำมูีลข่�วสำ�รลับภ�ยในเดื้อำนมีีน�คมี 
ขอำงทุี่กี่ปี	โด้ยรวบรวมีข้อำมูีลข่�วสำ�รลับจ�กี่หน่วยง�นใน	
สำปค.	และ	สำรค.	ทีี่�อำยู่ในคว�มีครอำบครอำงจัด้ส่ำงให้สำำ�นักี่ง�น
คณ์ะกี่รรมีกี่�รข้อำมูีลข่�วสำ�รขอำงร�ชุกี่�ร	สำำ�นักี่ง�นปลัด้
สำำ�นักี่น�ยกี่รัฐมีนตรี

2. งาน้ำห้องสมุดั
	 •	กี่ � ร จั ด้ที่ำ�ห นั ง สืำ อำ ร �ย ง �นประจำ� ปี 	 2 562	 
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	และสำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	
จำ�นวน	 700	 เล่มี	 และจำ�นวน	 300	 เล่มี	 ต�มีลำ�ดั้บ	 
เพืื่�อำแจกี่จ่�ยแก่ี่หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้และหน่วยง�นภ�ยนอำกี่	
เมืี�อำวันทีี่�	 1	 เมีษ�ยน	2563	 เนื�อำงในโอำกี่�สำวันครบรอำบ	 
108	ปี	วันสำถ�ปน�กี่ระที่รวงคมีน�คมี
	 •	โครงกี่�รจิตอำ�สำ�อ่ำ�นหนังสืำอำเสีำยงกัี่บห้อำงสำมุีด้ 
ร�ชุรถอำักี่ษร	ประจำ�ปี	2563	 ซึื้�งได้้รับคว�มีสำนใจจ�กี่ 
เจ้�หน้�ทีี่�ใน	สำปค.	สำมีัครเป็นจิตอำ�สำ�	จำ�นวน	21	ร�ย	 
ได้้ผลง�นเป็นหนังสืำอำเสีำยงจ�กี่สำมี�ชิุกี่	จำ�นวน	11	ร�ย	
โด้ยใชุ้ข้อำมูีลจ�กี่ว�รสำ�รร�ชุรถในกี่�รอ่ำ�นบันทึี่กี่เสีำยง 
ด้้วยโปรแกี่รมี	OBI	(โอำ-บิ)	ซึื้�งเป็นโปรแกี่รมีสำำ�หรับกี่�รอ่ำ�น 
หนังสืำอำเสีำยงให้ผู้พิื่กี่�รที่�งสำ�ยต�โด้ยเฉัพื่�ะ	และเป็น 
ทีี่�ต้อำงกี่�รขอำงผู้พิื่กี่�รที่�งสำ�ยต�เป็นอำย่�งมี�กี่
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 5. ด้านบริห่ารทรัพื่ยากรบุคคล

การพััฒน้ำาบุคลากรอยุ่างสร้างสรรคเ์พื่่�อบรรลุเป้าห่มาย

	 กี่�รบริห�รและพัื่ฒน�ที่รัพื่ย�กี่รบุคคล	จะต้อำงเน้น
คว�มีสำำ�คัญให้ข้�ร�ชุกี่�รมีีคว�มีรู้	คว�มีสำ�มี�รถ	รอำงรับ
กี่�รเปลี�ยนแปลงขอำงสำภ�พื่แวด้ล้อำมีต่�ง	ๆ	และที่ี�สำำ�คัญ
บุคล�กี่รภ�ครัฐต้อำงมีีขีด้คว�มีสำ�มี�รถในกี่�รด้ำ�เนินง�น
ต�มีแผนยุที่ธ์ศึ�สำตร์ขอำงประเที่ศึได้้อำย่�งมีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่
และประสำิที่ธิ์ผล	โด้ยปัจจุบันเน้นกี่�รนำ�แนวคิด้เกีี่�ยวกัี่บ	
“สำมีรรถนะ	(Competency)”	มี�ใชุ้ในกี่�รบริห�รและพัื่ฒน�
ที่รัพื่ย�กี่รบุคคล	เพืื่�อำเป็นกี่�รสำร้�งแนวที่�งเชิุงพื่ฤติกี่รรมี 
ทีี่�นำ�ไปสู่ำกี่�รปฏิิบัติง�นทีี่�เกิี่ด้ผลสัำมีฤที่ธิ์�สูำงสุำด้	และสำร้�ง
คว�มีสำอำด้คล้อำงกัี่บสำภ�พื่แวด้ล้อำมี	ด้ังนั�น	สิำ�งทีี่�เป็นปัจจัย
สำำ�คัญในกี่�รนยิ�มีสำมีรรถนะที่ี�ตรงต�มีเป�้หมี�ยนั�น	อำงคก์ี่ร	
โด้ยเฉัพื่�ะผู้บริห�รจะต้อำงมีีคว�มีชัุด้เจน	สำร้�งคว�มีเข้�ใจ 
ทีี่�ถูกี่ต้อำง	ในกี่�รกี่ำ�หนด้นโยบ�ยและเป้�ประสำงค์ต่�ง	ๆ	
	 กี่�รว�งเป้�หมี�ยขอำงอำงค์กี่รให้ชัุด้เจนนั�น	คณ์ะผู้บริห�ร 
ต้อำงมีีคว�มีชัุด้เจนในทิี่ศึที่�งขอำงนโยบ�ย	 (Direction)	
เพืื่�อำให้หน่วยง�นย่อำย	(Sub-Functions)	สำ�มี�รถแปลง
นโยบ�ยไปสู่ำแผนปฏิิบัติง�นได้้อำย่�งชัุด้เจน	ในกี่รณี์นี�คือำ
แผนกี่�รพัื่ฒน�บุคคล	ทีี่�จำ�เป็นจะต้อำงว�งแผนในกี่�รพัื่ฒน�
บุคล�กี่รที่ี�มีีคว�มีรู้	ที่ักี่ษะ	สำมีรรถนะ	ทีี่�สำ�มี�รถปฏิิบัติง�น 
ให้เป็นไปต�มีแนวที่�งนโยบ�ยได้้	
	 นอำกี่จ�กี่นี� 	 ผู้บ ริห�รยังมีี ส่ำวนสำำ� คัญอำย่�งมี�กี่ 
ในกี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่ร	กี่ล่�วคือำ	จ�กี่หล�ยง�นวิจัยพื่บว่� 
อุำปสำรรคทีี่�สำำ�คัญในกี่�รพื่ัฒน�บุคคลส่ำวนหนึ�งมี�จ�กี่ 
กี่�รข�ด้กี่�รสำนับสำนุนจ�กี่ผู้บริห�ร	(อำ�ภรณ์์	 ภู่วิที่ยพัื่นธ์ุ์,	
2554)	 เนื�อำงจ�กี่ผู้บริห�รส่ำวนใหญ่ให้คว�มีสำำ�คัญกัี่บ 
กี่�รมุ่ีงง�น	เก่ี่งง�น	มี�กี่กี่ว่�กี่�รให้คว�มีสำำ�คัญกัี่บทัี่กี่ษะ 
เ รื�อำงคน	หรือำกี่�รบริห�รคน	และง�นวิจัยยังชีุ�ให้เห็น 
อีำกี่ว่�ผู้บริห�รทีี่�ไม่ีตระหนักี่ถึงคว�มีสำำ�คัญขอำงกี่�รพื่ัฒน�
บุคคลหรือำกี่�รพัื่ฒน�ทีี่มีง�นอำย่�งจริงจังจะประสำบปัญห� 

เรื�อำงอัำตร�กี่�รล�อำอำกี่	กี่�รโอำน	กี่�รย้�ย	(Turnover	Rate)	สูำง 
และบคุล�กี่รข�ด้ที่กัี่ษะทีี่�จำ�เป็นต�มีคว�มีเปลี�ยนแปลงขอำง 
สำภ�พื่แวด้ล้อำมีและทัี่กี่ษะต�มีคว�มีต้อำงกี่�รเชิุงนโยบ�ย	 
ด้้วยเหตุนี�นักี่ที่รัพื่ย�กี่รบุคคลในอำงค์กี่รควรทีี่�จะต้อำงให้
เหตผุล	ขอ้ำมูีลสำนับสำนุน	และจัด้ที่ำ�แผนในกี่�รพื่ฒัน�บคุล�กี่ร 
ทีี่� ชัุด้เจน	 เพืื่�อำโน้มีน้�วให้ ผู้บริห�รสำนับสำนุนในเ รื�อำง 
ขอำงกี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่รในอำงค์กี่ร	โด้ยกี่�รสำนับสำนุนเชิุง 
นโยบ�ยกี่�รพัื่ฒน�บุคคล	 งบประมี�ณ์	และทีี่�สำำ�คัญ 
คือำ	 “เวล�”	 เนื�อำงจ�กี่กี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่รจะต้อำงที่ำ� 
อำย่�งต่อำเนื�อำง	เชุ่น	กี่�รพื่ัฒน�กี่ลุ่มีบุคล�กี่รที่ี�มีีศัึกี่ยภ�พื่สำูง 
(High	Potential)	 ซึื้�งจะต้อำงมีีกี่�รแบ่งอำอำกี่เป็น	3	ระดั้บ 
1. 	 กี่�รพื่ัฒน�บุคล�กี่รเพื่ื� อำ ก้ี่�วไปสู่ำตำ�แหน่งระดั้บ 
หัวหน้�	(Basic	Leadership	Level)	2.	กี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่ร
เพืื่�อำก้ี่�วไปสู่ำตำ�แหน่งระดั้บผู้จัด้กี่�ร	 (ระดั้บอำำ�นวยกี่�ร)	 
(Advanced	Leadership	Level)	3.	กี่�รพื่ัฒน�บุคล�กี่ร 
เ พืื่�อำ ก้ี่�วไปสู่ำตำ�แหน่งระดั้บบริห�ร	 (Profess ional	 
Leadersh ip 	 Leve l ) 	 ซึื้� งจะใชุ้ เ วล�ในกี่�รพื่ัฒน� 
ตลอำด้กี่�รปฏิิบัติหน้�ทีี่�ในอำงค์กี่ร	นอำกี่จ�กี่กี่�รพัื่ฒน� 
บุคล�กี่รจะที่ำ�ให้บุคล�กี่รในอำงค์กี่รได้้รับกี่�รพื่ัฒน�ที่ักี่ษะ	 
คว�มีรู้	 	สำมีรรถนะ	และยังเป็นปัจจัยจูงใจ	(Motivation	 
Factor)	ให้กัี่บบุคล�กี่ร	โด้ยเฉัพื่�ะกี่ลุ่มีบุคล�กี่รทีี่�มีีศัึกี่ยภ�พื่สูำง	 
ให้อำยู่กัี่บอำงค์กี่รอำย่�งย�วน�นอีำกี่ด้้วย
	 จ�กี่ที่ี�ได้้กี่ล่�วเบื�อำงตน้จะเหน็ได้้ว่�	ผู้บริห�รขอำงอำงคก์ี่ร 
เป็นปัจจัยสำำ�คัญอำย่�งมี�กี่ทีี่�จะที่ำ�ให้กี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่ร 
ประสำบผลสำำ�เร็จ	ดั้งนั�น	นักี่ที่รัพื่ย�กี่รบุคคลจะต้อำงสืำ�อำสำ�ร 
ที่ำ�คว�มีเข้�ใจกี่ับผู้บริห�ร	 เพืื่�อำขอำรับกี่�รสำนับสำนุน 
กี่�รพัื่ฒน�บุคล�กี่รให้มีีคว�มีชัุด้เจนตอำบสำนอำงได้้ต�มี
แนวที่�งนโยบ�ย	มีีงบประมี�ณ์ที่ี�เหมี�ะสำมี	เกิี่ด้คว�มีตอ่ำเนื�อำง 
ในกี่�รพัื่ฒน�	
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 6. ด้านการเผ่ยแพื่ร่และประชาสืัมพื่ันธ์
	 กี่อำงเผยแพื่ร่และประชุ�สัำมีพัื่นธ์์	ได้้ด้ำ�เนินกี่�รเผยแพื่ร่ 
และประชุ�สัำมีพัื่นธ์์ภ�รกิี่จ	โครงกี่�ร	แผนง�น	และผลกี่�รด้ำ�เนินง�น 
ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ในภ�พื่รวมีต�มียุที่ธ์ศึ�สำตร์กี่�รพัื่ฒน� 
ระบบคมีน�คมีขนส่ำงขอำงไที่ยระยะ	20	ปี	พื่.ศึ.	2561	-	2580	 
และแผนแม่ีบที่กี่�รประชุ�สัำมีพัื่นธ์์ขอำงกี่ระที่รวงฯ	เพืื่�อำส่ำงเสำริมี 

พัื่ฒน�คว�มีรู้ด้้�นกี่�รคมีน�คมีขนส่ำง	และคว�มีปลอำด้ภัย
ให้กัี่บประชุ�ชุน	 ผู้ประกี่อำบกี่�รขนส่ำง	และจัด้กิี่จกี่รรมี
เฉัลิมีพื่ระเกีี่ยรติพื่ระบ�ที่สำมีเด็้จพื่ระเจ้�อำยู่หัว	 เนื�อำงใน 
โอำกี่�สำมีห�มีงคลเฉัลิมีพื่ระชุนมีพื่รรษ�	28	กี่รกี่ฎ�คมี	2563

น้ำิทรรศการ และกิจกรรมเฉลิมพัระเก่ยุรติพัระบาทสมเดั็จ
พัระวชิรเกล้าเจ้าอยุู่หัว เนื�องในโอกาสืมห่ามงคลเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษา
 28 กรกฎาคม 2563 “เถลิงฉัต่รกษัต่รา เฉลิมพื่ระชนม์ 68 พื่รรษา ทศมราชัน”

 กระทิรวงิคำมนาคำม	 จัด้นิที่รรศึกี่�รและกิี่จกี่รรมี
เฉัลิมีพื่ระเกีี่ยรติพื่ระบ�ที่สำมีเด็้จพื่ระวชิุรเกี่ล้�เจ้�อำยู่หัว	
เนื�อำงในโอำกี่�สำมีห�มีงคลเฉัลิมีพื่ระชุนมีพื่รรษ�	68	พื่รรษ�	
28	กี่รกี่ฎ�คมี	2563	ภ�ยใต้ชืุ�อำง�น	 “เถลิ็งิฉััตรกษั์ตรา 
เฉัลิ็มพระชีนม์ 68 พรรษ์า ทิศัมราชัีน”	เมืี�อำวันทีี่�	26	-	28	
กี่รกี่ฎ�คมี	2563	ณ์	บริเวณ์ด้้�นหน้�กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
เพืื่�อำเผยแพื่ร่พื่ระร�ชุประวัติ	 พื่ระร�ชุกี่รณี์ยกิี่จ	 และ 

พื่ระอำัจฉัริยภ�พื่ขอำงพื่ระบ�ที่สำมีเด้็จพื่ระวชุิรเกี่ล้�เจ้�อำยู่หัว	 
รวมีทัี่�งประชุ�สำมัีพัื่นธ์์โครงกี่�รสำำ�คญัขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	
ภ�ยใต้ร่มีพื่ระบรมีโพื่ธิ์สำมีภ�รและให้ประชุ�ชุนได้้แสำด้ง
คว�มีจงรักี่ภักี่ดี้	สำำ�นึกี่ในพื่ระมีห�กี่รุณ์�ธ์ิคุณ์ทีี่�ที่รงปฏิิบัติ
พื่ระร�ชุกี่รณี์ยกิี่จน�นัปกี่�ร	ด้้วยพื่ระวิริยอุำตสำ�หะ	นำ�มี�ซึื้�ง 
คว�มีร่มีเย็นเป็นสุำขขอำงพื่สำกี่นิกี่รทัี่�วทัี่�งแผ่นดิ้น	

นิที่รรศการและกิจิกรรมูเฉลิมูพระเก่ยรติิพระบาที่สิมูเด็ัจิพระวัชิิรเกล้าเจ้ิาอยู่หัวั เน่�องในโอกาสิมูหามูงคลเฉลิมูพระชินมูพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคมู 
2563 ภายใต้ิช่ิ�องาน “เถลิงฉัติรกษัติรา เฉลิมูพระชินม์ู 68 พรรษา ที่ศมูราชัิน” เมู่�อวัันท่ี่� 26 - 28 กรกฎาคมู 2563 ณ บริเวัณด้ัานหน้ากระที่รวังคมูนาคมู  
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โครงการป็ระชาสัมพััน้ำธ์

การแถลงข้่าว

	 ง�นนิที่รรศึกี่�รและกี่�รเสำวน�สำร้�งกี่�รรับรู้คว�มีเข้�ใจ
เกีี่�ยวกัี่บยุที่ธ์ศึ�สำตร์กี่�รพัื่ฒน�ระบบคมีน�คมีขนส่ำงขอำงไที่ย
ระยะ	20	ปี	และสำง่เสำริมีพัื่ฒน�คว�มีรู้ด้้�นกี่�รคมีน�คมีขนสำง่ 

	 น�ยศัึกี่ดิ้�สำย�มี	 ชิุด้ชุอำบ	 รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	 เป็นประธ์�นแถลงข่�วกี่�รด้ำ�เนินมี�ตรกี่�ร 
ภ�คกี่�รขนส่ำงผู้โด้ยสำ�รในสำถ�นกี่�รณ์์ฉุักี่เฉิันขอำงกี่ระที่รวง

และคว�มีปลอำด้ภัย	ประจำ�ปี	2563	ณ์	จังหวัด้กี่รุงเที่พื่ฯ	
เพื่ชุรบุรี	และชุลบุรี	

คมีน�คมี	เพืื่�อำป้อำงกัี่นกี่�รแพื่ร่ระบ�ด้ขอำงโรคติด้เชืุ�อำไวรัสำ
โคโรน�	2019	(COVID-19)	เมืี�อำวันทีี่�	27	มีีน�คมี	2563	

นิที่รรศการและการเสิวันาสิร้างการรับรู้ควัามูเข้้าใจิเก่�ยวักับยุที่ธัศาสิติร์
การพัฒนาระบบคมูนาคมูข้นส่ิงข้องไที่ยระยะ 20 ปี

