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รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 5

	 ในโอกาสวนัที	่1	เมษายน	2565	นี้	กระทรวงคมนาคมจะครบรอบ	110	ปี	ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา	นับตัง้แตว่นัสถาปนากระทรวงคมนาคม	

เม่ือวันท่ี	1	 เมษายน	2455	 กระทรวงคมนาคมได้มีส่วนส�าคัญในการร่วมพัฒนาประเทศ	 และสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชนมาโดยตลอด	 

ดังจะเห็นได้จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่่งข่ันทางเศรษฐกิจข่องสถาบันการจัดการนานาชาติ	(IMD)	 ประจ�าปี	2564	 ให้ประเทศไทย 

อยู่ท่ีอันดับ	28	 จากท้ังหมด	64	 ประเทศ	 ซึ�งดีข้ึ่นหนึ�งอันดับจากปี	2563	 โดยเฉพาะปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ท่ีอันดับท่ี	43	 

มีอันดับดีข่ึ้นหนึ�งอันดับจากปี	2563	เช่นกัน	

	 สืบเน่�องจากนโยบายเชิงรุกข่องท่านศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	น�านโยบายไปสู่การปฏิิบัติ	เพื่อสานต่อการเชื่อมโยงโครงข่่ายโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านคมนาคมข่นส่งทุกรูปแบบอย่างไร้รอยต่อ	ทั้งบก	ราง	น�้า	และอากาศ	ภายใต้กรอบ

กฎหมาย	ระเบียบข้่อบังคบั	และหลักธรรมาภิบาล	โดยมีทศิทางการพัฒนาคมนาคมข่นส่ง

ข่องไทย	แบ่งเป็น	4	มิติ	ดังน้้	มิิติิที่่� 1 การคมินาคมิภายในเมิือง	เน้นแก้ปัญหาการจราจร

ตดิข่ดัและปัญหามลภาวะทางอากาศ		PM		2.5	โดยการพัฒนาระบบข่นส่งมวลชนสาธารณะ	

โดยเฉพาะอย่างยิ�งการพัฒนาโครงข่่ายข่นส่งมวลชนทางรางหรือรถไฟฟ้า	14	 สาย	 

และพัฒนาระบบข่นส่งมวลชนรอง	หรือ	Feeder	เพื่อเชื่อมโยงให้การให้บริการข่องระบบ

ข่นส่งมวลชนมีความครอบคลุมพื้นท่ีย่ิงข้ึ่น	 รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการ 

รถสาธารณะ	เพือ่ให้ประชาชนมคีวามสะดวกสบาย	และปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเดินทาง 

จากการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบข่นส่งมวลชนสาธารณะเป็นหลัก	 มิิติิที่่� 2  

การคมินาคมิระหว่่างเมืิอง	 เน้นการลดต้นทุนการข่นส่งและโลจิสติกส์	 ด้วยการพัฒนา 

การข่นส่งทางรางและการข่นส่งทางน�้าให้เป็นแกนหลักในการข่นส่งสินค้า	โดยการพัฒนา 

ท้ังระบบรถไฟทางคู	่การพัฒนาศนูย์เปลีย่นถ่ายสนิค้าเช่ือมการข่นสง่ทางรางให้เช่ือมตอ่กบั 

การข่นส่งสินค้าทางถนนและทางน�้า	รวมถึงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่	3	ให้เป็น

ท่าเรืออัตโนมัติ	 (Automated	Port)	 เพื่อเพิ�มศักยภาพการข่นส่งสินค้าออกต่างประเทศ	 

และพฒันาเสน้ทางการเดินเรือเช่ือมอ่าวไทยฝัั่�งตะวนัออกและฝัั่�งตะวนัตก	เพือ่ลดการข่นส่ง 

ทางถนนลงสู่ภาคใต้	 รวมท้ังพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	 เพื่อให้เป็นทางเลือก 

ในการเดินทางและข่นส่งสินค้า	 มิิติิท่ี่� 3 การเชืื่�อมิโยงภูมิิภาค	 การพัฒนาแผนแม่บท 

โครงการ	 MR-MAP	 หรือการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟ 

อย่างบูรณาการ	 เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพในการเช่ือมโยงภูมิภาค	 ลดผลกระทบปัญหา 

ท่ีมีต่อประชาชน	 จากการเวนคืนท่ีดินและการแบ่งแยกพื้นท่ี	 รวมท้ังการพัฒนา 

รถไฟความเร็วสูง	 เชื่อมต่อระบบรางข่องไทยไปสู่สากล	 มิิติิที่่� 4 การเชื่ื�อมิโยงระดัับโลก 

การศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการ	 Land	 Br idge	 หรือสะพานเศรษฐกิจ 

เช่ือมทะเลฝัั่�งอ่าวไทยกับอันดามัน	 เพื่อเช่ือมโยงประเทศไทยกับเส้นทางการข่นส่งสินค้า 

ข่องเอเชียและข่องโลก	 รวมถึงผลักดันโครงการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ	 

เพื่อสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจข่องประเทศไทยอย่างยั�งยืนต่อไป

	 การพัฒนาที่กล่าวมาข่้างต้นน้้จะสามารถเกิดข่ึ้น	 เพื่อแก้ไข่ปัญหาที่สั�งสมมาในอดีต 

และสร้างโอกาสในอนาคตให้กับประเทศให้สัมฤทธิ�ผลเป็นรูปธรรมได้	 ก็ด้วยความร่วมมือ 

ร่วมใจจากคณะผู้บริหาร	 ข้่าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง	 ในสังกัดกระทรวง

คมนาคมทุกท่าน	 ท่ีได้ผนึกก�าลังทุ่มเทท�างานในเชิงรุกตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมา

ผมข่อข่อบคุณและเป็นก�าลังใจให้กับทุกท่านร่วมกันเดินหน้าข่ับเคลื่อนภารกิจ 

ตลอดจนโครงการตา่ง	ๆ 	ข่องกระทรวงคมนาคมอยา่งเตม็ความสามารถ	เพือ่ความอยู่ดกีนิดี

ข่องประชาชนและยกระดับระบบคมนาคมข่องประเทศไทยให้เปน็ท่ีหนึ�งในภมูภิาคอาเซียน	

น�าพาเศรษฐกิจข่องประเทศชาติไปสู่ความมั�นคง	มั�งคั�ง	ยั�งยืน	สืบไป



บริหารยุทธศาสตรดานความรวมมือระหวางประเทศ 
ดานการปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมาย 
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ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ
ดานการจัดการเรื่องรองทุกขและการอุทธรณ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารนโยบายคมนาคม
ไดอยางเปนผลสำเร็จ

บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน งบประมาณ การตรวจสอบ
และติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบขนสงตามเปาหมาย
การพัฒนาประเทศอยางมีพลวัตร 

ยกระดับการบริหารดานความปลอดภัย
ในระบบขนสงของประเทศ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองคกร 

รวมถึงปจจัยสนับสนุนการบริหารงาน

ตอเน��อง เพื่อใหสามารถนำสงผลผลิต

และสรางผลลัพธไดตามความคาดหวัง

อยางมืออาชีพ

บริหารความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ

และใหบริการประชาชนตามภารกิจ

อยางมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเน��อง
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พันธกิจ 

ค่านิยม

เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย
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Modern =	 ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
Outstanding =	 มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศ
Team =	 เสริมพลังร่วมข่ับเคลื่อนเป็นทีม
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Integrity =	 ยึดมั่นคุณธรรม
Modern =	 ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
Outstanding =	 มุ่งผลลัพธ์เป็นเลิศ
Team =	 เสริมพลังร่วมข่ับเคลื่อนเป็นทีม

ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: 
พัฒนาการบรหิารนโยบายและยทุธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: 
พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการข่ับเคลื่อนยุทธศาสตร์
สู่ความส�าเร็จ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: 
พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ

เป้าประสงค์
1)	มีระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเน่�อง	 และมีคุณลักษณะท่ีส�าคัญ	
ได้แก่
	 -	การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข่้องที่ส�าคัญ
	 -	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกน�ามาใช้ 
	 	 เป็นปัจจัยหลักส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและ 
	 	 การตัดสินใจข่องผู้บริหาร
	 -	สอดคล้องกับความต้องการข่องผู้มีส่วนเกี่ยวข่้อง	
	 	 ที่ส�าคัญ
2)	ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้่องท่ีส�าคัญกบัการบรหิารนโยบายและ 
	 ยุทธศาสตร์มีความพึงพอใจต่อผลส�าเร็จการบริหาร 
	 นโยบายและยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1)	ส่งเสริมและ/หรือด�าเนินการจัดท�าความตกลง 
	 ระหว่างประเทศ	 และความร่วมมือระหว่างประเทศ 
	 ด้านการคมนาคมข่นส่ง	 เพือ่ผลประโยชน์ข่องชาติและ 
	 ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ความร่วมมือในเวทีทวิภาคี	 
	 และพหุภาคี
2)	ยกระดับคุณภาพผลการด�าเนินงานด้านการอุทธรณ์
3)	พฒันายทุธศาสตร์การสือ่สารและการประชาสมัพนัธ์ 
	 แบบบูรณาการ
4)	ยกระดบัระบบการจดัการความปลอดภยัเพือ่ปอ้งกนั 
	 และลดความสูญเสียด้านคมนาคม
5)	ผลักดนัส่งเสรมิและ/หรอืสนบัสนนุให้มกีารด�าเนินการ 
	 กฎหมายที่เหมาะสมกับสภาวการณ์
6)	ร่วมข่ับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ 
	 สังคม

เป้าประสงค์
1)	การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2)	กระบวนงานมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่�อง
3)	มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ 
	 ในการพัฒนากระบวนงาน
4)	บุคลากร	สปค.	เป็นคนดี	มีความรู้	ความสามารถ		
	 ความเชี่ยวชาญในงาน	และมีความสุข่ในการท�างาน



แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ
.ศ. 2560

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพ
ัฒ

นาระบบบริหาร

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กองกลาง
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายชวยอำนวยการและงานประชุม
- ฝายเลขานุการ
- ฝายวิชาการและภารกิจ ปคร.
- ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายกฎหมายที่ 1
- ฝายกฎหมายที่ 2
- ฝายกฎหมายที่ 3
- ฝายกฎหมายที่ 4

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายความรวมมือระดับนานาชาติ
- ฝายองคการระหวางประเทศและสหประชาชาติ
- ฝายความรวมมือในภูมิภาคและประเทศเพ

ื่อนบาน
- ฝายความตกลงและกฎขอบังคับระหวางประเทศ

กองกฎหมาย
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายตรวจราชการ
- ฝายติดตามและประเมินผล
  การตรวจราชการ
- ฝายเรื่องราวรองทุกข

กองตรวจราชการ
กองการตางประเทศ

กองอุทธรณ
เงินคาทดแทน

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายวิชาการ
- ฝายอุทธรณ

ดานงานทาง
- ฝายอุทธรณ

ดานระบบรางและการขนสง
- ฝายคดีเวนคืน
- ฝายคำนวณ

สิ�งกอสรางและทรัพ
ยสิน

กองบริหารการคลัง
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายบัญ

ชีและงบประมาณ
- ฝายการเงิน
- ฝายการพ

ัสดุ
- ฝายอาคารสถานที่ และยานพ

าหนะ

กองบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายแผนงานและพ

ัฒ
นาระบบ

- ฝายบริหารโครงสราง อัตรากำลัง 
  และประเมินบุคคล
- ฝายสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และขอมูลบุคคล
- ฝายพ

ัฒ
นาบุคคล 

             
- ฝายวินัย
- ฝายสวัสดิการและคุณ

ภาพ
ชีวิต

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ
- กลุมพ

ัฒ
นาระบบภูมิสารสนเทศ

- กลุมพ
ัฒ

นาระบบบริหารและระบบบริการ
  อิเล็กทรอนิกส
- กลุมบริหารระบบคอมพ

ิวเตอรและเครือขาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองเผยแพ
รและประชาสัมพ

ันธ
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายโฆ

ษกและวิเคราะหขาว
- ฝายแผนงานและประชาสัมพั

นธ
- ฝายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ



- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายการขนสงทางบก
- ฝายการขนสงทางรางและน้ำ
- ฝายการขนสงทางอากาศ
- ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สำนักงานคณ
ะกรรมการคนหา

และชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายวิชาการและกำกับมาตรฐาน
- ฝายประสานการปฏิบัติการคนหาและ
  ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายสอบสวนเครื่องบินขนสง
- ฝายสอบสวนอากาศยานสวนบุคคล
  และเฮลิคอปเตอร

สำนักงานคณ
ะกรรมการ

สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ


ของอากาศยาน

- รองปลัดกระทรวง
- ผูตรวจราชการกระทรวง
- ผูชวยปลัดกระทรวง
- ผูทรงคุณ

วุฒ
ิดานใหคำปรึกษากฎหมาย

- ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ขอมูล ณ
 วันที่ 1 พ

ฤศจิกายน 2564

8 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม



แผนภูมิโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม พ
.ศ. 2560

กลุมตรวจสอบภายใน

กลุมพ
ัฒ

นาระบบบริหาร

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

กองกลาง
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายชวยอำนวยการและงานประชุม
- ฝายเลขานุการ
- ฝายวิชาการและภารกิจ ปคร.
- ฝายบริการขอมูลภาครัฐและหองสมุด

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายกฎหมายที่ 1
- ฝายกฎหมายที่ 2
- ฝายกฎหมายที่ 3
- ฝายกฎหมายที่ 4

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายความรวมมือระดับนานาชาติ
- ฝายองคการระหวางประเทศและสหประชาชาติ
- ฝายความรวมมือในภูมิภาคและประเทศเพ

ื่อนบาน
- ฝายความตกลงและกฎขอบังคับระหวางประเทศ

กองกฎหมาย
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายตรวจราชการ
- ฝายติดตามและประเมินผล
  การตรวจราชการ
- ฝายเรื่องราวรองทุกข

กองตรวจราชการ
กองการตางประเทศ

กองอุทธรณ
เงินคาทดแทน

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายวิชาการ
- ฝายอุทธรณ

ดานงานทาง
- ฝายอุทธรณ

ดานระบบรางและการขนสง
- ฝายคดีเวนคืน
- ฝายคำนวณ

สิ�งกอสรางและทรัพ
ยสิน

กองบริหารการคลัง
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายบัญ

ชีและงบประมาณ
- ฝายการเงิน
- ฝายการพ

ัสดุ
- ฝายอาคารสถานที่ และยานพ

าหนะ

กองบริหารทรัพ
ยากรบุคคล

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายแผนงานและพ

ัฒ
นาระบบ

- ฝายบริหารโครงสราง อัตรากำลัง 
  และประเมินบุคคล
- ฝายสรรหา บรรจุ แตงตั้ง และขอมูลบุคคล
- ฝายพ

ัฒ
นาบุคคล 

             
- ฝายวินัย
- ฝายสวัสดิการและคุณ

ภาพ
ชีวิต

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- กลุมนโยบายและบริหารสารสนเทศ
- กลุมพ

ัฒ
นาระบบภูมิสารสนเทศ

- กลุมพ
ัฒ

นาระบบบริหารและระบบบริการ
  อิเล็กทรอนิกส
- กลุมบริหารระบบคอมพ

ิวเตอรและเครือขาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กองเผยแพ
รและประชาสัมพ

ันธ
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายโฆ

ษกและวิเคราะหขาว
- ฝายแผนงานและประชาสัมพั

นธ
- ฝายเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ



- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายการขนสงทางบก
- ฝายการขนสงทางรางและน้ำ
- ฝายการขนสงทางอากาศ
- ฝายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

สำนักงานคณ
ะกรรมการคนหา

และชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายวิชาการและกำกับมาตรฐาน
- ฝายประสานการปฏิบัติการคนหาและ
  ชวยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

- ฝายบริหารงานทั�วไป
- ฝายสอบสวนเครื่องบินขนสง
- ฝายสอบสวนอากาศยานสวนบุคคล
  และเฮลิคอปเตอร

สำนักงานคณ
ะกรรมการ

สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ


ของอากาศยาน

- รองปลัดกระทรวง
- ผูตรวจราชการกระทรวง
- ผูชวยปลัดกระทรวง
- ผูทรงคุณ

วุฒ
ิดานใหคำปรึกษากฎหมาย

- ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการขนสงทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

ขอมูล ณ
 วันที่ 1 พ

ฤศจิกายน 2564

รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 9

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม

กลุ่มงานประสานการเมือง กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการงานบริหารทั่วไป

 มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับงานเลขานุการ

และงานการประชุมของรัฐมนตร ีงานบรหิาร

ทั�วไปและชวยอํานวยการของสํานักงาน

รัฐมนตรี ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุน

การปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย

 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงาน

นโยบายระหวางกระทรวง และประสาน

กั บรั ฐสภาตาม ท่ี รั ฐมนตรี มอบหมาย 

การประชาสัมพันธช้ีแจง ทําความเขาใจ

และใหขอมูลแกสื่อมวลชน รับเร่ืองราว

รองทุกขของประชาชน และงานรบัขอรองเรยีน

หรือรองขอความชวยเหลือตอรัฐมนตรี 

ปฏบัิตงิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏบัิตงิาน

ของหน�วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ

มอบหมาย

 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานงาน 

วิเคราะห กลั�นกรอง และใหความเห็น

แกรัฐมนตรีเกี่ ยวกับการปฏิ บัติภารกิจ

ของรฐัมนตร ีศกึษา และวิเคราะหสถานการณ 

ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง 

แล ะ ร า ย ง าน เพื่ อ กา ร วิ นิ จ ฉั ย สั� ง ก า ร

ของรัฐมนตร ีปฏบัิตงิานรวมกบัหรอืสนบัสนนุ

การปฏิบัติงานของหน�วยงานอื่นท่ีเกี่ยวของ

หรือที่ไดรับมอบหมาย

สรุปจำนวนขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง เจาหนาท่ีในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

ลำดับท่ี

ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานรัฐมนตรี

ช่ือหน�วยงาน ขาราชการ พนักงาน
ราชการ

ลูกจางประจำ รวม
ในสังกัด

23 1 - 24

16 - - 16

8 1 - 9

8 - - 8

10 - - 10

32 1 2 35

24 - 1 25

27 1 - 28

23 1 - 24

35 2 22 59

45 1 - 46

25 - - 25

36 5 - 41

27 3 - 30

35 1 - 36

19 3 - 22

17 18 - 35

410 38 25 473
387 37 25 449

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

1 ผูบริหารระดับสูง ท่ีปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิ 

 ผูเช่ียวชาญ

2 กลุมพัฒนาระบบบริหาร

3 กลุมตรวจสอบภายใน

4 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

5 กองกลาง

6 กองกฎหมาย

7 กองการตางประเทศ

8 กองตรวจราชการ

9 กองบริหารการคลัง

10 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

11 กองเผยแพรและประชาสัมพันธ

12 กองยุทธศาสตรและแผนงาน

13 กองอุทธรณเงินคาทดแทน

14 ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

15 สำนักงานคณะกรรมการการคนหา

 และชวยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย

16 สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ

 และอุบัติการณของอากาศยาน

 รวมสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 รวมท้ังหมด



10 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ท�าเนียบผู้บริหาร
ส�านกังานปลัดกระทรวงคมนาคม
ประจำ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 11