นายศักดิั�สิยามู ชิิดัชิอบ รัฐมูนติร่ว่ัาการกระที่รวังคมูนาคมู  
เป็นประธัานแถลงข่้าวัการดัำาเนินมูาติรการภาคการข้นส่ิงผู้โดัยสิาร 
ในสิถานการณ์ฉุกเฉินข้องกระที่รวังคมูนาคมู

 7. ด้านการกฎห่มาย

1. แน้ำวทางการป็ฏิิรูป็กฎหมายุ กฎ ระเบ่ยุบ และหลักเกณฑู์
ของกระทรวังคมนาคม

	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีเป็นหน่วยง�นขอำงรัฐ	 มีีภ�รกิี่จ
หลักี่ในกี่�รพัื่ฒน�โครงสำร้�งพืื่�นฐ�นและพัื่ฒน�ระบบ 
กี่�รคมีน�คมีขนสำ่งขอำงประเที่ศึให้เกิี่ด้กี่�รบูรณ์�กี่�ร 
เชืุ�อำมีโยงกัี่นอำย่�งเป็นระบบ	เพืื่�อำตอำบสำนอำงต่อำคว�มีต้อำงกี่�ร 
ขอำงประชุ�ชุน	กี่�รพัื่ฒน�เศึรษฐกิี่จ	สัำงคมี	ยกี่ระดั้บคุณ์ภ�พื่
ชีุวิตขอำงประชุ�ชุน	ตลอำด้จนคว�มีมัี�นคงขอำงประเที่ศึ	 
ซึื้� ง เ ป็นปัจจัยสำำ�คัญในกี่�รเพิื่�มีขีด้คว�มีสำ�มี�รถใน 
กี่�รแข่งขันขอำงประเที่ศึ	 โด้ยมีีกี่ฎหมี�ยเป็นเครื�อำงมืีอำ
สำำ�คัญในกี่�รสำนับสำนุนให้กี่�รพัื่ฒน�โครงสำร้�งพืื่�นฐ�น 
ขอำงประเที่ศึเป็นไปอำย่�งมีีระเบียบ	แบบแผน	ประชุ�ชุน
สำ�มี�รถตรวจสำอำบได้้	
	 รัฐธ์รรมีนูญแห่งร�ชุอำ�ณ์�จักี่รไที่ย	พุื่ที่ธ์ศัึกี่ร�ชุ	2560	 
มี�ตร�	77	ว�งหลักี่ไว้ว่�	รัฐพึื่งจัด้ให้มีีกี่ฎหมี�ยเพีื่ยงเท่ี่�ทีี่�
จำ�เปน็	และยกี่เลกิี่หรอืำปรบัปรุงกี่ฎหมี�ยที่ี�หมีด้คว�มีจำ�เปน็ 
หรือำไม่ีสำอำด้คล้อำงกี่ับสำภ�พื่กี่�รณ์์	หรือำทีี่� เป็นอุำปสำรรค 

ต่อำกี่�รด้ำ�รงชุีวิตหรือำกี่�รประกี่อำบอำ�ชุีพื่	 โด้ยไมี่ชัุกี่ชุ้� 
เพืื่�อำไม่ีให้เป็นภ�ระแก่ี่ประชุ�ชุน	และด้ำ�เนินกี่�รให้ประชุ�ชุน
เข้�ถึงตัวบที่กี่ฎหมี�ยต่�ง	ๆ	ได้้สำะด้วกี่และสำ�มี�รถเข้�ใจ
กี่ฎหมี�ยได้้ง่�ยเพื่ื�อำปฏิิบัติต�มีกี่ฎหมี�ยได้้อำย่�งถูกี่ต้อำง	 
ดั้งนั�น	กี่ระที่รวงคมีน�คมีจึงต้อำงปรับปรุงกี่ฎหมี�ย	กี่ฎระเบียบ	 
ทีี่�อำยู่ในคว�มีรับผิด้ชุอำบให้มีีคว�มีสำอำด้คล้อำงกัี่บหลักี่กี่�ร 
ดั้งกี่ล่�ว	ทัี่�งยังต้อำงคำ�นึงถึงหลักี่เกี่ณ์ฑ์์ต่�ง	ๆ	ได้้แก่ี่	
	 1.	พื่ระร�ชุบัญญัติหลักี่เกี่ณ์ฑ์์กี่�รจัด้ที่ำ�ร่�งกี่ฎหมี�ย
และกี่�รประเมิีนผลสัำมีฤที่ธิ์�ขอำงกี่ฎหมี�ย	พื่.ศึ.	2562	
	 2.	พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่�รที่บที่วนคว�มีเหมี�ะสำมี 
ขอำงกี่ฎหมี�ย	พื่.ศึ.	2558	
	 3.	แผนกี่�รปฏิิรูปประเที่ศึด้้�นกี่ฎหมี�ย	
	 4.	ยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติด้้�นกี่�รปรับสำมีดุ้ลและพัื่ฒน�ระบบ	
กี่�รบริห�รจัด้กี่�รภ�ครัฐ	ประเด็้นกี่ฎหมี�ยมีีคว�มีสำอำด้คล้อำง
เหมี�ะสำมีกัี่บบริบที่ต่�ง	ๆ	และมีีเท่ี่�ทีี่�จำ�เป็น	
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	 5.	 ยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติด้้�นกี่�รสำร้�งคว�มีสำ�มี�รถ 
ในกี่�รแข่งขัน	ประเด็้นโครงสำร้�งพืื่�นฐ�นระบบโลจิสำติกี่ส์ำ
และดิ้จิทัี่ล	
	 6.	แผนปฏิิบัติกี่�รต�มียุที่ธ์ศึ�สำตร์กี่ระที่รวงคมีน�คมี	
พื่.ศึ.	2560	-	2564	ประเด็้นยุที่ธ์ศึ�สำตร์ทีี่�	4	ปัจจัยขับเคลื�อำน
ยุที่ธ์ศึ�สำตร์	 กี่�รพื่ัฒน�ปัจจัยสำนับสำนุนกี่�รขับเคลื�อำน
ยุที่ธ์ศึ�สำตร์สู่ำคว�มีสำำ�เร็จ	เป็นต้น
	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีจึงได้้มีีแนวที่�งในกี่�รพัื่ฒน�
กี่ฎหมี�ย	กี่ฎระเบียบ	 ข้อำบังคับ	และมี�ตรกี่�รต่�ง	ๆ	 
โด้ยใชุ้ระบบกี่�รติด้ต�มีและประเมิีนผลกี่�รใชุ้กี่ฎหมี�ย 
ในระบบขนส่ำง	ซึื้�งแสำด้งสำถ�นะขอำงกี่ฎหมี�ยว่�อำยู่ในขั�นตอำนใด้  
เ ป็นไปต�มีแผน/ค�ด้หมี�ยขอำงหน่วยง�นในสัำงกัี่ด้ 
กี่ระที่รวงคมีน�คมีหรือำไมี่	มีีปัญห�/อำุปสำรรค	แนวที่�งกี่�ร
แก้ี่ไขอำย่�งไร	เพืื่�อำติด้ต�มี	พัื่ฒน�	ปรับปรุงหรือำแก้ี่ไขกี่ฎหมี�ย
ทีี่�อำยู่ในคว�มีรับผิด้ชุอำบขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมีที่ี� ผ่�น 
กี่�รพิื่จ�รณ์�ที่บที่วนคว�มีเหมี�ะสำมีกี่ับบริบที่ต่�ง	ๆ	จ�กี่
หน่วยง�นในสำังกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 ซึื้�งร่�งกี่ฎหมี�ย 
ทีี่�อำยู่ระหว่�งกี่�รด้ำ�เนินกี่�รขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ในปี 
งบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	ได้้แก่ี่

	 •	 ร่�งพื่ระร�ชุบัญญัติกี่�รเดิ้นเรือำในน่�นนำ��ไที่ย	(ฉับับ
ทีี่�	..)	พื่.ศึ.	....	
	 •	 ร่�งพื่ระร�ชุบัญญัติเรือำไที่ย	(ฉับับทีี่�		...)	พื่.ศึ.	....	
	 •	 ร่�งพื่ระร�ชุบัญญัติกี่ำ�หนด้ค่�ธ์รรมีเนียมีกี่�รใชุ้ 
ย�นยนต์บนที่�งหลวงและสำะพื่�น	(ฉับับทีี่�	..)	พื่.ศึ.	....	
	 •	 ร่�งพื่ระร�ชุบัญญัติกี่�รขนส่ำงที่�งร�ง	พื่.ศึ.	....	
	 •	 ร่�งพื่ระร�ชุบัญญัติกี่�รส่ำงเสำริมีพื่�ณิ์ชุยน�วี	พื่.ศึ.	....	 
	 โด้ยกี่ำ�หนด้วงรอำบในกี่�รที่บที่วนปรับปรุงแก้ี่ไข
กี่ฎหมี�ยให้ทัี่นสำมัียอำยู่ตลอำด้เวล�	รวมีทัี่�งกี่�รประเมีินผล
สัำมีฤที่ธิ์�ขอำงกี่ฎหมี�ยทุี่กี่รอำบระยะเวล�ทีี่�กี่ำ�หนด้
	 ทัี่� ง นี� 	 กี่�รด้ำ� เ นินกี่�รแ ก้ี่ ไขป รับป รุงต�มีแผน
แก้ี่ไขปรับปรุงกี่ฎหมี�ยขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	 เพืื่�อำให้ 
กี่�รคมีน�คมีมีีระบบกี่ฎหมี�ย	กี่ฎระเบียบ	 ข้อำบังคับ 
ทีี่�สำอำด้คล้อำงกี่ับสำภ�พื่กี่�รณ์์ที่ี�เปลี�ยนแปลงไป	ให้เอืำ�อำต่อำ 
กี่�รด้ำ�เนินง�นขอำงหน่วยง�นขอำงรัฐในกี่�รพัื่ฒน�ประเที่ศึ	 
และสำนับสำนุนกี่�รขับเคลื�อำนยุที่ธ์ศึ�สำตร์	ซึื้�งจะที่ำ�ให้ภ�ครัฐ
สำ�มี�รถควบคุมีกี่ำ�กัี่บดู้แล	และบริกี่�รประชุ�ชุนได้้อำย่�งมีี
ประสิำที่ธิ์ภ�พื่เท่ี่�ทีี่�กี่ฎหมี�ยให้อำำ�น�จ	ส่ำงผลให้ประชุ�ชุน
ทัี่�วไปได้้รับประโยชุน์จ�กี่ทัี่�งภ�ครัฐและเอำกี่ชุนทีี่�ด้ำ�เนินกี่�ร
ต�มีกี่ฎหมี�ยได้้อำย่�งมีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่ควบคู่กัี่นไป

2. กฎหมายุท่�ม่ผลบังคับใช้แล้ว และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กฎหมายุทางน้ำำ�า
	 •	 กี่ฎกี่ระที่รวงกี่ำ�หนด้ค่�ตอำบแที่นร�ยปีสำำ�หรับผู้รับ
อำนุญ�ตปลูกี่สำร้�งอำ�ค�รหรือำสิำ�งอืำ�นใด้ล่วงลำ��ลำ�แม่ีนำ��	พื่.ศึ.	
2563

 8. ด้านควัามร่วัมมือระห่วั่างประเทศ
	 •	 น�ยอำธิ์รัฐ	 รัตนเศึรษฐ	 รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	ได้้เข้�ร่วมีกี่�รประชุุมีสำมัีชุชุ�สำมัียสำ�มัีญ	ครั�งทีี่�	31	 
ขอำงอำงค์กี่�รที่�งที่ะเลระหว่�งประเที่ศึ	 (International	 
Maritime	Organization:	IMO)	ระหว่�งวันทีี่�	25	พื่ฤศึจิกี่�ยน	-	 
4	ธั์นว�คมี	2562	และได้้กี่ล่�วถ้อำยแถลงห�เสีำยงขอำงไที่ย 
ร่วมีกัี่บประเที่ศึสำมี�ชุิกี่ทีี่�สำมัีครรับเลือำกี่ตั�งเป็นสำมี�ชุิกี่ 

คณ์ะมีนตรีอำงค์กี่�รที่�งที่ะเลระหว่�งประเที่ศึ	นำ�เสำนอำ
นโยบ�ยสำนับสำนุนง�นขอำง	IMO	ระด้ับภูมิีภ�ค	ตลอำด้จน
คว�มีมุ่ีงมัี�นขอำงไที่ยในกี่�รร่วมีมืีอำกัี่บ	IMO	และประเที่ศึ
สำมี�ชิุกี่	 IMO	 เพืื่�อำยกี่ระดั้บมี�ตรฐ�นกิี่จกี่�รที่�งที่ะเล	 
ให้มีีคว�มีปลอำด้ภัย	มัี�นคง	และยั�งยืน	
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	 ต่อำมี�	เมืี�อำวันทีี่�	29	พื่ฤศึจิกี่�ยน	2563	ทีี่�ประชุุมีสำมัีชุชุ�	
ครั�งทีี่�	31	ขอำง	 IMO	ได้้เลือำกี่ตั�งคณ์ะมีนตรี	 IMO	ว�ระปี	 
พื่.ศึ.	2563	-	2564	ณ์	สำำ�นักี่ง�นใหญ่	IMO	กี่รุงลอำนด้อำน	 
สำหร�ชุอำ�ณ์�จักี่ร	 ซึื้�งประเที่ศึไที่ยได้้รับกี่�รเลือำกี่ตั�ง 
จ�กี่ประเที่ศึสำมี�ชุิกี่	 IMO	ให้ด้ำ�รงตำ�แหน่งคณ์ะมีนตรี	
IMO	กี่ลุ่มี	C	ด้้วยคะแนนเสีำยง	127	เสีำยง	จ�กี่ประเที่ศึทีี่� 
ลงคะแนนเสีำยงทัี่�งหมีด้	165	ประเที่ศึ	ส่ำงผลให้ไที่ยได้้รับ 
เลือำกี่ตั�งเป็นว�ระทีี่�	8	ติด้ต่อำกัี่นตั�งแต่ปี	2549		
	 ในชุ่วงกี่�รประชุุมีฯ	น�ยอำธิ์รัฐ	 รัตนเศึรษฐ	รัฐมีนตรี
ชุ่วยว่�กี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ได้้เข้�พื่บกัี่บ	Mr.	Kitack	Lim	
เลข�ธิ์กี่�ร	IMO	โด้ยมีีน�ยพิื่ษณุ์	สุำวรรณ์ะชุฎ	เอำกี่อัำครร�ชุทูี่ต	
ณ์	กี่รุงลอำนด้อำน	น�ยพื่ีระพื่ล	ถ�วรสำุภเจริญ	รอำงปลัด้
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	น�ยสำมีชุ�ย	สุำขมีนัสำขจรกุี่ล	รอำงอำธิ์บดี้
กี่รมีเจ้�ท่ี่�	 เรือำโที่	กี่มีลศึักี่ดิ้�	พื่รหมีประยูร	 ผู้อำำ�นวยกี่�ร 
กี่�รท่ี่�เรือำแห่งประเที่ศึไที่ย	เพืื่�อำห�รือำเกีี่�ยวกัี่บคว�มีคืบหน้�
ในกี่�รสำนับสำนุนง�นขอำงไที่ย	และยื�นภ�คย�นุวัติสำ�รเข้�เป็น
ภ�คีอำนุสัำญญ�ระหว่�งประเที่ศึว่�ด้้วยกี่�รกู้ี่เรือำ	ค.ศึ.	1989	
(SALVAGE	1989)	ให้แก่ี่เลข�ธิ์กี่�ร	IMO	โด้ยประเที่ศึไที่ย
จะสำ�นต่อำคว�มีมุ่ีงมัี�นในกี่�รสำนับสำนุนง�นขอำง	 IMO	 
เพืื่�อำยกี่ระด้ับกิี่จกี่�รที่�งที่ะเลให้มีีคว�มีปลอำด้ภัย	 ยั�งยืน 
และเป็นมิีตรต่อำสิำ�งแวด้ล้อำมี	

การประชุิมูสิมัูชิชิาสิมัูยสิามัูญ ครั�งท่ี่� 31 ข้ององค์การที่างที่ะเล
ระหว่ัางประเที่ศ (International Maritime Organization: IMO) 
ระหว่ัางวัันท่ี่� 25 พฤศจิิกายน - 4 ธัันวัาคมู 2562

การลงนามูบันทึี่กควัามูร่วัมูมู่อด้ัานการข้นส่ิงที่างถนนระหว่ัางกระที่รวังคมูนาคมู
แห่งราชิอาณาจัิกรไที่ยและกระที่รวังท่ี่�ดิัน โครงสิร้างพ่�นฐาน และการข้นส่ิง 
แห่งสิาธัารณรัฐเกาหล่ เมู่�อวัันท่ี่� 21 กุมูภาพันธ์ั 2563 ณ กรุงโซล สิาธัารณรัฐเกาหล่ 

	 •	 กี่ระที่รวงคมีน�คมีและกี่ระที่รวงที่ี�ดิ้น	โครงสำร้�ง
พืื่�นฐ�น	และกี่�รขนสำ่งแห่งสำ�ธ์�รณ์รัฐเกี่�หลี	 (MOLIT)	 
ได้้มีีกี่�รลงน�มีบันทึี่กี่คว�มีร่วมีมืีอำด้้�นกี่�รขนส่ำงที่�งถนน 
ระหว่�งกี่ระที่รวงคมีน�คมีแห่งร�ชุอำ�ณ์�จักี่รไที่ย
และกี่ระที่รวงที่ี� ดิ้น	 โครงสำร้�งพืื่�นฐ�น	และกี่�รขนสำ่ง 
แห่งสำ�ธ์�รณ์รัฐเกี่�หลี	 เมืี�อำวันทีี่�	 21	 กุี่มีภ�พัื่นธ์์	2563	 
ณ์	กี่รุงโซื้ล	สำ�ธ์�รณ์รัฐเกี่�หลี	พื่ร้อำมีกัี่บกี่�รประชุุมีที่วิภ�คี
ระด้ับรัฐมีนตรีด้้�นกี่�รขนสำ่ง	 	ไที่ย	-	สำ�ธ์�รณ์รัฐเกี่�หลี	 
นอำกี่จ�กี่นี� 	 คณ์ะผู้แที่นไที่ยยั งไ ด้้ เ ข้� เ ยี� ยมีชุมีและ 
สัำงเกี่ตกี่�รณ์์กี่�รที่ด้สำอำบรับแรงกี่ระแที่กี่ขอำงคอำนกี่รีต
แบริเอำอำร์หุ้มีย�งพื่�ร�	(Rubber	Fender	Barrier:	RFB)	 
จ�กี่กี่�รพัื่ฒน�ร่วมีกัี่นขอำงกี่รมีที่�งหลวงชุนบที่และสำถ�บัน 
วิ จัย วิที่ย�ศึ�สำตร์และเที่คโนโลยีแห่งประเที่ศึไที่ย	 
และกี่�รบริห�รจัด้กี่�รศึูนย์ควบคุมีจร�จร	(Traffic	Center)	 
เป็นแนวที่�งเพืื่�อำประยุกี่ต์ใชุ้ในประเที่ศึไที่ย	รวมีถึงระบบ
จัด้เก็ี่บค่�ผ่�นที่�งพิื่เศึษแบบ	Hi-Pass	Multi-Lane	Free	
Flow	 (MLFF)	 เรียนรู้เที่คโนโลยีทีี่�อำำ�นวยคว�มีสำะด้วกี่ 
ผู้ใชุ้ที่�งด่้วนและแก้ี่ไขปัญห�กี่�รจร�จรติด้ขัด้	และกี่�รบริห�ร 
จัด้กี่�รจุด้พัื่กี่รถ	 -	 พืื่�นทีี่� เ ชิุงพื่�ณิ์ชุย์	 เป็นกี่รณี์ศึึกี่ษ� 
กี่�รพัื่ฒน�พืื่�นทีี่�อำย่�งผสำมีผสำ�นต�มีภูมิีศึ�สำตร์ให้เกิี่ด้
ประโยชุน์สูำงสุำด้

 9. ด้านการวัางแผ่น นโยบาย ยุทธศาสืต่ร์ และงบประมาณ
	 ในห้วงปีงบประมี�ณ์	2563	หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้	สำปค.	
ได้้ด้ำ�เนินกี่�รต�มีแผนง�นโครงกี่�รต�มีแผนปฏิิบัติร�ชุกี่�ร
ประจำ�ปี	พื่.ศึ.	2563	ขอำง	สำปค.	บนพืื่�นฐ�นขอำงยุที่ธ์ศึ�สำตร์

สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	พื่.ศึ.	2560	 -	2564	 
โด้ยมีีผลกี่�รด้ำ�เนินง�นทีี่�สำำ�คัญในชุ่วงปีงบประมี�ณ์	 
พื่.ศึ.	2563	ดั้งนี�

1. ดั้าน้ำการพััฒน้ำาระบบบริหารน้ำโยุบายุและยุุทธศาสตร์
อย่างต่่อเนื�อง

	 1.1	 กี่�รปรับปรุงและพื่ัฒน�กี่ระบวนกี่�รและขั�นตอำน 
กี่�รบริห�รงบประมี�ณ์และกี่�รติด้ต�มีประเมิีนผล	โด้ยได้้จัด้ที่ำ� 

ปฏิิทิี่นงบประมี�ณ์ขอำง	สำปค.	และสืำ�อำสำ�รให้หน่วยง�น 
ในสัำงกัี่ด้	สำปค.	 รับที่ร�บ	พื่ร้อำมีกี่ำ�หนด้เวล�และกิี่จกี่รรมี 
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2. ดั้าน้ำพััฒน้ำาป็ัจจัยุสน้ำับสน้ำุน้ำการขับเคลื�อนยุทธศาสืต่ร์สืู่ควัามสืำาเร็จ

	 2.1	 เสำริมีสำร้�งคว�มีร่วมีมืีอำในเวทีี่ระหว่�งประเที่ศึ
เพืื่�อำสำร้�งพัื่นธ์มิีตรและพัื่ฒน�คว�มีเชืุ�อำมีโยงด้้�นคมีน�คมี
ขนส่ำงทัี่�งระดั้บที่วิภ�คี/พื่หุภ�คี	 โด้ยได้้นำ�เสำนอำเรื�อำง	 
กี่�รลงน�มีบันทึี่กี่คว�มีเข้�ใจว่�ด้้วยคว�มีร่วมีมืีอำด้้�น 
กี่�รคมีน�คมีขนสำง่ระหว่�งไที่ยและต่�งประเที่ศึ	(สำ�ธ์�รณ์รัฐ
ฝึรั�งเศึสำและสำ�ธ์�รณ์รัฐเกี่�หลี)	และคณ์ะรัฐมีนตรีได้้มีีมีติ
เห็นชุอำบเมืี�อำวันทีี่�	2	มีกี่ร�คมี	2563	และวันทีี่�	18	กุี่มีภ�พัื่นธ์์	
2563	ต�มีลำ�ดั้บ
	 2.2	 ด้ำ�เนินบที่บ�ที่เชิุงรุกี่เพืื่�อำด้ำ�รงไว้ซึื้�งผลประโยชุน์ 
ขอำงประเที่ศึ	กี่ระที่รวงคมีน�คมีภ�ยใต้กี่�รด้ำ�เนินกี่�ร 
ขอำงคณ์ะอำนุกี่รรมีกี่�รเพืื่�อำเตรียมีกี่�รสำมัีครรับเลือำกี่ตั�ง 
เป็นสำมี�ชิุกี่คณ์ะมีนตรีขอำงอำงค์กี่�รที่�งที่ะเลระหว่�ง
ประเที่ศึ	 ซึื้�งประกี่อำบด้้วย	 ผู้แที่นกี่ระที่รวงคมีน�คมีและ 
กี่ระที่รวงกี่�รต่�งประเที่ศึ	รวมีทัี่�งสำถ�นเอำกี่อัำครร�ชุทูี่ต 
ณ์	กี่รุงลอำนด้อำน	โด้ยได้้รณ์รงค์ห�เสีำยงสำำ�หรับกี่�รสำมัีคร 
รับเลือำกี่ตั�งเป็นสำมี�ชิุกี่คณ์ะมีนตรีขอำง	 IMO	 ว�ระปี	 
ค.ศึ.	2020	-	2021	 ซึื้�งมีีกี่�รเลือำกี่ตั�งในชุ่วงกี่�รประชุุมี
สำมัีชุชุ�สำมัียสำ�มัีญ	ครั�งทีี่�	31	เมืี�อำเดื้อำนพื่ฤศึจิกี่�ยน	2562 
ณ์	สำำ�นักี่ง�นใหญ่	 IMO	กี่รุงลอำนด้อำน	สำหร�ชุอำ�ณ์�จักี่ร 
ส่ำงผลให้ประเที่ศึไที่ยได้้รับเลือำกี่ตั�งเป็นสำมี�ชิุกี่คณ์ะมีนตรี
เป็นสำมัียทีี่�	8	ติด้ต่อำกัี่น	(ลำ�ดั้บทีี่�	16	จ�กี่	20	ประเที่ศึ)
	 2.3	 กี่�รพัื่ฒน�กี่�รจัด้กี่�รกี่�รอุำที่ธ์รณ์์		โด้ยได้้เสำนอำ	 
ร่�งกี่ฎหมี�ยลำ�ดั้บรอำงต�มีพื่ระร�ชุบัญญัติว่�ด้้วยกี่�รเวนคืน 

และกี่�รได้้มี�ซึื้�งอำสัำงห�รมิีที่รพัื่ย์	พื่.ศึ.	2562		ซึื้�งคณ์ะรฐัมีนตรี 
มีีมีติเมืี�อำวันทีี่�	24	มีีน�คมี	2563	อำนุมัีติหลักี่กี่�รร่�งกี่ฎหมี�ย 
ลำ�ดั้บรอำงดั้งกี่ล่�วแล้ว
	 2.4	 พัื่ฒน�กี่�รจัด้กี่�รคว�มีปลอำด้ภัยคมีน�คมี		 
โด้ยมีีกี่�รพัื่ฒน�แนวที่�งกี่�รด้ำ�เนินง�นด้้�นคว�มีปลอำด้ภัย 
คมีน�คมีขนสำง่	สำร้�งเครือำข่�ยคว�มีร่วมีมืีอำกัี่บภ�คีเครือำข่�ย 
และหน่วยง�นภ�ยนอำกี่ทีี่� เ กีี่�ยวข้อำง	 กี่�รด้ำ�เนินกี่�ร 
ด้้�นคว�มีปลอำด้ภัยที่�งถนนโด้ยเฉัพื่�ะในชุ่วงเที่ศึกี่�ล 
สำำ�คัญต่�ง	ๆ	ภ�ยใต้ศูึนย์ปฏิิบัติกี่�รปลอำด้ภัยคมีน�คมี	
(ศึปภ.คค)	โครงกี่�รจัด้ห�อุำปกี่รณ์์สำอำบสำวนอำ�กี่�ศึย�น
ประสำบอำุ บั ติ เห ตุ ใ ห้ เ ป็นไปต�มีมี�ตรฐ�นอำงค์กี่�ร 
กี่�รบินพื่ลเรือำนระหว่�งประเที่ศึ	(ICAO)
	 2.5	 ปรับปรุงและพื่ัฒน�กี่ฎหมี�ยขอำงกี่ระที่รวง
คมีน�คมีให้สำอำด้คล้อำงกี่ับสำภ�วกี่�รณ์์	โด้ยได้้ด้ำ�เนินกี่�ร 
ติด้ต�มีกี่�รจดั้ที่ำ�กี่ฎหมี�ยในระบบขนสำง่ทีี่�ส่ำวนร�ชุกี่�รเสำนอำ 
ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	จำ�นวน	1	ฉับับ	(ร่�ง	พื่.ร.ฎ.	
เปลี�ยนแปลงเกี่ณ์ฑ์์จำ�กัี่ด้คว�มีรับผิด้ชุอำบขอำงผู้ขนส่ำงต�มี	 
พื่.ร.บ.	กี่�รรับขนที่�งอำ�กี่�ศึระหว่�งประเที่ศึ	พื่.ศึ.	2558	 
พื่.ศึ.	 ....)	 ปัจจุบัน	 รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมี 
ได้้ลงน�มีจัด้ส่ำงลงประกี่�ศึในร�ชุกี่ิจจ�นุเบกี่ษ�แล้ว 
รวมีทัี่�งกี่�รถ่�ยที่อำด้และแลกี่เปลี�ยนคว�มีรู้ด้้�นกี่ฎหมี�ย 
สำำ�หรับหน่วยง�นในกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ผ่�นคู่มืีอำตรวจพิื่จ�รณ์� 
ร่�งกี่ฎหมี�ย	สำปค.	ในระบบอิำเล็กี่ที่รอำนิกี่ส์ำ

ทีี่� ต้อำงด้ำ�เนินกี่�รในร�ยละเอำียด้	 เพืื่�อำให้กี่�รบริห�ร 
งบประมี�ณ์เปน็ไปอำย่�งมีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่	สำ�มี�รถด้ำ�เนินกี่�ร 
ได้้ต�มีกี่รอำบระยะเวล�	รวมีทัี่�งมีีกี่�รประชุุมีติด้ต�มีกี่�รเบิกี่จ่�ย
งบประมี�ณ์เป็นประจำ�ทุี่กี่เดื้อำน
	 1.2	 กี่�รปรับปรุงและพัื่ฒน�กี่ระบวนกี่�รติด้ต�มี 
และประเมีินผลกี่�รด้ำ�เนินง�นโครงกี่�รที่ี�สำำ�คัญ	โด้ยได้้มีี
กี่�รพัื่ฒน�ระบบติด้ต�มีผลกี่�รด้ำ�เนินง�นต�มียุที่ธ์ศึ�สำตร์ 
ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	(Strategic	Planning	Tracking	System: 
SPTS)	เพืื่�อำใชุ้ในกี่�รติด้ต�มีกี่�รด้ำ�เนินง�นขอำงแผนง�น/ 
โครงกี่�รทีี่�อำยู่ในแผนยุที่ธ์ศึ�สำตร์	 กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
พื่.ศึ.	2560	-	2564	ตั�งแต่ปีงบประมี�ณ์	2560	เป็นต้นมี�	 
และได้้ปรับปรุงระบบ	SPTS	 ให้มีีคว�มีสำอำด้คล้อำงกี่ับ 
แผนปฏิิบัติกี่�รด้้�นคมีน�คมีระยะทีี่�	1	(พื่.ศึ.	2563	-	2565)	 
ซึื้�งได้้เพิื่�มีเติมีคว�มีสำอำด้คล้อำงเชืุ�อำมีโยงกัี่บยุที่ธ์ศึ�สำตร์ชุ�ติ	
และแผนแมีบ่ที่ภ�ยใตยุ้ที่ธ์ศึ�สำตรช์ุ�ต	ิแผนกี่�รปฏิิรูปประเที่ศึ	 
รวมีทัี่�งแผนพัื่ฒน�เศึรษฐกิี่จและสัำงคมีแห่งชุ�ติฉับับทีี่�	12

	 1.3	 บริห�รและกี่ำ�หนด้นโยบ�ยโด้ยใชุ้ 	 Thailand	 
Transport	Map	โด้ยกี่�รจัด้เตรียมีข้อำมูีลด้้�นโครงสำร้�ง 
พืื่�นฐ�นคมีน�คมีในรูปแบบข้อำมูีลภูมิีสำ�รสำนเที่ศึ	สำำ�หรับ 
เป็นแผนทีี่�ฐ�นเพืื่�อำใชุ้สำนับสำนุนกี่�รบริห�รและกี่�รปฏิิบัติง�น
ด้้�นคมีน�คมี	และนำ�แผนที่ี�ฐ�นดั้งกี่ล่�วไปใชุใ้นกี่�รนำ�เสำนอำ 
แผนง�นโครงกี่�รขอำงกี่รมีที่�งหลวงและกี่รมีที่�งหลวงชุนบที่ 
เพืื่�อำใชุ้ประกี่อำบกี่�รพิื่จ�รณ์�จัด้สำรรงบประมี�ณ์จ�กี่
สำำ�นักี่ง�นบริห�รหนี�สำ�ธ์�รณ์ะ	ประจำ�ปี	2563	นอำกี่จ�กี่นี� 
มีีกี่�รใชุ้แผนทีี่�ฐ�นแสำด้งสำถ�นกี่�รณ์์กี่�รเกิี่ด้อุำบัติ เหตุ 
บนโครงข่�ยคมีน�คมี	สำำ�หรับให้ผู้บริห�รและผู้ปฏิิบัติง�น 
ทีี่�เกีี่�ยวข้อำงสำ�มี�รถใชุ้ประกี่อำบกี่�รวิเคร�ะห์สำถ�นกี่�รณ์์ 
และกี่�รกี่ำ�หนด้นโยบ�ยเพื่ื�อำบรหิ�รจัด้กี่�รด้้�นคว�มีปลอำด้ภยั 
ในกี่�รเดิ้นที่�งได้้
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3. ดั้าน้ำการพััฒน้ำาสมรรถน้ำะองค์กรอย่างบูรณาการ

4. ดั้าน้ำการส่งเสริมคุณธรรมและควัามโปร่งใสื

1. กรอบแน้ำวทางการตรวจราชการของกระทรวังคมนาคม และสืถิต่ิ
การต่รวัจราชการ

	 3.1	 จัด้ที่ำ�แผนกี่�รพัื่ฒน�/เพิื่�มีศัึกี่ยภ�พื่ระบบ
ปฏิิบัติง�นขอำง	สำปค./สำรค.	 เพืื่�อำมุ่ีงสู่ำกี่�รเป็น	Digital	 
Government	 โด้ยมีีระบบทีี่�เริ�มีใชุ้ง�นแล้ว	อำ�ทิี่	ระบบ 
จอำงห้อำงประชุุมีระบบง�นย�นพื่�หนะ	ระบบเบิกี่จ่�ย 
ค่�รักี่ษ�พื่ย�บ�ล	กี่�รเบิกี่จ่�ยค่�กี่�รศึึกี่ษ�บุตร	และ
กี่�รอำอำกี่ร�ยง�นใบรับเงินเดื้อำน	ระบบรับฟังคว�มีคิด้เห็น 
จ�กี่ประชุ�ชุนขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	(MOT	Public	Hearing) 
และเว็บเพื่จแจ้งเตือำนกี่�รพิื่จ�รณ์�อุำที่ธ์รณ์์ต�มีเวล� 
ทีี่�กี่ำ�หนด้ในกี่ฎหมี�ย	และร�ยง�นสำรุปสำถิติง�นอุำที่ธ์รณ์์	
	 3.2	 เสำริมีสำร้�งคว�มีคิด้สำร้�งสำรรค์และนวัตกี่รรมี 
เพืื่�อำปรับปรุงกี่ระบวนง�นขอำงหน่วยง�น	จัด้ที่ำ�และปรับปรุง
ข้อำมูีลสำ�รสำนเที่ศึในคลังปัญญ�	อำ�ทิี่	ข้อำมูีลด้้�นเที่คโนโลยี	

	 โครงกี่�รปรับปรุง/เพิื่�มีศัึกี่ยภ�พื่กี่�รจัด้กี่�รเรื�อำงร�ว 
ร้อำงทุี่กี่ข์ผ่�นระบบเที่คโนโลยีสำ�รสำนเที่ศึ	จนสำ�มี�รถค้นห�

	 ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	 มีีกี่�รปฏิิบัติภ�รกิี่จ
ตรวจร�ชุกี่�รต�มีแผนกี่�รตรวจร�ชุกี่�รขอำงผู้ตรวจร�ชุกี่�ร
กี่ระที่รวงคมีน�คมีใน	18	เขตตรวจร�ชุกี่�ร	จำ�นวน	30	ครั�ง	 
และกี่�รตรวจร�ชุกี่�รร่วมีกัี่บรัฐมีนตรี	จำ�นวน	36	ครั�ง	
พื่ร้อำมีทัี่�งได้้นำ�ข้อำมูีลจ�กี่กี่�รตรวจติด้ต�มีมี�จัด้ที่ำ�สำรุป
เป็นร�ยง�นตรวจร�ชุกี่�รทีี่�มีีข้อำเสำนอำแนะ	 เพืื่�อำนำ�เรียน 
ผู้บริห�รระด้ับสูำงกี่ระที่รวงคมีน�คมีที่ร�บและพื่ิจ�รณ์� 

ข้อำมูีลภ�ษ�อัำงกี่ฤษ	ข้อำมูีลสืำ�อำวีดิ้ทัี่ศึน์	จัด้อำบรมีให้คว�มีรู้ 
ในห ลักี่ สูำตรกี่�รบริ ห�ร จัด้กี่�รแนวคิด้สำร้ � งสำรรค์ 
และนวัตกี่รรมี	(Creative	and	Innovation)	ให้กัี่บบุคล�กี่ร
	 3.3	บริห�รที่รัพื่ย�กี่รบุคคลเพืื่�อำให้บรรลุผลต�มี
แผนยุที่ธ์ศึ�สำตร์	อำ�ทิี่	กี่�รอำบรมีทัี่กี่ษะคว�มีเข้�ใจและใชุ้
เที่คโนโลยีดิ้จิทัี่ล	(Digital	Literacy)	ในกี่�รใชุ้โปรแกี่รมี 
นำ�เสำนอำ	(PowerPoint)	กี่�รอำบรมีหลักี่สูำตรนักี่วิที่ย�ศึ�สำตร์
ข้อำมูีล	(Data	Scientist)	หลักี่สูำตรกี่�รจัด้กี่�รคว�มีปลอำด้ภัย
ที่�งไซื้เบอำร์	สำำ�หรับผู้พัื่ฒน�ระบบและผู้บริห�รจัด้กี่�ร 
เครือำข่�ย	และหลักี่สูำตรกี่�รบริห�รจัด้กี่�รแนวคิด้สำร้�งสำรรค์ 
และนวัตกี่รรมี	(Creative	and	Innovation)

ข้อำมูีลเรื�อำงร�วร้อำงทุี่กี่ข์แยกี่ต�มีจังหวัด้และเขตตรวจร�ชุกี่�ร	
รวมีถึงกี่�รอ่ำ�นสำถิติเรื�อำงร้อำงเรียนในรูปแผนภูมิีได้้

สัำ�งกี่�รให้หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้ได้้ด้ำ�เนินกี่�ร	 มุ่ีงให้เกิี่ด้
กี่�รแก้ี่ไขปัญห�และพัื่ฒน�ง�นขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
ทัี่�งนี�	กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้ติด้ต�มีผลกี่�รด้ำ�เนินง�นขอำง
หน่วยง�นต�มีข้อำสัำ�งกี่�รอำย่�งต่อำเนื�อำง	ก่ี่อำนนำ�มี�ประมีวลผล
เป็น	“หนงัสืำอำผลง�นกี่�รตรวจร�ชุกี่�รประจำ�ปีงบประมี�ณ์”	
เป็นประจำ�ทุี่กี่ปี

 10. ด้านการต่รวัจราชการ และเร่�องราวัร้องทุกข์
	 กี่อำงตรวจร�ชุกี่�ร	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
มีีภ�รกิี่จหลักี่ในกี่�รด้ำ�เนินกี่�รเกีี่�ยวกัี่บกี่�รตรวจร�ชุกี่�รขอำง
ผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวง	ติด้ต�มีและประเมีินผลกี่�รตรวจ
ร�ชุกี่�ร	รวมีทัี่�งด้ำ�เนินกี่�รเกีี่�ยวกัี่บเรื�อำงร�วร้อำงทุี่กี่ข์ทีี่�อำยู่ใน

อำำ�น�จหน้�ทีี่�ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	ซึื้�งในปีงบประมี�ณ์	
พื่.ศึ.	2563	กี่อำงตรวจร�ชุกี่�รได้้ด้ำ�เนินกี่�รต�มีภ�รกิี่จหลักี่	
ดั้งต่อำไปนี�
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2. สถิติเรื�องราวร้องทุกข้์ ปีงบประมาณ พื่.ศ. 2563

	 สำถิติกี่�รแจ้งเรื�อำงร�วร้อำงทุี่กี่ข์	จำ�แนกี่ต�มีภูมิีภ�ค	 
ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้รับแจ้ง 
เ รื� อำ งร�ว ร้อำง ทุี่กี่ ข์จ�กี่ประชุ�ชุนและหน่วยง�นอืำ�น 
รวมีทัี่�งสิำ�น	663	 เรื�อำง	 โด้ยเป็นเรื�อำงส่ำวนกี่ล�งมี�กี่ทีี่�สุำด้ 
จำ�นวน 	 358 	 เ รื� อำ ง 	 คิด้ เ ป็น ร้อำยละ 	 54 	 รอำงลงมี� 
คือำ	 ภ�คใต้	 จำ�นวน	 89	 เ รื�อำง	 คิด้เป็นร้อำยละ	 13.42 
ภ�คกี่ล�ง	 จำ�นวน	 76	 เ รื�อำง	 คิด้เป็นร้อำยละ	 11.46	 

ภ�คตะวันอำอำกี่เฉีัยงเหนือำ	 จำ�นวน	 53	 เ รื�อำง	 คิด้เป็น 
ร้อำยละ	 8.00	 ภ�คเหนือำ	 จำ�นวน	 52	 เ รื�อำง	 คิด้เป็น 
ร้อำยละ	 7.84	 และภ�คตะวันอำอำกี่	 จำ�นวน	 35	 เ รื�อำง 
คิด้ เ ป็น ร้อำยละ 	 5 .28 	 สำ รุป เ รื� อำ ง ร้อำง เ รียนประจำ� ปี 
งบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	จำ�นวน	663	 เรื�อำง	อำยู่ระหว่�ง 
ด้ำ�เนินกี่�ร	 จำ�นวน	 432	 เรื�อำง	 คิด้เป็นร้อำยละ	 65.15	 
และยุติแล้ว	จำ�นวน	231	เรื�อำง	คิด้เป็นร้อำยละ	34.84

ภูมิภาค
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สถิติเร�่องราวร�องทุกข� ป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามภูมิภาค
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3. การตรวจราชการแบบบรูณาการรว่ัมกับผู้่ต่รวัจการสืำานกันายกรฐัมนต่รี 
และผู่้ต่รวัจราชการกระทรวังต่่าง ๆ

1. การพััฒน้ำาบริหารจัดัการระบบบริห่ารงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

2. สถิติการอุทธรณ์เงิน้ำค่าทดัแทน้ำ และการเวันคืนท่�ดินประจำาปีงบประมาณ 
พื่.ศ. 2563

	 ผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมีมีีภ�รกี่ิจเข้�ร่วมี 
กี่�รตรวจร�ชุกี่�รแบบบูรณ์�กี่�รร่วมีกัี่บผู้ตรวจร�ชุกี่�ร
สำำ�นักี่น�ยกี่รัฐมีนตรีและผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวงต่�ง	ๆ	 
ต�มีแผนกี่�รตรวจร�ชุกี่�รแบบบรูณ์�กี่�รขอำงผู้ตรวจร�ชุกี่�ร	
ประจำ�ปีงบประมี�ณ์	มีีเป้�หมี�ยสำำ�คญัในกี่�รตรวจร�ชุกี่�ร
ในพืื่�นทีี่�ทัี่�วประเที่ศึ	เพืื่�อำติด้ต�มีกี่�รด้ำ�เนินง�นโครงกี่�ร

	 กี่อำงอำุที่ธ์รณ์์เงินค่�ที่ด้แที่นได้้มีีกี่�รพื่ัฒน�ระบบง�น
โด้ยนำ�ระบบ	ICT	มี�ชุ่วยให้กี่�รปฏิิบัติง�นเป็นไปอำย่�ง
มีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่	ส่ำงผลให้ผู้อุำที่ธ์รณ์์	และหน่วยง�นเวนคืน 
ในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีได้้รับประโยชุน์	เกิี่ด้คว�มีสำะด้วกี่
และรวด้เร็วยิ�งขึ�น	เนื�อำงจ�กี่ใชุ้ระยะเวล�ในกี่�รพิื่จ�รณ์�
อุำที่ธ์รณ์์เงินค่�ที่ด้แที่นน้อำยลง	และเป็นไปต�มีกี่รอำบระยะ
เวล�ทีี่�กี่ฎหมี�ยกี่ำ�หนด้
	 •	 ระบบบริห�รง�นอำุที่ธ์รณ์์เงินค่�ที่ด้แที่น	 เพืื่�อำให้ 
เจ้�หน้�ทีี่�สำ�มี�รถด้ำ�เนินง�นอุำที่ธ์รณ์์ฯ	ได้้อำย่�งครบวงจร
ภ�ยในระบบเดี้ยว

สถิติการอุทธรณ์เงิน้ำค่าทดัแทน้ำ
	 •	 ผู้ อุำที่ธ์รณ์์ไ ด้้ ยื�น เ รื� อำง อุำที่ธ์รณ์์ เ งินค่�ที่ด้แที่น
อำสัำงห�ริมีที่รัพื่ย์ทีี่�ถูกี่เวนคืนต่อำรัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวง
คมีน�คมี	จำ�นวน	2,277	ร�ย	
	 •	 กี่อำ ง อุำที่ธ์ ร ณ์์ เ งิ น ค่ �ที่ด้แที่นไ ด้้นำ� ร �ย ง �น 
ผลกี่� ร พิื่ จ � รณ์� อุำที่ธ์ ร ณ์์ เ งิ น ค่ �ที่ด้แที่น เสำนอำ ต่อำ

ขอำงกี่ระที่รวงทีี่�เกีี่�ยวข้อำงต�มีนโยบ�ยและยุที่ธ์ศึ�สำตร์ 
ขอำงรัฐบ�ลทีี่�สำำ�คัญ	ตลอำด้จนรว่มีบูรณ์�กี่�รให้ข้อำเสำนอำแนะ
เชิุงยุที่ธ์ศึ�สำตร์มีอำบให้หน่วยง�นทีี่�เกีี่�ยวข้อำงรับไปพิื่จ�รณ์� 
โด้ยในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	ผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวง 
คมีน�คมีได้้เดิ้นที่�งไปตรวจร�ชุกี่�รแบบบูรณ์�กี่�ร	จำ�นวน
ทัี่�งสิำ�น	12	ครั�ง

	 •	 ร ะบบสำ�รสำน เที่ศึประสำ�นกี่�รด้ำ� เนิ น ง �น 
กัี่บผู้อุำที่ธ์รณ์์เงินค่�ที่ด้แที่น	 เพืื่�อำให้ผู้อุำที่ธ์รณ์์สำ�มี�รถ
ส่ำงเอำกี่สำ�รประกี่อำบกี่�รพิื่จ�รณ์�อุำที่ธ์รณ์์ฯ	 เป็นเอำกี่สำ�ร
อิำเล็กี่ที่รอำนิกี่ส์ำ
	 •	 ระบบสำ�รสำนเที่ศึข้อำ มูีล เอำกี่สำ�รกี่�ร รับ เ งิน	 
โด้ยให้หน่วยง�นเวนคืนในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีสำ�มี�รถ
ส่ำงเอำกี่สำ�รประกี่อำบกี่�รพิื่จ�รณ์�อุำที่ธ์รณ์์ฯ	 เป็นเอำกี่สำ�ร
อิำเล็กี่ที่รอำนิกี่ส์ำ
	 •	 ระบบแจ้งเตือำนเมืี�อำใกี่ล้จะครบกี่ำ�หนด้เวล�	
(Warning	Page)	 เพืื่�อำเตือำนให้เจ้�หน้�ทีี่� ผู้ปฏิิบัติง�น 
ที่ร�บว่�เรื�อำงใด้ใกี่ล้หมีด้ระยะเวล�ต�มีทีี่�กี่ฎหมี�ยกี่ำ�หนด้

รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมีเพื่ื�อำวินิจฉััยอุำที่ธ์รณ์์ฯ	 
จำ�นวน	2,616	ร�ย (มีีกี่�รแยกี่วนิิจฉััยอุำที่ธ์รณ์์เปน็ค่�ที่ด้แที่น 
ทีี่�ดิ้น	 สิำ�งปลูกี่สำร้�ง	และค่�เสีำยห�ยอืำ�น	ๆ	และรวมีเรื�อำงทีี่� 
วินิจฉััยไม่ีแล้วเสำร็จในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2562	ด้้วย)

 11. ด้านการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
	 กี่อำงตรวจร�ชุกี่�ร	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
มีีภ�รกิี่จหลักี่ในกี่�รด้ำ�เนินกี่�รเกีี่�ยวกัี่บกี่�รตรวจร�ชุกี่�ร 
ขอำงผู้ตรวจร�ชุกี่�รกี่ระที่รวง	ติด้ต�มีและประเมีินผล
กี่�รตรวจร�ชุกี่�ร	 รวมีทัี่�งด้ำ�เนินกี่�รเกีี่�ยวกัี่บเรื�อำงร�ว 

ร้อำงทุี่กี่ข์ทีี่�อำยู่ในอำำ�น�จหน้�ทีี่�ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	 
ซึื้�งในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	กี่อำงตรวจร�ชุกี่�รได้้ด้ำ�เนินกี่�ร 
ต�มีภ�รกิี่จหลักี่	ดั้งต่อำไปนี�
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การเวน้ำคืน้ำท่�ดัิน้ำใน้ำป็ีงบป็ระมาณ พั.ศ. 2563

(พระราชีกฤษ์ฎีกากำาหนด้เขตทีิ�ดิ้นทีิ�จะเวนคืำนทีิ�ประกาศัในราชีกิจจานุเบกษ์า ในปีงิบประมาณี พ.ศั. 2563)

 ท่� ชื�อพื่ระราชกฤษฎ่กา วัันท่�ประกาศ ห่น่วัยงานผู่้รับผ่ิดชอบ

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตที่ี� ดิ้ น ทีี่� จะ เวนคืนในพืื่� น ทีี่� 
บ�งส่ำวนในท้ี่อำงทีี่�เขตล�ด้กี่ระบัง	กี่รุงเที่พื่มีห�นคร	อำำ�เภอำบ�งพื่ลี		
จังหวัด้สำมุีที่รปร�กี่�ร	อำำ�เภอำเมืีอำงฉัะเชิุงเที่ร�	 จังหวัด้ฉัะเชิุงเที่ร� 
อำำ�เภอำเมืีอำงชุลบุรี	อำำ�เภอำศึรีร�ชุ�	อำำ�เภอำบ�งละมุีง	อำำ�เภอำสัำตหีบ 
จังหวัด้ชุลบุรี	 และอำำ�เภอำบ้�นฉั�ง	 จังหวัด้ระยอำง	 เพืื่�อำด้ำ�เนิน 
โครงกี่�รรถไฟคว�มีเร็วสูำงเชืุ�อำมีสำ�มีสำน�มีบิน	 พื่.ศึ.	 2562 
เพืื่�อำสำร้�งที่�งรถไฟ	เครื�อำงประกี่อำบที่�งรถไฟ	และสิำ�งจำ�เป็นอืำ�นต�มี
โครงกี่�รรถไฟคว�มีเร็วสูำงเชืุ�อำมีสำ�มีสำน�มีบิน

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตที่ี�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงที่ี�	 ตำ�บล
อำ�จสำ�มี�รถ	อำำ�เภอำเมืีอำงนครพื่นมี	จังหวัด้นครพื่นมี	พื่.ศึ.	2563	 
เพืื่�อำประโยชุน์ในกี่�รสำร้�งศูึนย์กี่�รขนสำ่งชุ�ยแด้นต�มีโครงกี่�ร
ศูึนย์กี่�รขนส่ำงชุ�ยแด้นจังหวัด้นครพื่นมี

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตที่ี�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงที่ี�	 ตำ�บล 
ท่ี่�งิ�ว	 อำำ�เภอำบรรพื่ตพิื่สัำย	 และตำ�บลเนินขี�เหล็กี่	 ตำ�บลบ้�นไร่ 
ตำ�บลสำระแก้ี่ว	ตำ�บลล�ด้ย�ว	อำำ�เภอำล�ด้ย�ว	จังหวัด้นครสำวรรค์	 
พื่.ศึ.	 2563	 เพืื่�อำขย�ยที่�งหลวงชุนบที่	นว.1001	และเพืื่�อำสำร้�ง
ที่�งหลวงชุนบที่	สำ�ยถนนวงแหวน	เลี�ยงเมืีอำงล�ด้ย�ว

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	ตำ�บลตะกุี่ด้ 
และตำ�บลป�กี่เพื่รียว	อำำ�เภอำเมืีอำงสำระบุรี	จังหวัด้สำระบุรี	พื่.ศึ.	2563	
เพืื่�อำสำร้�งที่�งหลวงชุนบที่ต�มีโครงกี่�รผังเมืีอำงรวมีเมืีอำงสำระบุรี

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	ตำ�บลสัำนติสุำข 
ตำ�บลสำอำงแคว	 อำำ�เภอำด้อำยหล่อำ	 และตำ�บลวังท่ี่�พื่ร้�ว	 อำำ�เภอำ 
สัำนป่�ตอำง	 จังหวัด้เชีุยงใหม่ี	พื่.ศึ.	2563	 เพืื่�อำสำร้�งที่�งหลวงชุนบที่	
บริเวณ์จุด้ตัด้ที่�งหลวงชุนบที่	 ชุมี.3035	 ที่�งหลวงแผ่นดิ้น
หมี�ยเลข	116	ที่�งหลวงชุนบที่	ชุมี.	3072	และที่�งหลวงแผ่นดิ้น
หมี�ยเลข	108	ต�มีโครงกี่�รก่ี่อำสำร้�งที่�งลอำด้ต่�งระดั้บ	บริเวณ์
ที่�งหลวงชุนบที่	ชุมี.3035	 กัี่บที่�งหลวงแผ่นดิ้นหมี�ยเลข	 116	
และที่�งข้�มีต่�งระด้ับ	บริเวณ์ที่�งหลวงแผ่นดิ้นหมี�ยเลข	108 

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตที่ี�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงที่ี�	 ตำ�บล 
คอำกี่กี่ระบือำ	 และตำ�บลพื่ันท้ี่�ยนรสำิงห์	 อำำ�เภอำเมีือำงสำมีุที่รสำ�คร 
จังหวัด้สำมุีที่รสำ�คร	 พื่.ศึ.	 2563	 เพืื่�อำขย�ยที่�งหลวงชุนบที่ 
สำค.2032		ทีี่�แยกี่สำ�ริน	และสำ�ยเชืุ�อำมีระหว่�งสำะพื่�นข้�มีที่�งรถไฟ 
สำ�ยแม่ีกี่ลอำงกัี่บที่�งหลวงชุนบที่	สำค.5031

1.