12 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายชื่ยธรรมิ์ พรหมิศร
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

(1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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รองปลัดกระทรวงคมนาคม

นายสรพงศ์ ไพฑููรย์พงษ์์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านการข่นส่ง	
(1	ตุลาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายพิศักดัิ� จิิติว่ิริยะว่ศิน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม	
หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง	
(9	เมษายน	2562	-	ปัจจุบัน)

นายอานนที่์ เหลืองบริบูรณ์์
รองปลัดกระทรวงคมนาคม

ด้านอ�านวยการ	
หัวหน้าศูนย์ปฏิิบัติการต่อต้านการทุจริต	

(1	ตุลาคม	2562	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม

นายที่ว่่ เกศิสำาอาง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(1	ตุลาคม	2563	-	30	กันยายน	2564)

นางสาว่ดัุจิดัาว่ เจิริญผล
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง	
(2	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นางจิันที่ิรา บุรุษ์พัฒน์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายปริญญา แสงสุว่รรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	-	25	ตุลาคม	2564)

นายกริชื่เพชื่ร ชื่ัยชื่่ว่ย
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นายจิุฬา สุขมิานพ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง	

(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)
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นายว่ัลลภ งามิสอน
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการข่นส่งทางบก	

(24	กุมภาพันธ์	2563	-	30	กันยายน	2564)

คณะท่ีปรึกษากระทรวงคมนาคม

นายสถาพร อังคณ์าว่รกุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการข่นส่งทางอากาศ	

(6	สิงหาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายธงชื่ัย พงษ์์ว่ิชื่ัย
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการข่นส่งทางน�้า

(20	พฤษภาคม	2563	-	ปัจจุบัน)
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ากระทรวงคมนาคม

นางสร้อยที่ิพย์ ไติรสุที่ธิ�
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายระพินที่ร์ จิารุดัุล
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายเที่่ยนโชื่ติิ จิงพ่ร์เพ่ยร
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	22	เมษายน	2564)	

(ถึงแก่กรรม)

นายชื่าญว่ิที่ย์ อมิติะมิาทีุ่ชื่าติิ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายสุว่ิที่ย์ อมิรนพรัตินกุล
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ประจ�ากระทรวงคมนาคม	
(23	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้บริหารท่ีรายงานตรงต่อ 
ปลัดกระทรวงคมนาคม

นางสาว่รัชื่นีพร ธิติิที่รัพย์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	1	
(9	กุมภาพันธ์	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่อนุรักษ์์ ศร่สุระ
หัวหน้าส�านักงานรัฐมนตรี	

(22	กันยายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่กชื่กร สว่ัสดัิ�ว่งษ์์
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน	

(17	พฤศจิกายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่ว่นัญญา ว่รรณ์จิำารัส 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
(28	ธันวาคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นางจิติุพร เนียมิสุข
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	2	
(15	มกราคม	2563	-	ปัจจุบัน)

นายชื่ยุติพล ล่นิว่า
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ด้านให้ค�าปรึกษากฎหมาย	
(25	มีนาคม	2559	-	ปัจจุบัน)
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คณะผู้บริหารส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์/ส�านัก

นางสาว่ขนิษ์ฐา พัว่พันธ์พงษ์์
ผู้อ�านวยการกองกลาง	

(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายไพโรจิน์ งามิจิรัส
ผู้อ�านวยการกองตรวจราชการ	
(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่ว่ารภา ว่าระศิริ
ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย	

(17	กุมภาพันธ์	-	1	ตุลาคม	2564)

นางจิิติราว่รรณ์ มิ่ว่งดั่
ผูอ้�านวยการกองบรหิารการคลงั	
(26	มิถุนายน	2562	-	ปัจจุบัน)

นายประภัที่รเผ่า อาว่ะกุล
ผูอ้�านวยการกองการตา่งประเทศ	
(21	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่ว่ันที่นา เสาว่ดั่
ผู้อ�านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล	

(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)
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นายเสน่ห์ ติั�งสถิติ
ผู้อ�านวยการกองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน	

(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายปริยะ เว่สสบุติร
ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่ 

และประชาสัมพันธ์	
(22	มิถุนายน	2563	-	ปัจจุบัน)

นายธนิติ ว่งศ์ปิยนันที่กุล
ผู้อ�านวยการกองการต่างประเทศ	

(4	กุมภาพันธ์	-	31	พฤษภาคม	2564)

รักษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(15	กุมภาพันธ์	-	31	พฤษภาคม	2564)

ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(1	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)

รักษาราชการแทน	

ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการค้นหา

และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย	

(2	มิถุนายน	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่รัชื่นีพร ธิติิที่รัพย์
รักษาราชการแทน 

ผู้อ�านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน	
(15	กุมภาพันธ์	-	22	ธันวาคม	2564)

นายว่รายุ ประที่่ปะเสน
ผู้อ�านวยการ 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
(23	ธันวาคม	2564	-	ปัจจุบัน)

นางสาว่ว่่ณ์า นุสดัิน
ผูอ้�านวยการส�านักงานคณะกรรมการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์ข่องอากาศยาน	

(15	มิถุนายน	2561	-	ปัจจุบัน)
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ผลการด�าเนินงาน
ท่ีส�าคัญ

ส�านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
ประจำ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564



22 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 1. ด้านการปรบัปรงุโครงสร้างองค์กร 
	 กระทรวงคมนาคม	โดยกลุม่พัฒนาระบบบรหิาร	ได้ด�าเนนิการ 
เสนอข่อจิัดัตัิ�งสถาบันว่ิจิัยและพัฒนาเที่คโนโลย่ระบบราง  
เป็นหน่วยงานข่องรฐั	ประเภทองค์การมหาชนในก�ากบัดแูลข่อง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542	
(Public	Organization	Act:	PO)	 ทั้งน้้	 การด�าเนินการเสนอ 
ข่อจดัตัง้สถาบันวจิยัฯ	เปน็ไปตามข่ัน้ตอนข่องมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี	18	 กรกฎาคม	2549	 โดยเริ�มด�าเนินการมาตั้งแต่ 
พ.ศ.	2561	และแล้วเสร็จใน	พ.ศ.	2564	ซึ่งในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	มีผลการด�าเนินการ	ดังนี้
	 กระทรวงฯ	 เสนอเรื่ อ ง 	 การ จัดตั้ งสถา บันวิ จั ยฯ	 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	(องค์การมหาชน)	 
ในก�ากบัดแูลข่องรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	และเห็นชอบ 
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง	พ.ศ.	....	โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 
23	 พฤศจิกายน	2563	 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง	 พ.ศ.	....	 
ตามที่กระทรวงฯ	เสนอ	
	 กระทรวงฯ	 ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยฯ	 
ให้ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา	และเมือ่ตรวจ 
พิจารณาเสร็จแล้ว	 ส�านักงานฯ	 ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ	 

ให้ส�านักเลข่าธิการคณะรัฐมนตรีน�าข่ึ้นทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย	ก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป
	 ส�านักเลข่าธิการคณะรัฐมนตรีได้น�าพระราชกฤษฎีกา 
จั ด ตั้ ง ส ถ า บั นวิ จั ย แ ล ะ พัฒนา เ ท ค โ น โ ล ยี ร ะ บ บ ร า ง	 
(องค์การมหาชน)	 พ.ศ.	2564	 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 
ฉบับกฤษฎกีา	เล่ม	138	ตอนท่ี	46	ก	วนัท่ี	13	กรกฎาคม	2564	 
มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
	 สถาบันวิจัยฯ	 เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ 
ด้านการรับถ ่ายทอดเทคโนโลยีด ้านการข่นส่งทางราง 
ตามนโยบายข่องรฐับาล	รวมถงึการต่อยอดเทคโนโลยีการวิจยั 
และการส่งเสริมอุตสาหกรรมต้นน�้า	 กลางน�้า	 และปลายน�้า 
ในระบบการข่นส่งทางราง	 การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางบวกต่อการข่ยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
ข่องประเทศ	การจ้างงาน	การพาณิชย์	และการพัฒนาคนไทย 
ให้มีความรู้ด้านรางเทียบเท่าประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า
ในระบบการข่นส่งทางราง	 ซึ�งต้องอาศัยการพัฒนาระบบ												
การข่นส่งทางรางให้เป็นระบบการข่นส่งหลักข่องประเทศ
เช่ือมต่อกับระบบการข่นส่งทุกระบบโดยการน�าเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมการข่นส่งระบบรางมาใช้	 เพื่อรองรับการข่ยาย 
เส้นทางมากกว่าเท่าตัวในอีก	5	-	10	ปีข่้างหน้า	

1. ด้านพัฒนาระบบบริหาร

ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
เป็็นป็ระธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  

“การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง  
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านระบบราง 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง” เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 23

	 ท้ังนี้	 กรมการข่นส่งทางรางเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการเตรียมความพร้อมและข่ับเคลื่อนการด�าเนินการ 
จดัตัง้สถาบันวจิยัและพัฒนาเทคโนโลยรีะบบรางให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ข่องการจัดตั้งสถาบันฯ