2

3.

4.

5.

6.

กี่�รรถไฟแห่ง
ประเที่ศึไที่ย

กี่รมีกี่�รขนส่ำงที่�งบกี่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

18	ธ์.ค.	2562

20	มี.ค.	2563

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563
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 ท่� ชื�อพื่ระราชกฤษฎ่กา วัันท่�ประกาศ ห่น่วัยงานผู่้รับผ่ิดชอบ

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	ตำ�บลกุี่ยบุรี 
และตำ�บลกุี่ยเหนือำ	 อำำ�เภอำกุี่ยบุรี	 จังหวัด้ประจวบคีรีขันธ์์ 
พื่.ศึ.	 2563	 เพืื่�อำสำร้�งที่�งหลวงชุนบที่	 สำ�ยเชืุ�อำมีระหว่�ง 
ที่�งหลวงแผ่นดิ้นหมี�ยเลข	 4	 กัี่บที่�งหลวงชุนบที่	ปข.	 2013 
ต�มีโครงกี่�รก่ี่อำสำร้�งที่�งต่�งระดั้บข้�มีที่�งรถไฟ

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ด้ินทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	 ตำ�บล
หอำมีศึลี	ตำ�บลพื่มิีพื่�	อำำ�เภอำบ�งปะกี่ง	และตำ�บลเที่พื่ร�ชุ	อำำ�เภอำ
บ้�นโพื่ธิ์�	 จังหวัด้ฉัะเชิุงเที่ร�	พื่.ศึ.	 2563	 เพืื่�อำขย�ยที่�งหลวง
ชุนบที่	ฉัชุ.2004

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	ตำ�บลบึง	 
และตำ�บลบ่อำวิน	 อำำ�เภอำศึรีร�ชุ�	 จังหวัด้ชุลบุรี	 พื่.ศึ.	 2563	 
เพืื่�อำขย�ยที่�งหลวงชุนบที่	ชุบ.1032	และเพืื่�อำสำร้�งที่�งหลวงชุนบที่	 
สำ�ยเชืุ�อำมีระหว่�งที่�งหลวงพิื่เศึษหมี�ยเลข	7	กัี่บที่�งหลวงชุนบที่	
ชุบ.1032

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ด้ินทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�	 ตำ�บล 
บ้�นสำวน	 และตำ�บลหนอำงข้�งคอำกี่	 อำำ�เภอำเมืีอำงชุลบุ รี	 
จังหวัด้ชุลบุรี	พื่.ศึ.	2563	เพืื่�อำสำร้�งที่�งหลวงชุนบที่ต�มีโครงกี่�ร 
ก่ี่อำสำร้�งที่�งต่�งระดั้บข้�มีที่�งหลวงแผ่นดิ้นหมี�ยเลข	 361 
และที่�งรถไฟสำ�ยตะวันอำอำกี่

พื่ระร�ชุกี่ฤษฎีกี่�กี่ำ�หนด้เขตทีี่�ดิ้นทีี่�จะเวนคืนในท้ี่อำงทีี่�เขตบ�งซืื้�อำ	
เขตดุ้สิำต	 เขตพื่ระนคร	 เขตป้อำมีปร�บศัึตรูพ่ื่�ย	 เขตสัำมีพัื่นธ์วงศ์ึ	
เขตธ์นบุรี	 เขตคลอำงสำ�น	 เขตจอำมีที่อำง	 เขตร�ษฎร์บูรณ์ะ	 
เขตทุ่ี่งครุ	 กี่รุงเที่พื่มีห�นคร	 และอำำ�เภอำพื่ระประแด้ง	 จังหวัด้ 
สำมุีที่รปร�กี่�ร	พื่.ศึ.	 2563	 เพืื่�อำประโยชุน์ในกี่�รด้ำ�เนินกิี่จกี่�ร 
ขนส่ำงมีวลชุนต�มีโครงกี่�รรถไฟฟ้�สำ�ยสีำม่ีวง	 ชุ่วงเต�ปูน	 -	
ร�ษฎร์บูรณ์ะ	(วงแหวนกี่�ญจน�ภิเษกี่)

7.

8.

9.

10.

11.

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่รมีที่�งหลวงชุนบที่

กี่�รรถไฟฟ้�ขนส่ำงมีวลชุน
แห่งประเที่ศึไที่ย

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563

23	มิี.ย.	2563

7	สำ.ค.	2563
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การพััฒน้ำาระบบวิเคราะห์ข้้อมูลข้น้ำาดัใหญด่้านคมนาคม

 12. ด้านเทคโนโลย่สืารสืนเทศและการสืื�อสืาร

1. จัดัทำาแผน้ำป็ฏิิบัติการการข้ับเคลื�อน้ำ
การบริหารจัดัการและการใช้ป็ระโยุชน้ำ์
ข้้อมูลข้น้ำาดัใหญ่ (Big Data) ข้องกระทรวง
คมน้ำาคม (พั.ศ. 2563 - 2565)
	 เพืื่�อำให้กี่ระที่รวงคมีน�คมีสำ�มี�รถใชุ้ประโยชุน์ 
จ�กี่ข้อำมูีลขน�ด้ใหญ่	 (Big	Data)	สำำ�หรับกี่�รตัด้สิำนใจ	 
กี่�รว�งแผน	กี่�รกี่ำ�หนด้นโยบ�ย	หรือำกี่�รแก้ี่ปัญห�ต่�ง	ๆ	 
ด้้�นคมีน�คมีขนสำ่ง	รวมีถึงสำนับสำนุนกี่�รบูรณ์�กี่�รข้อำมูีล
ขน�ด้ใหญ่	(Big	Data)	 ร่วมีกัี่บหน่วยง�นอืำ�น	ๆ	ในระดั้บ
ประเที่ศึ	 โด้ยกี่ำ�หนด้กี่ลยุที่ธ์์ในกี่�รด้ำ�เนินง�น	4	 ด้้�น	
ประกี่อำบด้้วย	1)	 พัื่ฒน�ร�ยกี่�รข้อำมูีลคมีน�คมี	(MOT	
Data	Catalog)	2)	เชืุ�อำมีโยงแลกี่เปลี�ยนข้อำมูีลคมีน�คมีแบบ
อัำตโนมีัติและมีีคว�มีปลอำด้ภัย	(MOT	Data	Exchange)	 
3)	ผลักี่ดั้นกี่�รใชุ้ประโยชุน์จ�กี่ข้อำมูีล/ข้อำมูีลขน�ด้ใหญ่ 
ด้้�นคมีน�คมี	 (MOT	Data	Driven)	และ	4)	ยกี่ระด้ับ 
ศัึกี่ยภ�พื่บุคล�กี่รให้พื่ร้อำมีสำำ�หรับกี่�รวิเคร�ะห์และใชุ้
ประโยชุน์ข้อำมูีล/ข้อำมูีลขน�ด้ใหญ่	(MOT	Data	Analytics	
Team)	ทัี่�งนี�กี่�รด้ำ�เนินง�นต�มีแผนปฏิิบัติกี่�รดั้งกี่ล่�ว	 
จะเป็นกี่�รบูรณ์�กี่�รกี่�รปฏิิบัติง�นขอำงหน่วยง�นในสัำงกัี่ด้
กี่ระที่รวงคมีน�คมีให้เป็นไปอำย่�งสำอำด้คล้อำงและเชืุ�อำมีโยง
อำย่�งไร้รอำยต่อำ

2.  ดัำา เน้ำิน้ำงาน้ำโครงการพััฒน้ำาระบบ
วิเคราะห์ข้้อมูลข้น้ำาดัใหญ่ดั้าน้ำคมน้ำาคม 
(MOT Big Data Analytics) เพั่�อพััฒน้ำา 
สถาปั็ตยุกรรมการวิเคราะห์ข้้อมูลข้น้ำาดัใหญ่ 
และพััฒน้ำาระบบวิเคราะห์ข้้อมูลข้น้ำาดัใหญ่
ดั้าน้ำคมน้ำาคม
	 สำำ�หรบัสำนับสำนุนกี่�รตดั้สิำนใจและตอำบสำนอำงตอ่ำปัญห�
ด้้�นคมีน�คมีให้มีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่มี�กี่ยิ�งขึ�นต�มีหลักี่กี่�ร 
ขอำงวิที่ย�กี่�รข้อำมูีล	(Data	Science)	รวมีถึงพัื่ฒน�บุคล�กี่ร 
ขอำงศูึนย์เที่คโนโลยีสำ�รสำนเที่ศึและกี่�รสืำ�อำสำ�ร	สำำ�นักี่ง�นปลัด้ 
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ให้มีีคว�มีรู้	คว�มีเข้�ใจ	และมีีทัี่กี่ษะ/
ประสำบกี่�รณ์์ในกี่�รวิเคร�ะห์	และใชุ้ประโยชุน์จ�กี่ข้อำมูีล 
ขน�ด้ใหญ่ในกี่�รวิเคร�ะห์ข้อำมูีลตอำบสำนอำงต่อำคว�มีต้อำงกี่�ร
ขอำงผู้บริห�รระดั้บสูำงขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	และสำนับสำนุน
กี่�รขับเคลื�อำนกี่�รใชุ้ประโยชุน์จ�กี่ข้อำมูีลขน�ด้ใหญ่ 
ต�มีนโยบ�ยระด้บัประเที่ศึอำย�่งตอ่ำเนื�อำง	โด้ยวเิคร�ะหข้์อำมูีล
ด้้�นคมีน�คมีเพืื่�อำห�คว�มีสัำมีพัื่นธ์์	สำะท้ี่อำนสำถ�นกี่�รณ์์ 
ทีี่�เป็นอำยู่ในปัจจุบัน	และค�ด้กี่�รณ์์แนวโน้มีทีี่�จะเกิี่ด้ขึ�น 
ในอำน�คต	ต�มีหลักี่กี่�รขอำงวิที่ย�กี่�รข้อำมูีล	(Data	Science)	
ใน	3	ประเด็้นหลักี่	ดั้งนี�
	 2.1	กี่�รวิเคร�ะห์คว�มีหน�แน่นขอำงกี่�รใชุ้บริกี่�ร
รถไฟฟ้�ขอำงกี่�รรถไฟฟ้�ขนส่ำงมีวลชุนแห่งประเที่ศึไที่ย	 
เพืื่�อำเพิื่�มีประสิำที่ธิ์ภ�พื่กี่�รให้บริกี่�รประชุ�ชุน
	 2.2	 กี่�รวิเคร�ะห์กี่�รเกิี่ด้อุำบัติเหตุที่�งถนนบน 
โครงข่�ยคมีน�คมีเพืื่�อำนำ�ไปสู่ำมี�ตรกี่�รกี่�รลด้อุำบัติเหตุ 
ทีี่�ได้้ผลเชิุงประจักี่ษ์
	 2.3	กี่�รวิเคร�ะห์กี่�รจร�จรบนที่�งพิื่เศึษเพืื่�อำนำ�ไปสู่ำ 
กี่�รกี่ำ�หนด้มี�ตรกี่�ร/แนวที่�ง/นโยบ�ย	สำำ�หรับลด้คว�มีแอำอัำด้ 
ขอำงกี่�รจร�จรบริเวณ์หน้�ด่้�นเก็ี่บเงินค่�ผ่�นที่�งหรือำ 
บริเวณ์ด่้�นที่�งอำอำกี่
	 ทัี่�งนี�	 ได้้มีีกี่�รบูรณ์�กี่�รข้อำมูีลจ�กี่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	 
เพืื่�อำใชุ้ในกี่�รวิเคร�ะห์ข้อำมูีลในประเด็้นดั้งกี่ล่�ว	ประกี่อำบด้้วย	 
ข้อำมูีลกี่�รเดิ้นที่�งด้้วยรถไฟฟ้�ขอำงกี่�รรถไฟฟ้�ขนส่ำง
มีวลชุนแห่งประเที่ศึไที่ย	ข้อำมูีลกี่�รใชุ้ง�นบัตร	Easy	Pass	 
ข้อำมูีลกี่�รใชุ้ง�นด่้�นเก็ี่บเงินสำด้บนที่�งด่้วน	 ข้อำมูีล 
คว�มีหน�แน่นขอำงกี่�รจร�จรบนที่�งด่้วนจ�กี่	Google	 
และข้อำมูีลกี่�รเกิี่ด้อุำบัติเหตุที่�งถนนบนโครงข่�ยคมีน�คมี
จ�กี่ระบบร�ยง�นสำถ�นกี่�รณ์์อุำบัติเหตุบนโครงข่�ย 
ขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	(TRAMS)
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การเพัิ�มป็ระสิทธิภูาพัการให่้บริการประชาชนของศูนย์บริการร่วัมคมนาคม

การเพัิ�มป็ระสิทธิภูาพัของระบบเคร่อข่ายสืารสืนเทศคมนาคม

	 ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	ศูึนย์บริกี่�รร่วมีคมีน�คมี
ได้้ก่ี่อำสำร้�งอำ�ค�รใหม่ี	และเปิด้ให้บริกี่�รประชุ�ชุนตั�งแต่
เดื้อำนกัี่นย�ยนทีี่�ผ่�นมี�	โด้ยเพิื่�มีประสิำที่ธิ์ภ�พื่กี่�รบริกี่�ร
ประชุ�ชุน	ทัี่�งในด้้�นสำภ�พื่แวด้ล้อำมีทีี่�ด้ำ�เนินกี่�รปรับปรุง
อำ�ค�ร	โด้ยคำ�นึงถึงกี่�รอำำ�นวยคว�มีสำะด้วกี่ให้กัี่บผู้พิื่กี่�ร
ทีี่�เข้�ใชุ้บริกี่�รขอำงกี่ระที่รวงคมีน�คมี	รวมีถึงเพิื่�มีชุ่อำงที่�ง 
กี่�รให้บริกี่�รแบบเบ็ด้เสำร็จผ่�นตู้	Kiosk	ประกี่อำบด้้วย	 
ตู้รับชุำ�ระภ�ษีรถ	 ตู้เติมีเงิน	Easy	Pass	และตู้บริกี่�ร 
อำเนกี่ประสำงค์ภ�ครัฐ	เพืื่�อำเป็นที่�งเลือำกี่ให้ประชุ�ชุนสำ�มี�รถ 
ด้ำ�เนินกี่�รด้้วยตนเอำง	อีำกี่ทัี่�งในชุ่วงสำถ�นกี่�รณ์์กี่�รติด้เชืุ�อำ 
ไวรัสำโคโรน�	2019	(COVID	2019)	ศูึนย์บริกี่�รร่วมีคมีน�คมี 
คำ�นึงถึงคว�มีปลอำด้ภัยขอำงประชุ�ชุนผู้ใชุ้บริกี่�ร	จึงกี่ำ�หนด้ 
มี�ตรกี่�รตรวจสำอำบอุำณ์ภูมิีขอำงผู้เข้�ใชุ้บริกี่�ร	กี่ำ�หนด้ 
ระยะห่�งระหว่�งทีี่�นั�งขอำงผู้ใชุ้บริกี่�ร	อีำกี่ทัี่�งที่ำ�คว�มีสำะอำ�ด้ 
ภ�ยในอำ�ค�รด้้วยนำ��ย�ฆ่่�เชืุ�อำอำย่�งสำมีำ��เสำมีอำ	เพืื่�อำสำร้�ง 
คว�มีเชืุ�อำมัี�นให้แก่ี่ประชุ�ชุนผู้ใชุ้บริกี่�รศึูนย์บริกี่�รร่วมี 
คมีน�คมีในกี่�รเข้�ใชุ้บริกี่�รได้้อำย่�งสำะด้วกี่และปลอำด้ภัย

	 สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	โด้ยศูึนย์เที่คโนโลยี
สำ�รสำนเที่ศึและกี่�รสืำ�อำสำ�ร	ได้้ด้ำ�เนินกี่�รให้บริกี่�รระบบ 
เครือำข่�ยสำ�รสำนเที่ศึคมีน�คมี	(MOTNET)	ซึื้�งเป็นกี่�รบูรณ์�กี่�ร 
กี่�รให้บริกี่�รระบบเครือำข่�ยอิำนเที่อำร์เน็ตเชืุ�อำมีโยงหน่วยง�น 
ในสัำงกัี่ด้กี่ระที่รวงคมีน�คมีส่ำวนกี่ล�งและส่ำวนภูมิีภ�ค 
ทัี่�วประเที่ศึ	 โด้ยมีีสำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 
เป็น	Internet	Gateway	ให้บริกี่�รรับส่ำงข้อำมูีลสำ�รสำนเที่ศึ
ในกี่�รปฏิิบั ติร�ชุกี่�รระหว่�งหน่วยง�นสำ่วนกี่ล�ง 
กัี่บส่ำวนภูมิีภ�ค	โด้ยระบบเครือำข่�ย	MOTNET	ขอำงกี่ระที่รวง
คมีน�คมีเป็นระบบเครือำข่�ยเชืุ�อำมีโยง	และครอำบคลุมี 
หน่วยง�นในสัำงกัี่ด้ส่ำวนภูมิีภ�ค	จำ�นวน	531	แห่ง	
	 ปัจจุบันหน่วยง�นมีีคว�มีต้อำงกี่�รใชุ้ง�นระบบ 
อิำนเที่อำร์เน็ตเพิื่�มีมี�กี่ขึ�น	สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี 

	 ศูึนย์เที่คโนโลยีสำ�รสำนเที่ศึและกี่�รสืำ�อำสำ�ร	สำำ�นักี่ง�น
ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	 ได้้นำ�เที่คโนโลยีดิ้จิทัี่ลมี�ใชุ้ 
ในกี่�รเพิื่�มีประสิำที่ธิ์ภ�พื่กี่�รปฏิิบัติง�น	เพืื่�อำก้ี่�วเข้�สู่ำกี่�รเป็น
รัฐบ�ลดิ้จิทัี่ล	(Digital	Government)	โด้ยได้้พัื่ฒน�ระบบง�น 
ย�นพื่�หนะ	 ซึื้�งเป็นระบบง�นดิ้จิทัี่ลทีี่�ครอำบคลุมีกี่�ร 
ปฏิิบัติง�น	กี่�รขอำใชุ้ย�นพื่�หนะ	กี่�รอำนุมัีติใชุ้ย�นพื่�หนะและ 
และเชืุ�อำเพื่ลิงกี่�รจัด้กี่�รเตรียมีย�นพื่�หนะและพื่นักี่ง�นขับรถ 
ร�ยง�นต่�ง	 ๆ	 เชุ่น	 บัญชีุย�นพื่�หนะ	 บัญชีุกี่�รจ่�ย 
ย�นพื่�หนะร�ยง�นกี่�รเบิกี่เชืุ�อำเพื่ลิง	ประวัติกี่�รปฏิิบัติง�น 
พื่นักี่ง�นขับรถ	ฯลฯ	นอำกี่จ�กี่นี�	กี่อำง/กี่ลุ่มี/ศูึนย์/สำำ�นักี่ขอำง
สำำ�นักี่ง�นปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	และสำำ�นักี่ง�นรัฐมีนตรี	
สำ�มี�รถตรวจสำอำบสำถ�นะกี่�รขอำใชุ้ง�นย�นพื่�หนะได้้จ�กี่ 
หน้�จอำต�ร�งเที่ี�ยวกี่�รขอำใชุ้ย�นพื่�หนะ	 โด้ยจะแสำด้ง 
ข้อำ มูีล 	 วัน เวล�ทีี่� ไป -กี่ ลับ 	 สำถ�นทีี่� ไป 	 ที่ะเ บียนรถ	 
ชืุ� อำพื่ นักี่ง�น ขับรถ 	 หมี�ย เลขโที่ร ศัึพื่ ท์ี่ 	 ที่ำ� ใ ห้ ผู้ ใ ชุ้ 
ระบบง�นย�นพื่�หนะสำ�มี�รถว�งแผนกี่�รเด้ินที่�งได้้	 
ส่ำงผลให้กี่�รปฏิิบัติง�นมีีคว�มีสำะด้วกี่	รวด้เร็ว	ลด้ปริมี�ณ์
กี่�รใชุ้กี่ระด้�ษ	ตลอำด้จนสำ�มี�รถบริห�รจัด้กี่�รในกี่�รใชุ้
ที่รัพื่ย�กี่รได้้อำย่�งมีีประสำทิี่ธิ์ภ�พื่	คุ้มีค�่	เกิี่ด้ประโยชุนสู์ำงสุำด้

จึงได้้เพิื่�มีคว�มีเร็วขอำงระบบเครือำข่�ย	MOTNET	 เป็น 
30 /10 	 Mbps 	 พื่ ร้อำมี ติด้ ตั� ง อุำปกี่รณ์์ จัด้ เ ก็ี่บ ข้อำ มูีล
จร�จรที่�งคอำมีพิื่วเตอำร์ต�มีพื่ระร�ชุบัญญัติว่�ด้้วย 
กี่�รกี่ระที่ำ�คว�มีผิด้เกีี่�ยวกัี่บคอำมีพิื่วเตอำร์	โด้ยจัด้เก็ี่บข้อำมูีล 
จร�จรที่�งคอำมีพิื่วเตอำร์แบบรวมีศูึนย์ทีี่�สำำ�นักี่ง�นปลัด้ 
กี่ระที่รวงคมีน�คมี	ซึื้�งเป็นไปต�มีพื่ระร�ชุบัญญัติว่�ด้้วย 
กี่�รกี่ระที่ำ�คว�มีผิด้เกีี่�ยวกัี่บคอำมีพิื่วเตอำร์	พื่.ศึ.	2550 
และที่ี�แก้ี่ไขเพิื่�มีเติมี	(ฉับับทีี่�	2)	พื่.ศึ.	2560	ทัี่�งนี�	กี่�รเพิื่�มี 
คว�มีเ ร็วขอำงระบบเค รือำ ข่�ย 	 MOTNET	 ดั้งกี่ล่�ว	 
จะที่ำ�ให้หน่วยง�นในสำงักัี่ด้ส่ำวนภูมิีภ�คสำ�มี�รถแลกี่เปลี�ยน 
ข้อำมูีลสำ�รสำนเที่ศึระหว่�งหน่วยง�นได้้อำย่�งรวด้เร็ว	รวมีถึง 
สำ�มี�รถให้บริกี่�รประชุ�ชุน	ผ่�นระบบง�นอิำเล็กี่ที่รอำนิกี่ส์ำ 
ได้้อำย่�งมีีประสิำที่ธิ์ภ�พื่

ศูนย์บริการร่วัมูคมูนาคมูได้ัก่อสิร้างอาคารใหมู่ และเปิดัให้บริการประชิาชินตัิ�งแต่ิเด่ัอนกันยายน พ.ศ. 2563
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รายุงาน้ำผลการดัำาเน้ำิน้ำงาน้ำของ สืกชย. ในปีงบประมาณ พื่.ศ. 2563

 13. ด้านการค้นห่าช่วัยเห่ลืออากาศยานและเร่อท่�ประสืบภูัย

1. งาน้ำดั้าน้ำวิชาการ
1.1 งาน้ำการป็ระชุมคณะกรรมการค้น้ำหาและช่วยุเหลือ
อากาศยุาน้ำป็ระสบภูัยุแห่งชาติ
	 พื่ระร�ชุบัญญัติกี่�รเดิ้นอำ�กี่�ศึ	(ฉับับทีี่�	14)	พื่.ศึ.	2562	
ประกี่�ศึใชุใ้นร�ชุกิี่จจ�นุเบกี่ษ�เมืี�อำวันทีี่�	25	พื่ฤษภ�คมี	2562	 
ต�มีมี�ตร�	64/21	ได้้กี่ำ�หนด้ให้มีีคณ์ะกี่รรมีกี่�รค้นห� 
และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยแห่งชุ�ติ	 (กี่ชุย.)	
ประกี่อำบด้้วย	รัฐมีนตรีว่�กี่�รกี่ระที่รวงคมีน�คมี	เป็นประธ์�น
กี่รรมีกี่�ร	ปลัด้กี่ระที่รวงคมีน�คมี	เป็นรอำงประธ์�นกี่รรมีกี่�ร	
และผู้แที่นจ�กี่หน่วยง�นต่�ง	ๆ	รวมี	9	หน่วยง�นร่วมีเป็น
คณ์ะกี่รรมีกี่�ร	 โด้ยมีี	ผอำ.กี่ชุย.	ที่ำ�หน้�ทีี่�เป็นกี่รรมีกี่�ร 
และเลข�นุกี่�ร	 ซึื้�งต�มีมี�ตร�	62/22	ได้้กี่ำ�หนด้หน้�ทีี่� 
และอำำ�น�จขอำง	กี่ชุย.	 ไว้เกีี่�ยวกัี่บกี่�รกี่ำ�หนด้นโยบ�ย
แนวที่�ง	มี�ตรกี่�ร	หลักี่เกี่ณ์ฑ์์ว�งระเบยีบเกีี่�ยวกัี่บค่�ใชุ้จ่�ย 
และสำนับสำนุนกี่�รด้ำ�เนินกี่�รและพื่ัฒน�ระบบกี่�รค้นห�
และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยขอำงประเที่ศึไที่ย	ทัี่�งนี�	
ได้้มีีกี่�รประชุุมี	2	ครั�ง	โด้ยมีีสำ�ระสำำ�คัญ	คือำ	1)	กี่ำ�หนด้ 
นโยบ�ย	แนวที่�ง	และมี�ตรกี่�ร	ในกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ 
อำ�กี่�ศึย�นประสำบภัย	 2)	 เห็นชุอำบให้ใชุ้แผนค้นห� 
และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นและเรือำทีี่�ประสำบภัยแห่งชุ�ติ	 
พื่.ศึ.	2561	ในสำ่วนทีี่�เกีี่�ยวข้อำงกี่ับอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัย
ไปพื่ล�งก่ี่อำน	และเร่งจัด้ที่ำ�แผนกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ
อำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยให้เป็นปัจจุบัน	และสำอำด้คล้อำงกัี่บ 
กี่ฎหมี�ยทีี่�เกีี่�ยวข้อำง	และ	3)	อำนุมัีติให้สำำ�นักี่ง�นตำ�รวจแห่งชุ�ติ 

เป็นแกี่นกี่ล�งในกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ
อำ�กี่�ศึย�นประสำบภัย	ประจำ�ปี	2563	(ครั�งทีี่�	40)	[Search	
and	Rescue	Exercise	(SAREX	2020)]	เมืี�อำวันทีี่�	16	-	18	
กัี่นย�ยน	2563	ณ์	ค่�ยพื่ระร�มีหกี่	จังหวัด้เพื่ชุรบุรี	
1.2 สกชยุ. เข้้าร่วมการป็ระชุม The ICAO Asia/Pacific  
Search and Rescue Working Group (APSAR/
WG/5) ครั�งท่� 5 ผ่าน้ำช่องทาง Video Teleconference 
Arrangements
	 จัด้ขึ�นเมืี�อำวันทีี่�	9	 -	11	มิีถุน�ยน	2563	มีีผู้เข้�ร่วมี
ประชุุมีทัี่�งหมีด้	110	คน	จ�กี่	27	ประเที่ศึ	รวมีถึงอำงค์กี่ร
ระหว่�งประเที่ศึ	3	แห่ง	 คือำ	Cospas	 -	Sarsat	 IATA	 
และ	ICAO	โด้ยทีี่�ประชุุมีได้้ร�ยง�นคว�มีคืบหน้�เกีี่�ยวกัี่บ
ง�นด้้�นกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัย	
สำถ�นกี่�รณ์์ปัจจุบันด้้�นกี่�รคน้ห�และชุว่ยเหลือำอำ�กี่�ศึย�น 
ประสำบภัย	สำถ�นะขอำงระบบ	Cospas	-	Sarsat	กี่�รปรับปรุง
แผนกี่�รเดิ้นอำ�กี่�ศึระดั้บภูมิีภ�ค	และคว�มีตกี่ลงด้้�นกี่�รค้นห�	 
และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัย	 ทัี่�งนี� 	 ทีี่�ประชุุมี	 
ได้้พิื่จ�รณ์�ที่บที่วน	และให้ข้อำคิด้เห็นเกีี่�ยวกัี่บกี่�รปรับปรุง
ข้อำมูีลทีี่�เป็นปัจจุบันขอำง	The	Asia/Pacific	SAR	Plan	 
(Version	3.1)	ซึื้�งได้้รับคว�มีเห็นชุอำบโด้ยทีี่�ประชุุมี	Asia/
Pacific	Air	Navigation	Planning	and	Implementation	
Regional	Work	Group	(APANPIRG)	ครั�งทีี่�	30	และจะได้้รับ 
กี่�รปรับปรุงภ�ยในปี	2565

การฝึึกซ้อมูการค้นหาและช่ิวัยเหล่ออากาศยานประสิบภัย ประจิำาปี 2563 (ครั�งท่ี่� 40) เมู่�อวัันท่ี่� 16 - 18 กันยายน 2563
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2. งาน้ำด้ัาน้ำการป็ระสาน้ำการป็ฏิิบัติการ
ค้น้ำหาและช่วยุเหลืออากาศยุาน้ำและเรือ 
ท่�ป็ระสบภูัยุ
2.1 การฝัึกซ้้อมการค้น้ำหาและช่วยุเหลืออากาศยุาน้ำ 
ป็ระสบภัูยุ ป็ระจำาป็ี 2563 (Search and Rescue  
Exercise: SARREX) หรือ SAREX 2020
	 คณ์ะกี่รรมีกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�น 
ประสำบภยัแห่งชุ�ติ	(กี่ชุย.)	ได้้มีีมีติเมืี�อำวันทีี่�	16	กี่รกี่ฎ�คมี	2563 
อำ นุ มัี ติ ใ ห้สำำ� นักี่ง�นตำ� รวจแห่ งชุ� ติ เ ป็นแกี่นกี่ล�ง 
ในกี่�รจัด้ให้มีีกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�น 
ประสำบภัยประจำ�ปี	2563	(Search	and	Rescue	Exercise: 
SARREX)	หรือำ	SAREX	2020	ณ์	ค่�ยพื่ระร�มีหกี่	จังหวัด้ 
เพื่ชุรบุ รี 	 เ มืี� อำ วันทีี่� 	 16	 -18	 กี่ันย�ยน	 2563	 โด้ยมีี 
วัตถุประสำงค์คือำ	1)	 เพืื่�อำที่บที่วนกี่�รปฏิิบัติขอำงเจ้�หน้�ทีี่�	 
ให้เป็นไปต�มีมี�ตรฐ�นสำ�กี่ล	โด้ยยึด้ถือำแผนกี่�รค้นห� 
และชุ่วยเหลือำอำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยแห่งชุ�ติเป็นกี่รอำบ 
ในกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมี	2)	เพืื่�อำที่ด้สำอำบ	พัื่ฒน�แผนกี่�รปฏิิบัติกี่�ร	 
ให้เป็นไปต�มีมี�ตรฐ�นและข้อำพึื่งปฏิิบัติขอำง	 ICAO	 
และ	3)	เพืื่�อำบูรณ์�กี่�รแลกี่เปลี�ยนประสำบกี่�รณ์์กี่�รเรียนรู้	 
ที่ด้สำอำบและปรับปรุงอุำปกี่รณ์์ในกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ 
อำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยและบัญชีุบริภัณ์ฑ์์	เพิื่�มีขีด้คว�มีสำ�มี�รถ 
และสำร้�งคว�มีเชืุ�อำมัี�นในกี่�รพัื่ฒน�เป็นศูึนย์กี่ล�งกี่�รบิน
น�น�ชุ�ติขอำงประเที่ศึไที่ย	ทัี่�งนี�	กี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีประกี่อำบด้้วย	 
กี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีภ�คที่ฤษฎี	 และกี่�รฝึึกี่ภ�คปฏิิบัติกี่�ร		 
โด้ยได้้ รับเ กีี่ยรติจ�กี่	 พื่ลเอำกี่	 ประยุที่ธ์์ 	 จันที่ร์โอำชุ�	
น�ยกี่รัฐมีนตรี	 ร่วมีชุมีกี่�รสำ�ธิ์ตกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีกี่�รค้นห� 
และชุ่วยเหลือำผู้รอำด้ชีุวิตจ�กี่อำ�กี่�ศึย�นประสำบภัยและ 
กี่�รส่ำงต่อำที่�งกี่�รแพื่ที่ย์	และกี่ล่�วให้โอำว�ที่	ในกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมี	
SAREX	2020	

2. 2  การฝักึซ้อ้มการทดัสอบข้า่ยุสื�อสาร ( SARCOMEX: 
SAR Communication Exercise) ระหว่างป็ระเทศ
	 ในรอำบปี	2563	ทีี่�ผ่�นมี�	สำกี่ชุย.	ได้้ที่ำ�กี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมี
กี่�รที่ด้สำอำบข่�ยสืำ�อำสำ�ร	(SAR	Communication	Exercise:	 
SARCOMEX)	 ร่วมีกัี่บศึรีร�ชุ�	VTS	MRCC	เวียด้น�มี	 
และ	MRCC	Portblair	 อิำนเดี้ย	 ซึื้�งเป็นกี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีแบบ
บูรณ์�กี่�รร่วมีกัี่นระหว่�งประเที่ศึในด้้�นกี่�รสืำ�อำสำ�ร	 
โด้ยมีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำเสำริมีสำร้�งขีด้คว�มีสำ�มี�รถ 
และพัื่ฒน�ศัึกี่ยภ�พื่ขอำงเจ�้หน�้ทีี่�	ในด้้�นกี่�รตดิ้ต่อำสืำ�อำสำ�ร
ด้้�นกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำผู้ประสำบภัย	ซึื้�งจะที่ำ�ให้เกิี่ด้
คว�มีร่วมีมืีอำระหว่�งหน่วยง�นในกี่�รประสำ�นกี่�รปฏิิบัติ 
ร่วมีกัี่นระหว่�งประเที่ศึ	 รวมีทัี่�งเป็นกี่�รที่บที่วนแผน 
กี่�รฝึึกี่ซ้ื้อำมีต�มีแนวที่�งและขั�นตอำนทีี่�กี่ำ�หนด้ใน	IAMSAR	
Manual	ด้้วยอีำกี่ที่�งหนึ�ง