 2. ด้านการพัฒนาระบบบริหารราชการ 
 ข่ับเคลื่อนให้หน่วยงานท่ีให้บริการประชาชนในสังกัด
กระทรวงคมนาคมพัฒนาการบริการผ่านการรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก	(Government	Easy	Contact	Center:	
GECC)	 ท่ีมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวก	 รวดเร็ว	 
เข่้าถึงง่าย	 รวมท้ังมีการพัฒนาระบบดิจิทัลมาให้บริการ 
เพื่อสอดรับกับยุค	New	Normal	โดยในปี	2564	มีศูนย์บริการ
ข่องกระทรวงคมนาคมท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน	 ท้ังหมด	
99	 ศูนย์	 (ศูนย์บริการท่ีผ่านการรับรองท้ังหมด	888	 ศูนย์)	
ประกอบด้วย	ส�านกังานข่นสง่จงัหวดัข่องกรมการข่นสง่ทางบก	
98	ศูนย์	และศูนย์บริการร่วมกระทรวงคมนาคมข่องส�านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม	1	 ศูนย์	 ซึ�งศูนย์บริการร่วมกระทรวง

คมนาคมผ่านการรับรองมากเป็นล�าดับท่ี	4	 ข่องหน่วยงาน
ทั้งหมด	และมากเป็นล�าดับที่	1	ข่องหน่วยงานราชการ

 3. ด้านการประเมินหน่วยงานภาครัฐส่่ระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 
	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 1	 พฤษภาคม	2561	 
ส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 ได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยงาน 
ภาครัฐสู่ระบบราชการ	4.0	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ	
มาตรการ	 และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพิ�มเติม	 
โดยจดัท�าเปน็คูม่อืและระบบการประเมนิสถานะข่องหนว่ยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ	4.0	ออนไลน์	ซึ�งส�านักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคมได้ด�าเนินการประเมินตนเองในโปรแกรม
ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ	4.0	ประจ�าปี	
พ.ศ.	2564	 และน�าผลการประเมินท่ีได้มาวิเคราะห์	 ทบทวน	
และจัดท�าแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงองค์การก่อนการประเมิน
ในรอบต่อไป



การดำาเนินการป็ระชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและป็ระเมินผลป็ระจำากระทรวงคมนาคม และการป็ระชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

2. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

 1. การพัฒนาโครงข่่ายระบบข่นส่งมวลชนระบบราง 
และการพัฒนาสถานีข่นส่ง ผู้่้ โดยสารเพ่�อสนับสนุน 
การเช่�อมโยงการเดินทางจำากกรุงเทพฯ ไปส่่ภ่มิภาค  

	 ด�าเนนิการตดิตามตรวจสอบและประเมนิผลเกีย่วกบัการจดั 
การเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดง	(ตลิ�งชัน	-	บางซื่อ	-	รังสิต) 
และการบริหารจัดการสถาน้กลางบางซ่ือ	 เพื่อผลักดันให้ 
สถาน้กลางบางซื่อเปิดด�าเนินการตามแผนงานท่ีก�าหนด	 
รวมท้ังเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการระบบจราจรโดยรอบ 
สถาน้กลางบาง ซ่ือ	 ประชาชนสามารถเข่้า ถึงบริการ 
ได้อย่างสะดวก	 รวดเร็ว	 ปลอดภัย	 และเดินทางเช่ือมต่อ 
กับระบบข่นส่งสาธารณะอื่นได้อย่างทั�วถึง	ครอบคลุม
 2. การพัฒนา โครงส ร้าง พ่� นฐาน ด้านคมนาคม 
เพ่�ออ�านวยความสะดวก สนับสนุนความปลอดภัย 
ในการเดินทาง และส่งเสริมการท่องเที�ยว 
	 ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคม	ประกอบด้วย	
	 •	 กรมเจ้าทา่	โครงการส�ารวจออกแบบ	ปรับปรุง	และกอ่สรา้ง 
ท่าเทียบเรือ	
	 •	 กรมทางหลวง	 และกรมทางหลวงชนบท	 โครงการ 
การก่อสร้าง/บ�ารุงรักษาทางและสะพาน	 และติดตั้งอุปกรณ์ 
อ�านวยความปลอดภัย	และโครงการก่อสร้างสะพานข้่ามจดุตัด 
ทางรถไฟ
	 เพื่อผลักดันให้การด�าเนินงานการพัฒนาโครงข่่าย
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้มีความสะดวก	 รวดเร็ว	
ปลอดภัย	 และเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนด	 รวมทั้งยกระดับ 
มาตรฐานความปลอดภัย	การท่องเท่ียว	สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ	 
และเพิ�มข่ีดความสามารถในการแข่่งข่ันข่องประเทศ

 สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง
คมนาคม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
	 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจ�ากระทรวง
คมนาคม	(ค.ต.ป.	คค.)	ประจ�าปีงบประมาณ		2564	ได้รบัการแต่งตัง้ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	มีรายนามดังต่อไปน้้

 1. นางสร้อยที่ิพย์ ไติรสุที่ธิ�	ประธานกรรมการฯ

 2. นายระพินที่ร์ จิารุดัุล กรรมการฯ

 3. นายดัรุณ์ แสงฉาย	กรรมการฯ

 4. นายสุว่ิที่ย์ อมิรนพรัตินกุล	กรรมการฯ

 5. นายชื่าญว่ิที่ย์ อมิติะมิาทีุ่ชื่าติ	ิกรรมการฯ

 6. ผู้ติรว่จิสอบภายในกระที่รว่ง	กรรมการและเลข่านุการ	

 7. นางสาว่ว่ันเพ็ญ สิรินราพรรณ์	 กรรมการและผู้ช่วย

เลข่านกุาร	นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการพิเศษ

 8. นางกนกพร นอบน้อมิ	กรรมการและผู้ช่วยเลข่านุการ

นักวิชาการตรวจสอบภายในช�านาญการ
	 ค.ต.ป.คค.	 มีอ�านาจหน้าท่ีก�ากับดูแลระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลข่องกระทรวงและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไป 
ตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการก�าหนด	 สอบทาน	 ติดตาม	 และประเมินผล 
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลข่องงานราชการ	
เสนอแนะแนวทางแก้ไข่ปัญหา	 รวมท้ังสอบทานรายงานผล 
การด�าเนนิงานและรายงานผลสถานะทางการเงนิข่องกระทรวง
และหน่วยงานในสังกัด	 และรายงานผลการปฏิิบัติงานเสนอ
รัฐมนตรี

2. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล



การดำาเนินการตรวจติดตามผลการดำาเนินงานในพื�นที่ป็ฏิิบัติงาน
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ผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับ 
อนุมัติจากปลัดกระทรวงคมนาคมให้ด�าเนินงานตามแผน 
การตรวจสอบภายในประจ�าปี	พ.ศ.	2564	โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการตรวจสอบ	เพือ่ประเมินความเพยีงพอข่องระบบควบคมุ
ภายใน	 ตรวจสอบและติดตามผลการด�าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 ตรวจสอบการปฏิิบัติ
ตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข่้อบังคับ	 ค�าสั่ง	 มติคณะรัฐมนตรี	 
และนโยบายท่ีเกี่ยวข้่อง	 และรายงานให้ปลัดกระทรวง
คมนาคมได้ทราบผลการด�าเนินงาน	 รวมท้ังปัญหา	 อุปสรรค 
ในการด�าเนินงานตามนโยบายและแผนงานโครงการต่าง	 ๆ	 
เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดความเชื่อมั�นได้ว่าผลการด�าเนินงาน	 
มปีระสทิธภิาพ	ประสิทธิผล	ประหยัด	โปร่งใส	และตรวจสอบได้	 
และเป็นข่้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ไข่ปัญหาต่าง	 ๆ	 
ได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์	 มีผลการด�าเนินการตรวจสอบ 
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ดังน้้
 1. ด้านการเงินบัญชี (Financial Audit)	 ด�าเนินการ 
ตรวจสอบการบริหารการเงินและบญัช	ีการเงินและบญัชกีองทนุ
ประชาสัมพันธ์	กองทนุพระพทุธคมนาคมบพธิ	กองทนุชว่ยเหลอื 

เจ้าหน้าท่ีสงักดักระทรวงคมนาคมท่ีได้รบับาดเจบ็หรอืเสยีชีวติ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ	3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พื้นที่ใกล้เคียง	และกองทุนสวัสดิการ	ส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
 2. ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบฯ (Compliance 
Audit)	 ด�าเนินการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค	
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 และรวบรวมสรุปผล 
การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคข่องหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมเสนอรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงคมนาคมทราบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี	
 3. ด้านการปฏิบัติงาน (Operation Audit) ด�าเนินการ
ตรวจสอบกองเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์	และศนูย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 4. ด้านการด�าเนนิงาน (Performance Audit) ตรวจสอบ
การด�าเนินงาน
 • กรมท่าอากาศยาน	โครงการพัฒนาท่าอากาศยานตรัง	
 • กรมทางหลวงชนบท	 โครงการก่อสร้างเพื่อสนับสนุน 
เข่ตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน	จ.นครพนม

	 กลุ่มตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ปฏิิบัติหน้าท่ี 
ในต�าแหน่งกรรมการและเลข่านุการ	 ค.ต.ป.คค.	 กรรมการ 
และผู้ช่วยเลข่านุการ	 ค.ต.ป.คค.	 โดยด�าเนินการตรวจสอบ
และประเมินผลร่วมกับ	ค.ต.ป.คค.	ตามประเด็นการตรวจสอบ
ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	(ค.ต.ป.)	 ก�าหนด	
และสนบัสนนุการด�าเนนิงานข่อง	ค.ต.ป.คค.	ในการจดัประชุม	 

จัดท�ารายงานการประชุม	 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข่้อง 
ในการตรวจสอบ	 ติดตาม	 และประเมินผล	พร้อมทั้งรวบรวม
ข่้อมูล	และจัดท�าร่างรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการข่อง	 ค.ต.ป.คค.	 น�าเสนอ	 ค.ต.ป.คค.	 พิจารณา 
ในการจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ	เสนอรัฐมนตรีต่อไป

ผลการปฏิบัติงานในต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจ�ากระทรวงคมนาคม
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สปถ./สรค.