3.  แน้ำวทางมาตรฐาน้ำการค้น้ำหาและช่วยุเหลือ 
อากาศยุาน้ำและเรือท่�ป็ระสบภูัยุท่�เป็็น้ำสากล
	 สำำ� นักี่ง�นคณ์ะกี่รรมีกี่�รค้นห�และชุ่วยเหลือำ
อำ�กี่�ศึย�นและเรือำทีี่�ประสำบภัยอำยู่ระหว่�งด้ำ�เนินกี่�ร
ปรับปรุงศูึนย์ควบคุมีกี่�รปฏิิบัติง�น	(Thailand	Mission	 
Cont ro l 	 Cen te r : 	 THMCC) 	 ใ ห้ เ ป็นระบบ	 LGM		 
ซึื้�งมีีขีด้คว�มีสำ�มี�รถรอำงรับกี่�รที่ำ�ง�นขอำงระบบด้�วเที่ียมี 
พิื่สัำยกี่ล�ง	MEOSAR	 ซึื้�งมีีแผนกี่�รติด้ตั�งและที่ด้สำอำบ	 
MEOSAR	ในปี	2564	โด้ยกี่�รติด้ตั�งสำถ�นีภ�คพืื่�นดั้งกี่ล่�ว	 
จะชุ่วยเพิื่�มีสำมีรรถภ�พื่ที่�งด้้�นคว�มีปลอำด้ภัยในกี่�รเดิ้นเรือำ 
และกี่�รเดิ้นอำ�กี่�ศึ	และได้้รับคว�มีเชืุ�อำมัี�นจ�กี่อำงค์กี่�ร 
กี่�รบินพื่ลเรือำนระหว่�งประเที่ศึ	 (ICAO)	และอำงค์กี่�ร 
ที่�งที่ะเลระหว่�งประเที่ศึ	(IMO)	ซึื้�งเป็นส่ำวนสำำ�คัญทีี่�จะ 
ส่ำงผลใหเ้กิี่ด้กี่�รพื่ฒัน�ขีด้คว�มีสำ�มี�รถด้้�นคว�มีปลอำด้ภยั
คมีน�คมีขอำงประเที่ศึ

การฝึึกซ้อมูการค้นหาและช่ิวัยเหล่ออากาศยานประสิบภัย ประจิำาปี 2563 (ครั�งท่ี่� 40) เมู่�อวัันท่ี่� 16 - 18 กันยายน 2563
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	 ในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	ได้้มีีกี่�รด้ำ�เนินกี่�ร 
เ กีี่�ยวกัี่บกี่�รสำอำบสำวนอุำบั ติ เหตุและอุำบั ติกี่�รณ์์ขอำง
อำ�กี่�ศึย�น	ดั้งนี�
	 1.1	 กี่�รอำอำกี่ประกี่�ศึและข้อำบังคับขอำงคณ์ะกี่รรมีกี่�ร
สำอำบสำวนอุำบัติเหตุและอุำบัติกี่�รณ์์ขอำงอำ�กี่�ศึย�น	(กี่.สำ.อำ.)	
จำ�นวน	4	ฉับับ	ได้้แก่ี่	ประกี่�ศึ	กี่.สำ.อำ.	เรื�อำง	อุำบัติเหตุและ 
อุำบัติกี่�รณ์์รุนแรง	ข้อำบังคับ		กี่.สำ.อำ.		ฉับบัทีี่�		1		ว่�ด้้วยกี่�รแจ้ง 
และจัด้ที่ำ�ร�ยง�นเบื�อำงต้นเมืี�อำเกี่ิด้อุำบัติเหตุและอำุบัติกี่�รณ์์
รุนแรง	ข้อำบังคับ	กี่.สำ.อำ.	ฉับับทีี่�	2	เรื�อำง	กี่�รพิื่ทัี่กี่ษ์อำ�กี่�ศึย�น	
และข้อำบังคับ	กี่.สำ.อำ.	ฉับับทีี่�	3	ว่�ด้้วยหลักี่เกี่ณ์ฑ์์	วิธี์กี่�ร	 
และเงื�อำนไขกี่�รแต่งตั�งผู้แที่น	ทีี่�ปรึกี่ษ�	หรือำผู้เชีุ�ยวชุ�ญ
เข้�ร่วมีกี่�รสำอำบสำวนขอำงคณ์ะกี่รรมีกี่�รสำอำบสำวนอุำบัติเหตุ
และอุำบัติกี่�รณ์์ขอำงอำ�กี่�ศึย�น	มีีผลใชุ้บังคับเมืี�อำวันทีี่�	28	
สิำงห�คมี	2563	
	 1.2	 กี่�รส่ำงเจ้�หน้�ทีี่� เ ข้�ร่วมีกี่�รฝึึกี่อำบรมีด้้�น 
กี่�รสำอำบสำวนอำ�กี่�ศึย�นประสำบอำุบัติเหตุผ่�นชุ่อำงที่�ง
อำอำนไลน์
  

 14. ด้านการสือบสืวันอากาศยานประสืบอุบัต่ิเห่ตุ่
  และอุบัต่ิการณ์

1. ดั้าน้ำการดัำาเน้ำิน้ำการ เก่�ยวักับการสือบสืวันอากาศยานประสืบอุบัต่ิเห่ตุ่   
และอุบัต่ิการณ์

	 	 	 1.2.1	 กี่�ร ฝึึกี่อำบรมีหลักี่ สูำตร 	 Eu ropean	 
Co-ordination	Centre	 for	Accident	and	 Incident	 
Reporting	System	(ECCAIRS)	Accident	and	Incident	 
Data	Collection	and	Analysis	จัด้โด้ย	Papua	New	Guinea	 
(PNG)	Accident	 Investigation	Commission	ระหว่�ง 
วันทีี่�	29	มิีถุน�ยน	-	3	กี่รกี่ฎ�คมี	2563
	 	 	 1.2.2	 กี่�รฝึึกี่อำบรมีหลักี่สูำตร	Aviation	Crisis	
Management	Programme	จัด้โด้ย	Civil	Authority	Aviation	 
of	Singapore	 (CAAS)	 ระหว่�งวันทีี่� 	 31	 สิำงห�คมี	 -	 
4	กัี่นย�ยน	2563
	 	 	 1.2.3	 กี่�รฝึึกี่อำบรมีหลักี่สูำตร	 State	 Safety	 
Programme	Implementation	จัด้โด้ย	Civil	Authority	 
Aviation	of	Singapore	 (CAAS)	ระหว่�งวันทีี่�	7	 -	11	
กัี่นย�ยน	2563				
	 1.3	 กี่�รเดิ้นที่�งรวบรวมีข้อำมูีลประกี่อำบกี่�รสำอำบสำวน	
โด้ยในปีงบประมี�ณ์	พื่.ศึ.	2563	มีีกี่�รเดิ้นที่�งสำอำบสำวน
จำ�นวน	11	ครั�ง	เพืื่�อำรวบรวมีข้อำมูีลประกี่อำบกี่�รสำอำบสำวน
อุำบัติเหตุและอุำบัติกี่�รณ์์รุนแรงขอำงอำ�กี่�ศึย�นส่ำวนบุคคล	
จำ�นวน	7	ครั�ง	และเครื�อำงบินขนส่ำงจำ�นวน	4	ครั�ง
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	 2.1	 กี่�รประชุุมีภ�ยใต้โครงกี่�ร	Accident	Preventive	 
through	Cooperation	Enhancement	in	Mekong	Lancang	
Countries	(MLC)	จัด้โด้ย	State	Secretary	of	Civil	Aviation	
of	Cambodia	 (SSCA)	 มีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำห�แนวที่�ง 
ป้อำงกัี่นกี่�รเกิี่ด้อุำบัติเหตุและอุำบัติกี่�รณ์์ขอำงอำ�กี่�ศึย�น
ระหว่�งประเที่ศึในลุ่มีแม่ีนำ��โขง	จำ�นวน	2	ครั�ง	ดั้งนี�
	 	 	 2.1.1	 กี่�รประชุุมี	MLC-AIG1:	Meeting	on	
Sharing	of	Experience	and	Update	 in	Accident/ 
Incident	Investigation	in	MLC	Countries	ระหว่�งวันทีี่�	
19	-	20	พื่ฤศึจิกี่�ยน	2562	ณ์	เมืีอำงเสีำยมีร�ฐ	ร�ชุอำ�ณ์�จักี่ร
กัี่มีพูื่ชุ�
	 	 	 2.1.2	 กี่�รประชุุมี	MLC-AIG2:	Meeting	on 
Improving	Accident/Incident	Investigation	Capacity	
and	Responsibility	in	MLC	Countries	ระหว่�งวนัทีี่�	15	-	18	 
ธั์นว�คมี	2562	ณ์	เมืีอำงพื่นมีเปญ	ร�ชุอำ�ณ์�จักี่รกัี่มีพูื่ชุ�	
	 2.2	 กี่�รประชุุมีเชิุงปฏิิบัติกี่�รเรื�อำง	Aircraft	Accident	 
and	 Incident	 Investigation	Authority	 จัด้โด้ย	 ICAO	
Cooperative	Development	of	Operational	Safety	and	

2. ความร่วมมือระหว่างป็ระเทศด้านการสือบสืวันอากาศยานประสืบอุบัต่ิเห่ตุ่
และอุบัต่ิการณ์

Continuing	Airworthiness	Programme	-	South	East	
Asia	(COSCAP-SEA)	ขอำงอำงค์กี่�รกี่�รบินพื่ลเรือำนระหว่�ง
ประเที่ศึ	(International	Civil	Aviation	Organization:	ICAO)	
ณ์	สำำ�นักี่ง�นสำ�ข�	 ICAO	ประจำ�ภูมิีภ�คเอำเชีุยแปซิื้ฟิกี่	 
ในระหว่�งวันทีี่�	18	-	21	กุี่มีภ�พัื่นธ์์	2563	มีีวัตถุประสำงค์
เ พืื่� อำ ใ ห้ห น่ วยง�นกี่ำ� กัี่บ ดู้แล ด้้ �นกี่�รบิ นพื่ล เ รื อำน 
และหน่วยง�นกี่�รสำอำบสำวนอำุบัติเหตุและอุำบัติกี่�รณ์์ 
ทีี่� รับผิด้ชุอำบเกีี่�ยวกัี่บกี่�รจัด้ตั�งและ/หรือำกี่�รบริห�ร 
หน่วยง�นกี่�รสำอำบสำวนอุำบัติเหตุและอุำบัติกี่�รณ์์ทีี่�เป็นอิำสำระ	
สำ�มี�รถด้ำ�เนินกี่�รได้้อำย่�งมีีประสิำที่ธิ์ผล
	 2.3	 กี่�รประชุุมี	Update/Discussion	 on	 AIG	
amid	the	COVID-19	Pandemic	จัด้โด้ยสำำ�นักี่ง�นสำ�ข�
อำงค์กี่�รกี่�รบินพื่ลเรือำนระหว่�งประเที่ศึประจำ�ภูมิีภ�ค
เอำเชีุยแปซิื้ฟิกี่	ผ่�นระบบ	Video	Teleconference	(VTC)	
เมืี�อำวันทีี่�	20	เมีษ�ยน	2563	มีีวัตถุประสำงค์เพืื่�อำแจ้งข้อำมูีล 
ทีี่�เป็นปัจจุบันและกี่�รห�รือำเกีี่�ยวกัี่บกี่�รสำอำบสำวนอำ�กี่�ศึย�น 
ประสำบอุำบัติเหตุในชุ่วงเวล�ทีี่�มีีกี่�รระบ�ด้ขอำงโรคติด้เชืุ�อำ
ไวรัสำโคโรน�	2019	COVID-19
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ก ารจััดกิิจักิรรมจัิตอาสา
	 ของส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม

	 นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	และนายชัยวัฒน์	ทองค�าคูณ	ปลัดกระทรวง
คมนาคม	 ร ่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่ งแวดล ้อม
และบ�า เพ็ญสาธารณประโยชน ์ 	 เพื่ อน ้อมร�า ลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ	เน่ืองในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหาราช	บรมนาถบพิตร	 เม่ือวันท่ี	 5	 ธันวาคม	 2562	 
ณ	ท้องสนามหลวง	โดยมี	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 
นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน		คณะรัฐมนตรี	ผูู้้บริหารหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	สถานศึกษา	และประชาชนทุกภาคส่วน
ร่วมกิจกรรม

	 1.	 กิิจักิรรมจัิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
	 	 และบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

กิิจกิรรมจิตอาสาพััฒนาสิ�งแวดล้้อมแล้ะบำำาเพ็ัญสาธารณประโยชน์ เพ่ั�อน้อมรำาลึ้กิในพัระมหากิรุณาธิคุุณ เน่�องในวันคุล้้ายวันพัระบำรมราชสมภพั
พัระบำาทสมเด็จพัระบำรมชนกิาธิเบำศร มหาภูมิพัล้อดุล้ยเดชมหาราช บำรมนาถบำพิัตร เม่�อวันท่� 5 ธันวาคุม 2562  
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	 นายศักด์ิสยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมกระทรวงคมนาคม	 เม่ือวันท่ี	
13	 ธันวาคม	2562	ณ	กระทรวงคมนาคมเพ่ือน้อมร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหาราช	บรมนาถบพิตร	และแสดงความสมัครสมาน
สามัคคี	เน่ืองในวันพ่อแห่งชาติ	ปี	2562	โดยมี	นายถาวร	 
เสนเนียม	 รั ฐมนตรี ช่ วย ว่าการกระทรวงคมนาคม	 

นายชัย วัฒน ์ 	 ทองค�าคูณ	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 
คณะผูู้้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม	หัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ข้้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
กระทรวงคมนาคม	พร้อมก�าลังพลจิตอาสาข้องหน่วยงาน
และผูู้้ผู่้านการอบรมหลักสูตรจิตอาสา	904	หลักสูตรหลัก 
ประจ�า	 รุ่นท่ี	2/61	และรุ่นท่ี	3/62	ข้องกระทรวงคมนาคม	 
เข้้าร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดพื�นท่ี	ทาสีทางเท้า	ข้อบทาง	
ทาสีก�าแพง	และตัดแต่งต้นไม้โดยรอบกระทรวงคมนาคม	

	 2.	 กิิจักิรรมจัิตอาสาพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
	 	 กิระทรวงคมนาคม	เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ	ปี	2562

กิิจกิรรมจิตอาสาพััฒนาปรับำปรุงสภาพัแวดล้้อมกิระทรวงคุมนาคุม เม่�อวันท่� 13 ธันวาคุม 2562

	 กิจกรรมส�าคัญประกอบด้วย	นิทรรศการการอนุรักษ์ดิน 
และกระบวนการท�าดินปุ�ย	 กิจกรรมท�าดินปุ�ยบ�ารุงต้นไม้ 
เ พ่ื อ ใ ห้ ผูู้้ เ ข้้ า ร่ วม กิจกร รมน�า ดิน ปุ� ย ไปบ�า รุ ง ต้น ไ ม้ 
บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง	โดยมีหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงคมนาคมร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการประชาชน	 

ได้แก่	กรมทางหลวง	การรถไฟแหง่ประเทศไทย	การทางพเิศษ 
แห่งประเทศไทย	การรถไฟฟ้าข้นส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
บริษัท	 ข้นส่ง	 จ�า กัด	 องค์การข้นส่งมวลชนกรุงเทพ	 
บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	รถไฟฟ้า	รฟท.	จ�ากัด 
และบริษัท	ไทยสมายล์แอร์เวย์	จ�ากัด	
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	 กระทรวงคมนาคมจัดการบรรยาย	 เร่ือง	 “สถาบัน 
พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”	โดยวิทยากรจากหลักสูตร 
จิตอาสา	904	“หลักสูตรหลักประจ�า”	 รุ่นท่ี	4/62	“เป็นเบ้า	
เป็นแม่พิมพ์”	ให้แก่ผูู้้บริหาร	ข้้าราชการ	พนักงานราชการ	
และลูกจ้าง	ข้องหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 
เม่ือวันศุกร์ท่ี	20	ธันวาคม	2563	จ�านวน	2	รอบ	คือ	รอบเช้า 
เวลา	09.00	-	12.00	น.	โดยมี	นายอานนท์	เหลืองบริบูรณ์ 

รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ	เป็นประธาน	
มีผูู้้เข้้าร่วมฟังบรรยาย	จ�านวน	302	คน	และรอบบ่าย	 
เวลา	13.00	-	14.00	น.	โดยมี	นายพิศักด์ิ	 จิตวิริยะวศิน	 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนา 
โครงสร้างพื�นฐานด้านทางหลวง	เป็นประธาน	มีผูู้้เข้้าฟัง 
บรรยาย	จ�านวน	273	คน	

	 3.	 กิารบรรยาย	เรื่อง	“สถาบันพระมหากิษัตริย์
	 	 กิับประเทศไทย”

กิารบำรรยาย เร่�อง “สถาบัำนพัระมหากิษััตริย์กัิบำประเทศไทย” โดยวิทยากิรจากิหลั้กิสูตรจิตอาสา 904 “หลั้กิสูตรหลั้กิประจำา” รุ�นท่� 4/62 
“เป็นเบ้ำา เป็นแม�พิัมพ์ั” 
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	 กระทรวงคมนาคมได้ด�าเนินกิจกรรม	 “จิตอาสา
คมนาคม	ร่วมใจแบ่งปัน	ต้านภัยโควิด”	เพ่ือแสดงความจงรัก 
ภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 เน่ืองในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินี	
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	“มีแล้ว
แบ่งปัน”	 ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดจัดอาหาร	 อาหารว่าง	 จ�านวน	 8,650	 กล่อง	 
และหน้ากากอนามัย	จ�านวน	10,000	 ชิ�น	มอบให้แก่ 
โรงพยาบาลรัฐ	จ�านวน	6	แห่ง	ได้แก่	โรงพยาบาลราชวิถี	
โรงพยาบาลกลาง	 โรงพยาบาลตากสิน	 โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์	 โรงพยาบาลสิรินธร	และสถาบัน
บ�าราศนราดูร	ระหว่างวันท่ี	29	มิถุนายน	-	14	กรกฎาคม	
2563	 เพ่ือแสดงความข้อบคุณบุคลากรทางการแพทย์ 
ท่ีปฏิิบัติงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา	(COVID-19)	รวมทั�งเป็นก�าลังใจ 
ในการให้บริการด้านสาธารณสุข้แก่ประชาชน	เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดข้องโรคต่อไป

	 เม่ือวันท่ี	2	กรกฎาคม	2563	นายศักด์ิสยาม	ชิดชอบ	 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	นายอธิรัฐ	รัตนเศรษฐ	
และนายถาวร	 เสนเนียม	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม	พร้อมด้วย	นายวิรัช	พิมพะนิตย์	 ที่ปรึกษา 
รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงคมนาคม	 นางสุข้สมรวย	 
วั นท นีย กุล 	 เ ลข้านุ ก า ร รั ฐมนต รี ว่ ากา รกระทรวง 
คมนาคม	นายตติรัฐ	 รัตนเศรษฐ	และนายเจือ	ราชสีห์	 
ผูู้้ ช่วยเลข้านุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 
นายชัย วัฒน์ 	 ทองค�า คูณ	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 
นายอานนท์	 เหลืองบริบูรณ์	รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 
นายพิเชษฐ์	 คุณาธรรมรักษ์	 และนางจตุพร	 เนียมสุข้	 
ผูู้้ ช่ วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 ไ ด้ เ ดินทางไปมอบ 
อาหารกล่องและหน้ากากอนามัย	ณ	โรงพยาบาลกลาง 
โดยมีนายแพทย์เพชรพงษ์	ก�าจรกิจการ	 ผูู้้อ�านวยการ 
โ ร ง พ ย าบ าลกล า ง เ ป็ น ผูู้้ รั บ ม อบ 	 แ ล ะ เ ม่ื อ วั น ท่ี 
29	 มิ ถุนายน	 2563	 นายถาวร	 เสนเนียม	 รัฐมนตรี 
ช่ ว ย ว่ า ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง คมน าคม 	 พ ร้ อ ม ผูู้้ บ ริ ห า ร 
กระทรวงคมนาคม	 ได้เดินทางไปมอบอาหารกล่อง 
และหน้ากากอนามัย	ณ	 โรงพยาบาลราชวิถี 	 โดยมี 
นายแพทย์สุกรม	ชีเจริญ	รองผูู้้อ�านวยการโรงพยาบาล 
ราชวิถีเป็นผูู้้รับมอบ

	 4.	 กิิจักิรรม	“จัิตอาสาคมนาคม	ร่วมใจัแบ่งปัน	
	 	 ต้านภัยโควิด”	

กิิจกิรรม “จิตอาสาคุมนาคุม ร�วมใจแบำ�งปัน ต้านภัยโคุวิด” เพั่�อแสดงคุวามจงรักิภักิด่แล้ะสำานึกิในพัระมหากิรุณาธิคุุณ  
เน่�องในโอกิาสวันเฉล้ิมพัระชนมพัรรษัา สมเด็จพัระนางเจ้าฯ พัระบำรมราชิน่ 
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	 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี	
มีความสุข้	และประเทศชาติมีความม่ันคงอย่างย่ังยืน	 
โดยหน่วยราชการในพระองค์	 904	 เป็นผูู้้ก�ากับดูแล 
การปฏิิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	 
มีศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานท�าหน้าท่ีควบคุม
อ�านวยการ	และประสานการปฏิิบัติ	เพ่ือให้การจัดกิจกรรม 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�า ริ เ ป็นไป 
อย่างต่อเน่ือง	เหมาะสม	และสมพระเกียรติ	ประกอบกับ 
รัฐบาลได้ต่อยอดพระราชปณิธานการด�าเนินโครงการ 
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ	 โดยท่ีประชุม 
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 31	 กรกฎาคม	 2561	 ได้มีมติ 
ให้ ส่วนราชการ	 รัฐ วิสาหกิจ	 และหน่วยงานข้องรัฐ 
ให้ความร่วมมือ	สนับสนุน	หรือด�าเนินการในเร่ืองต่าง	ๆ 
ท่ีเก่ียวข้้อง	ตามท่ีได้รับการแจ้งประสานจากศูนย์อ�านวยการใหญ่ 
จิตอาสาพระราชทาน	เพ่ือให้การด�าเนินงานข้องส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ	และหน่วยงานข้องรัฐสามารถตอบสนอง	สนับสนุน 

และเช่ือมโยงกับการปฏิิบัติงานข้องจิตอาสาในเร่ืองต่าง	ๆ		
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รวดเร็ว	และคล่องตัว
	 กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้ด�าเนิน
กิจกรรมจิตอาสามาอย่างต่อเน่ือง	ตั�งแต่ปี	2561	-	ปัจจุบัน	
และเพ่ือให้การด�าเนินงานในภาพรวมข้องกระทรวงคมนาคม
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	และมปีระสิทธิภาพ	ปลัดกระทรวง 
คมนาคม	ได้มีค�าส่ังกระทรวงคมนาคม	ท่ี	501/2563	ลงวันท่ี 
17	กรกฎาคม	2563	 จัดตั�งศูนย์ประสานงานจิตอาสา 
กระทรวงคมนาคม	หรือ	ศจอส.คค.	โดยมีรองปลัดกระทรวง
คมนาคม	ด้านอ�านวยการ	 เป็นผูู้้อ�านวยการ	ศจอส.คค.	
ท�าหน้าท่ีประสานงานกับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน	โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 เพ่ือสนับสนุนภารกิจข้อง 
ศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานและโรงเรยีนจิตอาสา 
พระราชทานตามแนวพระราชด�าร	ิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และปลัดกระทรวงคมนาคม	ได้มีค�าส่ังกระทรวงคมนาคม 
ท่ี	502/2563	ลงวันท่ี	17	กรกฎาคม	2563	แต่งตั�งคณะกรรมการ 

	 5.	 กิารจััดตั้งศูนย์ประสานงานจัิตอาสากิระทรวงคมนาคม
	 	 (ศจัอส.คค.)	และแต่งตั้งคณะกิรรมกิารอ�านวยกิาร
	 	 งานจัิตอาสากิระทรวงคมนาคม

กิารประชุมคุณะกิรรมกิารอำานวยกิารงานจิตอาสากิระทรวงคุมนาคุม เม่�อวันท่� 20 กิรกิฎาคุม 2563 

กิารประชุมคุณะกิรรมกิารอำานวยกิารงานจิตอาสากิระทรวงคุมนาคุม เม่�อวันท่� 20 กิรกิฎาคุม 2563 
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อ�านวยการงานจิตอาสากระทรวงคมนาคม	โดยมีปลัด
กระทรวงคมนาคมเป็นท่ีปรึกษา	 รองปลัดกระทรวง
คมนาคม	ด้านอ�านวยการ	เป็นประธานกรรมการ	 ผูู้้ช่วย 
ปลัดกระทรวงคมนาคม	เป็นรองประธานผูู้้แทนหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	(ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน 
หรือเทียบเท่า)	และผูู้้แทนผูู้้ส�าเร็จการอบรมหลักสูตร 
จิตอาสา	904	สังกัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นกรรมการ 
เพ่ือให้การด�าเนินงานจิตอาสาข้องกระทรวงคมนาคม 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	

	 โดยเม่ือวันท่ี	 20	 กรกฎาคม	2563	นายชัยวัฒน์	 
ทองค�าคูณ	ปลัดกระทรวงคมนาคม	ในฐานะท่ีปรึกษา	 
ได้เป ็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ 
งานจิตอาสากระทรวงคมนาคม	 โดยมี	 นายอานนท์	 
เหลืองบริบูรณ์	รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ	 
นายพิ เชฐ	 คุณาธรรมรักษ ์ 	 และนางจตุพร	 เนียมสุข้	 
ผูู้ ้ช ่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	 ผูู้ ้แทนจากหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	และผูู้้แทนผูู้้ส�าเร็จการอบรม 
หลักสูตรจิตอาสา	904	ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้้าร่วม 
การประชุม

กิารประชุมคุณะกิรรมกิารอำานวยกิารงานจิตอาสากิระทรวงคุมนาคุม เม่�อวันท่� 20 กิรกิฎาคุม 2563 
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	 นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 เป ็นประธานในพิธี เป ิดกิจกรรม	 จิตอาสา	 
“เราท�าความดี	 เ พ่ือชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์”	 ภายใต้ช่ือ	 
จิตอาสากระทรวงคมนาคมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 
เ ม่ือวันท่ี	 16	 สิงหาคม	 2563	ณ	 วัดนางนองวรวิหาร	 
เข้ตจอมทอง	กรุงเทพมหานคร	โดยมีนายวิรัช	พิมพะนิตย์	 
ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	นางสาวณัฐธ์ภัสส์	 
ยงใจยุทธ	ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	
นางสุข้สมรวย	 วันทนียกุล	 เลข้านุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม	นายตติรัฐ	รัตนเศรษฐ	ผูู้้ช่วยเลข้านุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	นายชัยวัฒน์	ทองค�าคูณ	

ปลัดกระทรวงคมนาคม	ผูู้้บริหารระดับสูง	หัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	เจ้าหน้าท่ีกระทรวงคมนาคม	 
และประชาชนในพื�นท่ี	 และผูู้้ผู่้านการอบรมหลักสูตร 
จิตอาสา	 904	 สังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกิจกรรม	 
ประกอบด้วย	พิธีสงฆ์	พิธีเป ิดและกล่าวค�าปฏิิญาณ	 
“เราท�าความดีเพ่ือชาติ	ศาสนา	และพระมหากษัตริย์”	
กิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	 โดยท�าความสะอาด 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดนางนองวรวิหาร	ปลูกต้นรวงผึู้�ง	 
ตีเส้นจราจรภายในวัด	ทาสีเสาหลักจราจร	และมอบ 
อาหารกล่องแก่ประชาชน

	 6.	 กิิจักิรรมจัิตอาสา	“เราท�าความดี	เพื่อชาติ	ศาสน์
	 	 กิษัตริย์”	ภายใต้ชื่อ	จัิตอาสากิระทรวงคมนาคม
	 	 บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์

นายศักิดิ�สยาม ชิดชอบำ รัฐมนตร่ว�ากิารกิระทรวงคุมนาคุม เป็นประธานในพิัธ่เปิดกิิจกิรรมจิตอาสา “เราทำาคุวามด่ เพ่ั�อชาติ ศาสน์ กิษััตริย์”
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กิิจกิรรมจิตอาสากิระทรวงคุมนาคุมบำำาเพั็ญสาธารณประโยชน์ เม่�อวันท่� 16 สิงหาคุม 2563 ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กิรุงเทพัมหานคุร
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 ร  ายงานกิารเงิน
  ของสำำ�นัักง�นัปลััดกระทรวงคมนั�คม
	 	 ประจำำ�ปีงบประม�ณ	พ.ศ.	2563
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ร ายงานกิารเงิน	(ระบบ	GFMIS)
 ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่		30	กิันยายน	2563
	 (ยังไม่ผ่่านกิารตรวจัสอบรับรองโดยส�านักิงานกิารตรวจัเงินแผ่่นดิน)

ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะกิารเงิน

ณ	วันที่		30	กิันยายน	2563

สินทรัพย์        

 สินทรัพย์หมุนเวียน

	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		 	

	 	 ลูกหนี�อื่นระยะสั�น

	 	 วัสดุคงเหลือ

	 	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

	 	 อาคารและอุปกรณ์

	 	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข้องงบการเงินนี�	

หมายเหตุ

5

6

7

8

     2563

43,915,328.74

1,369,825.07

4,291,984.84

76,316.11

49,653,454.76

                         

168,723,720.90

36,172,656.90

204,896,377.80

254,549,832.56 

    2562

  

							51,015,648.73													

5,573,534.61

4,524,887.82														

230,636.67

61,344,707.83

136,407,346.34

38,593,801.38

175,001,147.72

236,345,855.55

 (หน่วย: บาท) 
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ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะกิารเงิน

ณ	วันที่	30	กิันยายน	2563

หนี้สิน

 หนี้สินหมุนเวียน

	 	 เจ้าหนี�การค้า

	 	 เจ้าหนี�อื่นระยะสั�น

	 	 เงินรับฝากระยะสั�น

	 	 หนี�สินหมุนเวียนอื่น 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน

 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

	 	 เจ้าหนี�เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

	 	 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

  ทุน

	 	 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข้องงบการเงินนี�	

หมายเหตุ

9

10

11

     2563

21,943,548.00

5,270,704.66

25,499,994.58

52,714,247.24

10,230,379.11

4,000,000.00

14,230,379.11

66,944,626.35

187,605,206.21

109,906,225.66

77,698,980.55

187,605,206.21

    2562

		24,478,526.16

20,934,376.66

29,177,884.66

74,590,787.48

13,576,359.58

4,000,000.00

17,576,359.58

92,167,147.06

144,178,708.49

109,906,225.66

34,272,482.83

144,178,708.49

 (หน่วย: บาท) 
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ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
งบแสดงผ่ลกิารด�าเนินงานทางกิารเงิน
ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่	30	กิันยายน	2563

รายได้

 	 รายได้จากงบประมาณ

	 	 รายได้จากการข้ายสินค้าและบริการ	

	 	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	

	 	 รายได้อื่น

รวมรายได้

 

ค่าใช้จ่าย 

	 	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	

	 	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	

	 	 ค่าตอบแทน	

	 	 ค่าใช้สอย	

	 	 ค่าวัสดุ	

	 	 ค่าสาธารณูปโภค	

	 	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	

	 	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่น			  

รวมค่าใช้จ่าย   

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน 

  

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข้องงบการเงินนี�	

หมายเหตุ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

     2563

 1,118,628,940.82	

	11,900.00	

	5,432,570.87	

	9,282,151.54	

 1,133,355,563.23 

	196,855,526.03	

	491,850,645.24	

	1,151,000.00	

	146,193,266.91	

	10,887,253.99	

	135,447,227.92	

	57,765,007.49	

	48,354,258.93	

	1,424,879.00	

 1,089,929,065.51 

43,426,497.72 

43,426,497.72 

    2562

 1,081,075,339.63	

	900.00	

	4,239,317.39	

	14,595,319.93	

 1,099,910,876.95 

	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

16,065,286.89

 (หน่วย: บาท) 
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ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกิอบงบกิารเงิน

ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่	30	กิันยายน	2563

หมายเหตุ  เร่่อง

	 1	 ข้้อมูลทั่วไป

	 2	 เกณฑ์การจัดท�ารายงานการเงิน

	 3	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่	และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

	 	 และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

	 4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 6	 ลูกหนี�อื่นระยะสั�น

	 7	 อาคารและอุปกรณ์

	 8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 9	 เจ้าหนี�การค้า

	 10	 เจ้าหนี�อื่นระยะสั�น

	 11	 เงินรับฝากระยะสั�น

	 12	 ภาระผูู้กพัน

	 13	 รายได้จากงบประมาณ

	 14	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 15	 รายได้อื่น

	 16	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	 17	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

	 18	 ค่าตอบแทน

	 19	 ค่าใช้สอย

	 20	 ค่าวัสดุ

	 21	 ค่าสาธารณูปโภค

	 22	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 23	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 24	 ค่าใช้จ่ายอ่ืน

	 25	 หนี�สินท่ีอาจเกิดขึ้�น

* รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถอ่านได้ท่ี
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ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่่นดิน

ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่	30	กิันยายน	2563

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    

	 	 รายได้แผู้่นดิน	-	นอกจากภาษี	 	

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธ ิ   

	 	 รายได้แผู้่นดินน�าส่งคลัง	 	

รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง  

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ  

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษ ี

 

	 	 รายได้จากการข้ายสินค้าและบริการ	

	 	 รายได้ดอกเบี�ยและเงินปันผู้ล	

	 	 รายได้อื่น	 	 	

  รวม รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี 

หมายเหตุ      2563

 1,965,120.51

1,965,120.51

1,965,120.51

1,965,120.51

	-			

	-			

      2563

	10,870.00	

	18,890.32	

	1,935,360.19	

 1,965,120.51 

    2562

 6,164,266.74

6,164,266.74

6,164,266.74

6,164,266.74

 -   

 -   

    (หน่วย : บาท)

      2562

 24,503.00	

	15,677.39	

	6,124,086.35	

 6,164,266.74 

 (หน่วย: บาท) 
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ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม
งบแสดงกิารเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่	30	กิันยายน	2563

ยอดคงเหล่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2561

รายได้(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด	-	ตามที่รายงานไว้เดิม

ผู้ลสะสมจากการแก้ไข้ข้้อผู้ิดพลาด

รายได้(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด - หลังการปรับปรุง

ยอดคงเหล่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง

ยอดคงเหล่อ ณ วนัที ่30 กันยายน 2562 - ตามทีร่ายงานไว้เดิม

ผู้ลสะสมจากการแก้ไข้ข้้อผู้ิดพลาด

ยอดคงเหล่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 - หลังการปรับปรุง

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับปี 2563

รายได้(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายส�าหรับงวด

ยอดคงเหล่อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

      109,906,225.66 

-

-

-

109,906,225.66 

109,906,225.66 

-

109,906,225.66 

-

109,906,225.66 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 50,337,769.72 

16,065,286.89

-

16,065,286.89

34,272,482.83 

34,272,482.83 

-

34,272,482.83 

43,426,497.72 

77,698,980.55 

  160,243,995.38 

16,065,286.89

0.00	

16,065,286.89

144,178,708.49 

144,178,708.49 

0.00	

144,178,708.49 

43,426,497.72 

187,605,206.21 

 (หน่วย: บาท) 

รายได้สูง/(ต�่า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ทุน

องค์ประกอบอ่่นของ

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข้องงบการเงินนี�	
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คณะผู่้จััดท�าหนังสือรายงานประจั�าปี	2563
ส�านักิงานปลัดกิระทรวงคมนาคม

ประธานที่ปรึกษา  นายอานนท์	 เหลืองบริบูรณ์	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอ�านวยการ  

     

ท่ีปรึกษา	 นางสาวข้นิษฐา	 พัวพันธ์พงษ์ ผู้อ�านวยการกองกลาง

คณะผู้จัดท�า นางสาวข้วัญชัย	 หิรัญญะสิริ	 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการพิเศษ

   หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด

	 นางฐิติชญา	 กระจายศรี	 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

	 นางสาวพัทธนันท์	 ศรแก้ว	 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

   ฝ่ายบริการข้อมูลภาครัฐและห้องสมุด

   กองกลาง ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
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