สวนราชการระดับกรม

รัฐวิสาหกิจ

แสดงจำนวนกระบวนงานโดยแบงตามหน�วยงาน

ดานที่ 1 เกี่ยวของกับการ
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต

14%

ดานที่ 2 ความโปรงใสของการ
ใชอำนาจและตำแหน�งหนาที่

62%

ดานที่ 3 ความโปรงใสของการ
ใชจายงบประมาณและการ

บริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ

24%

ดานที่ 1 เกี่ยวของ
กับการพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต

0%

ดานที่ 2 ความโปรงใส
ของการใชอำนาจ
และตำแหน�งหนาที่

100%

ดานที่ 3 ความโปรงใส
ของการใชจายงบประมาณ

และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ

0%

สำนักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม
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3. ด้านการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
 กระที่รว่งคมินาคมิ	 ให ้ความส�าคัญในการตอบสนอง
นโยบายข่องรัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
ท้ังในเชิงนโยบายและการปฏิิบัติงาน	 โดยมีศูนย์ปฏิิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต	 (ศปท.)	 กระทรวงคมนาคม	 ท�าหน้าท่ีหลัก 
ในการ บูรณาการและข่ับ เคลื่ อนแผนปฏิิ บัติ การป ้องกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงคมนาคม	(พ.ศ.	2563	-	2565)	โดยมีรองปลัด 
กระทรวงคมนาคม	(ด้านอ�านวยการ)	 เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิิบัติการ 
ต่อต้านการทุจริต	ข่ึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงคมนาคม

	 ผลการด�าเนินงาน	 มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นจ�านวนเงิน	 
929,960	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 56.24	 มีบุคลากรเข่้าร่วม 
ในโครงการ	 จ�านวนท้ังสิ้น	512	 คน	(ค่าเป้าหมาย	1,080	 คน) 
คิดเป็นร้อยละ	47.41	 และผลการประเมินบุคลากรท่ีเข่้าร่วม 
โครงการมีความตระหนักรู้	 มีค่านิยมต้านการทุจริต	และมีส่วนร่วม 
ในการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต	 คิดเป็นร้อยละ	78.57	 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ	80.00)	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้
 1. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจำริต
	 กระทรวงคมนาคมได ้ ให ้ความส� าคัญในการป ้องกัน 
และแก ้ ไข่ป ัญหาการทุจ ริตประพฤติ มิชอบในหน ่วยงาน
สังกัดกระทรวงคมนาคม	 โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ	 เฝั่้าระวัง	 เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ	 โดยในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ได้ด�าเนินการ	 
ดังต่อไปนี้
  1.1 คมน�คมโปร�งใส ร�วมใจำต้�นทุจำริต
	 	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 ได้มีการประกาศเจตจ�านงสุจริต 
ในการบริหารงาน	 มีใจความว่า	 “ส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมข่อประกาศเจตจ�านง	 มุ่งมั�นในการบริหารงาน 
ตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย	 ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริต	 
โปร่ ง ใส 	 สามารถตรวจสอบไ ด้ 	 ยึ ดประ โยชน์ ส่ วนรวม 
และประเทศชาติเป็นส�าคัญ	 ไม่ใช้อ�านาจหน้าท่ีในทางทุจริต 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ท่ีมิควรได้	 ยึดหลักธรรมาภิบาล	 
ด�ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 และปฏิิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม	 
พร้อมท้ังปลูกฝั่ังค่านิยมให้ บุคลากรในสังกัด ร่วมต่อต้าน 
การทุจริตและยึดถือปฏิิ บัติตามมาตรฐานทางจ ริยธรรม 
ตามรั ฐ ธ ร รมนูญแ ห่ ง ร าชอาณาจั กร ไทย	 พ .ศ . 	 2560	 
เพื่ อด�า รง ไว้ ซึ� ง เกี ยรติ และศั กดิ� ศ รี ความเป็นข่้ า ราชการ	 
เป็นที่ยอมรับข่องประชาชนสืบไป”	 ประกาศเมื่อวันที่	28	 ตุลาคม	
พ.ศ.	2563

ผลการด�าเนินการ

ป็ระกาศัเจตจำานงสุจริตในการบริหารงาน 
ของสำานักงานป็ลัดกระทรวงคมนาคม 

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศั. 2563

  1.2 ก�รว�งระบบประเมินคว�มเสี่ยู่งต�อก�รทุจำริต 
และก�รจำัด็ทำ�ม�ตรก�รภ�ยู่ในเพื่อป้องกันก�รทุจำริต
	 	 กระทรวงคมนาคม	ได้ด�าเนินการวางระบบการประเมิน 
ความเสีย่งต่อการทุจริตประพฤตมิิชอบข่องกระทรวงคมนาคม	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	เพื่อพัฒนากลไก	มาตรการ 
ในการป ้ อ งกั นการ ทุจริ ต เชิ ง รุ กจากการ มีส ่ วนร ่ วม 
ในการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงการทุจริตข่องกระทรวง
คมนาคม	 พร้อมท้ังเสริมสร้างศักยภาพเครือข่่ายต่อต้าน 
การทุจริตให้มีความเข่้มแข็่งในการป้องกันและเฝั่้าระวัง 
การทุจริตในหน่วยงาน	 ตรวจสอบการด�าเนินงาน	 ติดตาม	
ประเมินผลการด�าเนินงานให้มีความโปร่งใสและพัฒนา
ข่ยายผลต่อยอดเครือข่่ายเพิ่มข่ึ้น	 ซ่ึงสามารถสรุปจ�านวน 
รปูแบบพฤตกิารณ์ความเสีย่งการทุจรติข่องหน่วยงานในสงักดั
กระทรวงคมนาคมตามรปูแบบการทุจรติ	จ�าแนกออกเป็น		3	ด้าน	 
จ�านวนทั้งสิ้น	34	กระบวนงาน	ได้ดังนี้

กราฟแสดงจำานวนกระบวนงานโดยแบ่งตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กราฟแสดงจำานวนกระบวนงานโดยแบ่งตามรูป็แบบพฤติการณ์ความเสี่ยง
ต่อการทุจริตป็ระพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นจ�านวนเ งินท้ังสิ้น	 1,653,600	 บาท	 จัดท�าโครงการ 
จ�านวน	 1	 โครงการ	 3	 กิจกรรมหลัก	 ซึ� งสอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์ต่าง	 ๆ	 เช่น	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	20	 ปี	 
(พ.ศ.	2561	-	2580)	แผนปฏิรูิปประเทศ	ด้านท่ี	11	ดา้นการป้องกนั 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบ	 และยทุธศาสตร์ชาติ 
ว่ าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต	 ระยะ ท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	เป็นต้น
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  นอกจากน้้	 กระทรวงคมนาคม	 ได้ด�าเนินการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิิบัติการเพิ�มศักยภาพในการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบข่องกระทรวงคมนาคม	 ภายใต้ 
โครงการด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ระหว่างวันที่	2	-	3	
ธนัวาคม	2563	ณ	โรงแรมรอยัลปริน๊เซส	หลานหลวง	กรงุเทพฯ	
ให้กบับุคลากรหน่วยงานในสงักดั	โดยมนีายชยธรรม์	พรหมศร	
ปลดักระทรวงคมนาคม	ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการประชุมฯ

  1.3 ก�รเพ่ิมขีด็คว�มส�ม�รถและสร้�งคว�มเชื่อมั่น 
ในก�รประเมินคุณธรรมและคว�มโปร�งใสในก�รด็ำ�เนินง�น
ของหน�วยู่ง�นภ�ครัฐ (ITA) ของกระทรวงคมน�คม
	 	 กระทรวงคมนาคมบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข่้อง	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
และลดโอกาสการทุจริตในทุกรูปแบบ	 โดยการยกระดับ 
ผลคะแนนการประ เมิ นคุณธรรมและความโปร ่ ง ใส 
ในการด�าเนินงานข่องหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	
Transparency	Assessment:	 ITA)	 จึงได้มีการจัดกิจกรรม	 
“การประชืุ่มิเชื่ิงปฏิบัติิการช่ื่�แจิงแนว่ที่าง แลกเปล่�ยนคว่ามิรู้
ระหว่่างหน่ว่ยงานเพื�อยกระดัับคะแนนการประเมิินคุณ์ธรรมิ
และคว่ามิโปร่งใสในการดัำาเนินงานของหน่ว่ยงานในสังกัดั
กระที่รว่งคมินาคมิ (ITA)”	 ประจ�าปี	 2564	 เม่ือวันท่ี	31	
มีนาคม	-	2	เมษายน	2564	ณ	โรงแรมปรินซ์พาเลซ	มหานาค	
กรุงเทพมหานคร	 ในการนี้	 นางจตุพร	 เนียมสุข่	 ผู้ช่วยปลัด 
กระทรวงคมนาคม	ให้เกยีรตเิป็นประธานในการเปิดการประชุม 
โดยได้รับเกียรติจาก	นางสาวชนิดา	อาคมวัฒนะ	หัวหน้ากลุ่ม 
พัฒนาระบบและวชิาการ	ศนูย์ประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส 
ข่องหน่วยงานภาครัฐ	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้

การป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการเพิ่มศัักยภาพในการป็ระเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต
ป็ระพฤติมิชอบของกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการด้านการป็้องกันการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ พ.ศั. 2564 
เมื่อวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลป็ริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

การป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการชี�แจงแนวทาง แลกเป็ลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงาน
เพื่อยกระดับคะแนนการป็ระเมินคุณธรรมและความโป็ร่งใสในการดำาเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ITA)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ โรงแรมป็รินซ์พาเลซ มหานาค 

กรุงเทพมหานคร
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  1.4 ก�รส�งเสริมก�รส่ือส�รและรับฟัังคว�มคิด็เห็น 
ภ�ยู่ใน เพ่ือยู่กระดั็บก�รรับรู้ก�รด็ำ�เนินง�นภ�ยู่ในสำ�นักง�น
ปลัด็กระทรวงคมน�คม ประจำำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2564
	 	 ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคมไดเ้ข่า้รว่มการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานข่องหน่วยงาน 
ภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment:	ITA)	
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 โดยได้ด�าเนินการประชุม
คณะท�างานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงานข่อง
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 และส�านักงานรัฐมนตรี	 
ซึ�งในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 มีหน่วยงานเข่้าร่วม 
การประเมินฯ	 จ�านวน	8,300	 หน่วยงาน	 ผลการประเมิน 
ปรากฏิว่าส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานระดับสูงมาก	(ระดับ	 A)	 
ซึ�งมีระดับคะแนนผลการประเมินอยู่ท่ี	 89.02	 คะแนน	 
จากคะแนนเต็ม	100	คะแนน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจำริยธรรม
  2 . 1  ก�รสร ้ �ง วัฒนธรรมองค ์กรคุณธรรม 
ในก�รต�อต้�นก�รทุจำริต
	 	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 ได้มีการประกาศเจตนารมณ์
การเป็นองค์กรคณุธรรม	มีใจความว่า	“ส�านกังานปลดักระทรวง
คมนาคมเป็นองค์กรคุณธรรม	 เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม	 ความดี	
ให้กบับุคลากรภายในหน่วยงาน	ปฏิบัิตงิานโดยมุง่เน้นคณุธรรม	 
“พอเพยีง	วนิยั	สจุรติ	จติอาสา”	อันเป็นคณุธรรมส�าคญั	และยึดม่ัน 
ปฏิบัิตติามหลกัธรรมทางศาสนา	หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	 
รวมท้ังด�ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย”	 ประกาศ	 ณ	 วันท่ี	
21	 มิถุนายน	2564	 เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ 
และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิิบัติ

  2.2 ก�รถอด็องค์คว�มรู้เพ่ือเสริมสร้�งองค์กร
คุณธรรม กระทรวงคมน�คม
	 	 ศูนย์ปฏิิบัติการต่อต้านการทุจริตจัดกิจกรรมประชุม
เชิงปฏิิบัติการถอดองค์ความรู้	เพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม	
ระหว่างวันที่	 	20	-	21	 พฤษภาคม	2564	 ผ่านระบบ	 Zoom	 
โดยมนีางสรีุพนัธ	์เสนานชุ	วทิยากรอสิระดา้นการจดัการความรู้ 
และการถอดบทเรยีน	เป็นผูถ่้ายทอดความรู	้และให้ข้่อเสนอแนะ 
แนวทางแก่หน่วยงาน	 มีบุคลากรจากหน่วยงานในสังกัด 
ให้ความสนใจเข่้าร่วมกิจกรรมกว่า	50	คน
  2.3 ปลกูจิำตสำ�นกึก�รเป็นข้�ร�ชก�รทีดี่็ เป็นพลงัของ
แผ�นด็ิน และส�งเสริมคุณธรรม
	 	 ศูนย์ปฏิิบัติการต่อต้านการทุจริต	 ได้ด�าเนินการจัด
กิจกรรม	“ธรรมน�าสุข่”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกระทรวงคมนาคมมีทัศนคติ 
และจิตส�านึกท่ีดี	 มีคุณธรรมจริยธรรมในการท�างานและ 
การด�าเนินชีวติ	โดยได้นมสัการพระครูปลดัสมัพิพฒันธีราจารย์		
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา	และพระมหาอดิศักดิ�	อภิปญฺฺโญ	
วัดบรมสถล	 เป็นพระวิทยากร	 บรรยายธรรมะให้บุคลากร
กระทรวงคมนาคมกว่า	300	 คน	 เมื่อวันพุธที่	21	 กรกฎาคม	
2564	ผ่านระบบ	Zoom

ป็ระกาศัเจตนารมณ์การเป็็นองค์กรคุณธรรมของสำานักงานป็ลัดกระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564

กิจกรรมป็ระชุมเชิงป็ฏิิบัติการถอดองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม 
ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม “ธรรมนำาสุข” ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ 2564
ผ่านระบบการป็ระชุม Zoom เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
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ผู้เข้ารับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ป็ระจำาป็ี 2564”

  2.4 ก�รเผยู่แพร�ผลง�นด็้�นก�รต�อต้�นก�รทุจำริต 
ของกระทรวงคมน�คม และพิธียู่กยู่ �องเชิด็ชู เกียู่รต ิ
แก�บคุล�กรในหน�วยู่ง�นสงักดั็กระทรวงคมน�คม “คนต้นแบบ 
คมน�คม ประจำำ�ปี 2564”
	 	 กระทรวงคมนาคม	 ได้ด�าเนินกิจกรรมการเผยแพร ่
ผลงานด้านการต่อต้านการทุจริตและพิธียกย่องเชิดชูเกียรติ
แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวงคมนาคม	“คนต้นแบบ
คมนาคม	 ประจ�าปี	2564”	 ข่ึ้น	 สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 ระยะท่ี	 3	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	และเพื่อยกย่อง	เชิดชูเกียรติแก่บุคลากร 
ข่องหนว่ยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมท่ีประพฤติปฏิบัิตติน 
เปน็แบบอยา่งท่ีด	ีมคีวามซ่ือสตัย์	สจุรติ	โปรง่ใส	เปน็การสรา้ง 
ข่วัญก�าลั ง ใจ ให้ผู้ รั บมีความเ ช่ือ มั�น ในการท�าความดี	 
สร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
คมนาคม	ยึดมั�นในคุณธรรมและจริยธรรม	โดยมีผูเ้ข่า้รับรางวัล	
“คนต้ินแบบคมินาคมิ ประจิำาปี 2564”	จ�านวน	15	คน	ประกอบดว้ย	 
ส่วนราชการ	 จ�านวน	8	 คน	 และรัฐวิสาหกิจ	 จ�านวน	7	 คน	 
ตามรายชื่อ	ดังนี้	

ส่วนราชการ
1. นางสาว่สรัลพร   สุคนธ์พานิชื่	 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�านาญการ	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร		
	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2. นางสิริธิติิ   อิ�มิพ่ว่ง	 เจ้าพนักงานข่นส่งปฏิิบัติงาน	ส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาข่าจันทบุรี	กรมเจ้าท่า
3. นางสาว่ชื่นัญชื่ิดัา  นาคปลัดั	 นักทรัพยากรบุคคลช�านาญการ	กองการเจ้าหน้าที่	กรมการข่นส่งทางบก
4. นายเก่ยรติิชื่ัย   ชื่ัยเรืองยศ	 ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน	กรมท่าอากาศยาน
5. นายชื่าติิชื่าย   ชื่่ว่งชื่ิง	 วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา	(ด้านบ�ารุงรักษา)	
	 	 	 วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ	บริหารราชการส่วนกลาง	กรมทางหลวง
6. นายบัญชื่า   ชื่่ว่ยนิมิิติร	 นายช่างโยธา	(พร.)	กลุ่มงานในพื้นที่เฉพาะ	ส�านักก่อสร้าง	กรมทางหลวงชนบท
7. นางสาว่ลักษ์ณ์ว่ดั่  ธนามิ	่ ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการข่นส่งและจราจร
	 	 	 ส�านักงานนโยบายและแผนการข่นส่งและจราจร
8. นายภูษ์ิติ   ชื่ัยฤที่ธิพงศ	์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ	กลุ่มแผนงานการลงทุนและงบประมาณ		
	 	 	 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน	กรมการข่นส่งทางราง	 	

รัฐวิสาหกิจำ
9. นายจิเร   รุ่งฐานีย	 รองผู้ว่าการกลุ่มบริหารรถไฟฟ้า	การรถไฟแห่งประเทศไทย
10. นางฉัติรว่ิไล   อภิว่ัฒนากุล	 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกค่าภาระเงินสด	5	แผนกค่าภาระเงินสด	5	
	 	 	 กองบริการค่าภาระเงินสด	ส�านักบริหารการเงิน	ฝั่่ายการเงินและบัญชี	
	 	 	 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
11. นางสาว่เสาว่นี   ศร่สุว่รรณ์	 วิทยากร	6	แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร	กองวิจัยและพัฒนา	
	 	 	 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12. นายว่ินัย   สะอิ�	 หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาองค์การฝั่่ายบริหาร	องค์การข่นส่งมวลชนกรุงเทพ
13. นางจิริยา   บัว่บุศย	์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองปฏิิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉ้ยงเหน่อและตะวันออก		
	 	 	 ระดับ	8	กองปฏิิบัติการเดินรถภาคตะวันออกเฉ้ยงเหน่อและตะวันออก	
	 	 	 ฝั่่ายธุรกิจเดินรถ	บริษัท	ข่นส่ง	จ�ากัด
14. นางสาว่ปฏิมิา สุคันธนาค	 ผู้จัดการงานบริหารทั�วไปงานสนับสนุนด้านวิชาการ	
	 	 	 ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
15. นายว่ศิน ว่รรณ์พฤกษ์์	 ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนาธุรกิจ	รักษาการผู้อ�านวยการฝั่่ายธุรกิจองค์กร
	 	 	 บริษัท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากัด
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4. ด้านบริหารจัดการทั่วไปและงานสารบรรณกลาง
กระทรวงคมนาคมและส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 1. งานบริการทั�วไป

	 นายศักดิ�สยาม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	
พร้อมด้วยนายอธริฐั	รตันเศรษฐ	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง
คมนาคม	นายวีระศักดิ�	 หวังศุภกิจโกศล	รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม	 นายชยธรรม์	 พรหมศร	 ปลัดกระทรวง
คมนาคม	 คณะผู ้บริหารระดับสูง	 และหัวหน้าหน่วยงาน 
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกระทรวงคมนาคม	ประจ�าปี	2564	 	 เมื่อวันที่	5	
พฤศจิกายน	2564	เวลา	10.00	น.	ณ	วดัปทมุคงคาราชวรวหิาร	 
เข่ตสัมพันธวงศ์	กรุงเทพมหานคร

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ฝั่่ายช่วยอ�านวยการและ 
งานประชุม	 ด�าเนินการพิจารณาทบทวนคณะกรรมการตาม
มติคณะรัฐมนตรีข่องกระทรวงคมนาคม	 จัดท�าหนังสือแต่งตั้ง 
หรือมอบหมายผู้แทนเข่้าร่วมเป็นกรรมการ	 อนุกรรมการ	 
และคณะท�างาน	ตามกฎหมาย	ค�าสั่ง	และระเบียบที่เกี่ยวข่้อง	
เป็นฝั่่ายเลข่านุการข่องคณะอนุกรรมการและคณะท�างาน 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย	 เสนอความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข่้อง 
ต่อคณะรัฐมนตรี	 สนับสนุนการปฏิิบัติงานข่องหน่วยงาน 
ที่ร้องข่อ	ประสานข่อข่้อมูลและแจ้งเรื่องแก่หน่วยงานในสังกัด
และหน่วยงานอืน่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้่อง	จดักจิกรรมและพธิกีารท่ีส�าคญั
ข่องกระทรวงตามท่ีได้รับมอบหมาย	 จัดเตรียมและอ�านวย
ความสะดวกคณะผูต้รวจเย่ียมกระทรวงชุดต่าง	ๆ 	ประสานงาน	 
อ�านวยความสะดวกผู้บริหารและเข่้าร่วมประชุม	รวมทั้งจัดท�า
สรปุรายงานผลการประชมุเสนอผูบ้รหิาร	ตดิตาม	ประสานงาน 
เกบ็รวบรวมข้่อมลูเพ่ือจดัท�ารายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ข่องกระทรวง
คมนาคมทุกวันและทุกสัปดาห์	 เสนอผู้บริหารเพื่อทราบ 
และแจ้งเวียนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข่้องเพื่อด�าเนินการตาม 
ข่้อสั�งการ

	 นายศักดิ�สยาม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	 
พร้อมด้วยนายอธิรัฐ	 รัตนเศรษฐ	 รัฐมนตรีช ่วยว่าการ 
กระทรวงคมนาคม	 นายวี รศั กดิ� 	 หวั งศุ ภกิ จ โกศล	 
รัฐมนตรีช ่วยว ่าการกระทรวงคมนาคม	 นายชยธรรม	์
พรหมศร	 ปลัดกระทรวงคมนาคม	 และผู ้บริหารระดับสูง
กระทรวงคมนาคม	 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย 
วั น ส ว ร รคตพร ะบาทสม เด็ จพ ร ะบ รมชนกาธิ เ บศ ร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 ในวันท่ี	13	
ตุลาคม	2564	 ณ	 อาคารสโมสรและหอประชุม	 กระทรวง
คมนาคม

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ป็ระจำาป็ี 2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศัจิกายน 2564

พิธีวางพวงมาลาเน่�องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศัร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564

นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยป็ลัดกระทรวงคมนาคม 
เข้าร่วมการป็ระชุมศัูนย์ป็ฏิิบัติการศัูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศัป็ก.ศับค.)

 2. งานช่วยอ�านวยการและสนับสนุนผู้่้บริหารในภารกิจำ
ต่าง ๆ



1 ทบทวนการแตงต้ังคณะกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงคมนาคม

2 แตงต้ังหรือมอบหมายผูแทนรวมเปนกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน

 ตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบท่ีเก่ียวของ

3 ดำเนินการรับเร่ืองเขาและสงเร่ืองออกท่ีดำเนินการแลวเสร็จ

4 ติดตาม ประสาน และจัดทำสรุปรายงานสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 (COVID-19) ของกระทรวงคมนาคมเปนประจำทุกวันและทุกสัปดาห

5 เสนอเร่ืองความเห็นตอคณะรัฐมนตรี และสรุปเสนอเร่ืองและจัดสงขอมูลภารกิจของกระทรวงคมนาคม 

 นำเสนอหน�วยงานภายนอกและสนับสนุนภารกิจหน�วยงานในสังกัด

6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน

7 จัดเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมและงานพิธีการตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

8 อำนวยความสะดวก ติดตาม และเขารวมประชุมกับผูบริหาร พรอมจัดทำสรุปผลการประชุม

 เพ่ือเสนอผูบริหารสั�งการ

ลำดับท่ี การดำเนินการ

รวม

จำนวน 
(เร่ือง)

2

115

3,123

1,147

5
4

117

4,525
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สถิติการด�าเนินงานในรอบปีที�ผู้่านมา

	 นายศักดิ�สยาม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	
เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
กระทรวงคมนาคม	 เพื่อถวายพระราชกุศล	 เนื่องในวันคล้าย
วันพระบรมราชสมภพ	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 
และวันพ่อแห่งชาติ	5	 ธันวาคม	2563	 โดยมี	 นายชยธรรม์	 
พรหมศร	ปลดักระทรวงคมนาคม	ผูบ้รหิาร	ผูแ้ทนสว่นราชการ 
และรัฐวิสาหกิจในสังกัด	 จิตอาสา	904	 กระทรวงคมนาคม 
ข่้าราชการ	 และเจ้าหน้าท่ีส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 
และส�านักงานรัฐมนตรี	เข่้าร่วมกิจกรรมฯ	ในวันที่	7	ธันวาคม	
2563	ณ	อาคารสโมสรและหอประชุม	กระทรวงคมนาคม

กจิกรรมจิตอาสาพฒันาป็รบัป็รงุภมูทิศััน์กระทรวงคมนาคม เพ่ือถวายพระราชกุศัล  
เน่�องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศัร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  

5 ธันวาคม 2563 ณ อาคารสโมสรและหอป็ระชุม กระทรวงคมนาคม
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

 3. งานกิจำกรรมจิำตอาสาพัฒนาสิ�งแวดล้อมและ
บ�าเพญ็สาธารณประโยชน์

 4. งานบริการข่้อม่ลข่่าวสารข่องราชการและ 
งานห้องสมุด
  4.1 ก�รให้บริก�รข้อมูลข��วส�ร
  กองกลาง	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	(สปค.)	
ได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัติข่้อมูลข่่าวสารข่องราชการ	
พ.ศ.	2540	รวมท้ัง	กฎหมาย	ประกาศ	และระเบยีบท่ีเกีย่วข่อ้ง	
ดังน้้
	 	 •	 จัดท�าแผนปฏิิบัติงานศูนย์ข่้อมูลข่่าวสารกระทรวง
คมนาคม	ประจ�าปงีบประมาณ	2564	พร้อมเสนอคณะกรรมการ
ข่้อมูลข่่าวสารกระทรวงคมนาคมให้ความเห็นชอบ
	 	 •	 จัดส่งเอกสารและหลักฐานการประเมินตนเอง 
ตามเกณฑ์ก์ารประเมนิศนูยข์่อ้มลูข่่าวสารข่องราชการโดดเดน่	 
ปี	 2564	 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการข่้อมูลข่่าวสาร 
ข่องราชการ	 ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 (สปน.)	
ก�าหนด	 ซึ�งผลปรากฏิว่า	 สปค.	 ผ่านเกณฑ์์การประเมิน 
ศูนย์ข่้อมูลข่่าวสารข่องราชการโดดเด่น	ซึ�งเป็นปีที่	2	ที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าว
	 	 •	 ขั่บเคลื่อนการด�าเนินงานศูนย์ข่้อมูลข่่าวสาร 
หนว่ยงานในสงักดั	โดยจดัโครงการเย่ียมชมศนูยข์่อ้มลูข่่าวสาร
ข่องหน่วยงานในสังกัดประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2564	 
และการแจ้งเวียนหนังสือข่อง	 สปน.	 เกี่ยวกับแนวทาง 
การด�าเนินงานศูนย์ข่้อมูลในด้านต่าง	ๆ	ให้หน่วยงานในสังกัด
ทราบและด�าเนินการต่อไป	
	 	 •	 รายงานผลการปฏิิบัติตามพระราชบัญญัติข่้อมูล
ข่่าวสารข่องราชการ	 พ.ศ.	 2540	 ประจ�าปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	(ภาพรวมกระทรวง)	 ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ข่้อมูลข่่าวสารข่องราชการ
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โครงการอบรมเรื่อง “การเป็ิดเผยข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของหน่วยงาน
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศั. 2540”

ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศัึกษาดูงานศัูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
กระทรวงคมนาคมผ่านระบบการป็ระชุม Zoom เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

กองกลางได้รับมอบป็ระกาศันียบัตรองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ พ.ศั. 2564

เยี่ยมชมศัูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการขนส่งทางราง  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564

	 	 •	จัดโครงการอบรมเรื่อง	“การเปิดเผยข่้อมูลข่่าวสาร 
ในความครอบครองข่องหน่วยงานตาม	 พ.ร.บ.	 ข้่อมูล
ข่่าวสารข่องราชการ	 พ.ศ.	 2540”	 ในรูปแบบออนไลน์ 
ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสร์ะบบ	Zoom	Cloud	Meeting	เมือ่วนัท่ี	30	
กรกฎาคม	2564	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ทบทวนและเสรมิสรา้ง
ความรู้ความเข้่าใจเกีย่วกับกฎหมาย	ระเบียบต่าง	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้่อง
ในการปฏิบิติัตาม	พ.ร.บ.	ข่อ้มลูข่่าวสารฯ	มผีูแ้ทนข่องหนว่ยงาน 
ในสังกัด	และ	สปค.	สรค.	เข่้าอบรม	จ�านวน	48	คน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานศึกษาดูงาน 
ศูนย์ข่้อมูลข่่าวสาร	 กระทรวงคมนาคม	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และเพิ�มพูนความรู้ในการปฏิิบัติงานศูนย์ข่้อมูล
ข่่าวสารข่องราชการ	ในรปูแบบออนไลนผ์า่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์
ระบบ	Zoom	Cloud	Meeting	เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2564	

  • 	 เ ย่ี ยมชมศูน ย์ข่้ อ มูล ข่่ าวสารข่องราชการ	 
กรมการข่นสง่ทางราง	เม่ือวนัท่ี	3	มีนาคม	2564	เพือ่แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ในการด�าเนินงาน	 รวมท้ังปัญหา/อุปสรรค	 ฯลฯ		 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีศูนย์ข่้อมูลข่่าวสาร	 กระทรวงคมนาคม	 
เข่้าร่วมเยี่ยมชม	จ�านวน	5	คน	
  • จัดเก็บสถิติการให้บริการข่้อมูลข่่าวสารแก่ 
ประชาชนข่องศูนย์ข่้อมูลข่่าวสารกระทรวงคมนาคมทาง
กายภาพและอิเล็กทรอนิกส์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	
และรายงานให้ผู้บริหารทราบปีละ	2	ครั้ง
  • ประสานและรวบรวมข่้อมูลตามมาตรา	7	 และ
มาตรา	9	 แห่ง	 พ.ร.บ.	 ข่้อมูลข่่าวสารฯ	 จากหน่วยงานใน	
สปค.	 สรค.	 และ	 เว็บไซต์	 คค.	 (https://www.mot.go.th)	 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข่้อง	 น�ามาเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์ข่้อมูล
ข่่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ข่องราชการ	คค.	(http://www.oic.go.th/
infocenter7/731)
  • การจัดการท�าลายเอกสาร	 เพื่อให้การปฏิิบัติงาน 
ด้านการจัดเก็บและท�าลายเอกสารข่อง	 สปค.	 และ	 สรค. 
เปน็ไปตามกฎหมาย	ระเบียบ	และค�าสั�งท่ีเกีย่วข้่อง	โดยพิจารณา 
จากแฟ้มเอกสารท่ีครบก�าหนดอายุ	 การเก็บข่องหน่วยงาน 
ท่ีฝั่ากเก็บหรือคดีสิ้นสุดลง	 แล้วจัดพิมพ์หนังสือท�าลาย	 
ประจ�าปี	....	 ทุกแฟ้ม	 ตามจ�านวนท่ีได้รับจากหน่วยงาน 
ฝั่ากเก็บ	 และจัดท�าบันทึกเสนอประธานคณะกรรมการท�าลาย
เอกสาร	 เพื่อทราบก่อนจัดส่งบัญชีการท�าลายไปยังส�านัก 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาและแจ้ง	 คค.	 ทราบ	 
เพื่อการท�าลายตามข่ั้นตอนต่อไป
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หนังสือรายงานป็ระจำาป็ี 2563 กระทรวงคมนาคม 
และสำานักงานป็ลัดกระทรวงคมนาคม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งป็ระเทศัไทย (รฟม.) และคณะ 
เข้าศัึกษาดูงานห้องสมุดราชรถอักษร สำานักงานป็ลัดกระทรวงคมนาคม 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564

คณะผู้จัดทำาหนังสือรายงานป็ระจำาป็ี 2564 กระทรวงคมนาคม 
และสำานักงานป็ลัดกระทรวงคมนาคม

การบริจาคหนังสือและวารสารต่าง ๆ จำานวน 3,000 เล่ม  
ให้กับสำานักงานส่งเสริมการศัึกษานอกระบบและการศัึกษาตามอัธยาศััย  

กระทรวงศัึกษาธิการ (กศัน.ศัธ.) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านป็ระจำาป็ี 2564 “อ่านดีดี มีรางวัลแจก” 
เมื่อเดือนเมษายน 2564

  • การบริจาคหนังสือและวารสารต่าง	 ๆ	 จ�านวน	
3,000	 เล่ม	 ให้กับส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย	 กระทรวงศึกษาธิการ	(กศน.ศธ.)	
เมื่อวันที่	21	มกราคม	2564

	 	 •	 การจัดกิจกรรมร่วมสนุกข่องสมาชิก	 ในกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านประจ�าปี	 2564	 “อ่านดีดี	 มีรางวัลแจก”	 
จัดข่ึ้นในช่วงเดือนเมษายน	2564	 โดยมีสมาชิกให้ความสนใจ 
และเข่้าร่วมสนุกจ�านวนมาก

  4.2 ง�นห้องสมุด็
  • การจัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี	2563	กระทรวง
คมนาคม	 และส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 จ�านวน
ฉบับละ	300	 เล่ม	 และยูเอสบีแฟลชไดร์ฟ	 จ�านวน	400	 ชิ้น	 
เพื่อแจกจ่ายแก่หน่วยงานในสังกัด	 และหน่วยงานภายนอก	
เน่�องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงคมนาคม	ครบรอบ	109	ปี	
วันที่	1	เมษายน	2564

  • การรถไฟฟ้าข่นส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)	
น�าโดย	 นางจันทนา	 ตระการ	 และคณะ	 เข่้าศึกษาดูงาน 
ห้องสมุดราชรถอักษร	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง	 ๆ	 ต่อการพัฒนา 
งานห้องสมุดข่อง	รฟม.	เมื่อวันที่	4	มีนาคม	2564
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กฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว
  1. กฎหมายทางบกที�ลงประกาศในราชกิจำจำานุเบกษา
	 	 1.1	 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การข่นส่งมวลชน
กรุงเทพ	(ฉบับท่ี	5)	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	138	 
ตอนที่	35	ก	วันที่	26		พฤษภาคม		2564
	 	 1.2	กฎกระทรวงการข่อและการออกใบอนุญาตข่ับรถ	
และการต่ออายุใบอนุญาตขั่บรถ	 พ.ศ.	2563	 ฉบับกฤษฎีกา	 
เล่ม	137	ตอนที่	88	ก	วันที่	22	ตุลาคม	2563
	 	 1.3	กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเน้ยมการใช้ยานยนต์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข่	7	และทางหลวงพเิศษหมายเลข่	9	
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	(ฉบบัท่ี	5)	พ.ศ.	2563	ฉบบักฤษฎกีา	
เล่ม	137	ตอนที่	106	ก	วันที่	29	ธันวาคม	2563
	 	 1.4	 กฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุก 
คนโดยสารไม่เกนิเจด็คน	(ฉบบัท่ี	2)	พ.ศ.	2563	ฉบบักฤษฎีกา	
เล่ม	137	ตอนที่	107	ก	วันที่	30	ธันวาคม	2563
	 	 1.5	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนย้มการใช้ยานยนต ์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข่	7	 สายกรุงเทพมหานคร	 -	
บ้านฉาง	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	138	 ตอนที่	4	 ก	 
วันที่	22	มกราคม	2564
	 	 1.6	กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเนย้มการใช้ยานยนต ์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข่	 9	 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร	 (ถนนกาญจนาภิเษก)	 ตอนบางปะอิน	-	 
บางพลี	 (ฉบับท่ี	2)	 พ.ศ.	2564	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	138	 
ตอนที่	14	ก	วันที่	1	มีนาคม	2564
	 	 1.7	กฎกระทรวง	ฉบับท่ี	63	(พ.ศ.	2564)	ออกตามความ
ในพระราชบญัญตักิารข่นสง่ทางบก	พ.ศ.	2522	ฉบบักฤษฎกีา	 
เล่ม	138	ตอนที่	16	ก	วันที่	4	มีนาคม	2564
	 	 1.8	กฎกระทรวงก�าหนดอัตราความเร็วข่องยานพาหนะ 
บนทางหลวงแผ่นดินหรอืทางหลวงชนบทท่ีก�าหนด	พ.ศ.	2564	
ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	138	ตอนที่	17	ก	วันที่	10	มีนาคม	2564
	 	 1.9	 กฎกระทรวงก�าหนดค่าธรรมเน้ยมตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	138	
ตอนที่	19	ก	วันที่	17	มีนาคม	2564
	 	 1.10	กฎกระทรวงยกเวน้ค่าธรรมเนย้มการใช้ยานยนต์
บนทางหลวงพิเศษหมายเลข่	7	และทางหลวงพเิศษหมายเลข่	9	 
ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	พ.ศ.	2564	ฉบบักฤษฎีกา	เลม่	138	
ตอนที่	24	ก	วันที่	5	เมษายน	2564
	 	 1.11	 กฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการ 
เคลือ่นย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ	พ.ศ.	2564		 
ฉบับกฤษฎีกา	เลม่	138	ตอนท่ี	37	ก	วันท่ี	28	พฤษภาคม	2564
	 	 1.12	 กฎกระทรวงยกเลิกยกเว้นค่าธรรมเน้ยม 
การใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข่	 7	 และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข่	 9	 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
และปี ใหม่	 เป็นประจ�าทุกปี	 พ.ศ.	 2550	 พ.ศ.	 2560	 
ฉบบักฤษฎกีา	เลม่	138	ตอนท่ี	37	ก	วนัท่ี	28	พฤษภาคม		2564 
	 	 1 .13	 กฎกระทรวงรถยนต์ รับจ้ างผ่ านระบบ
อเิล็กทรอนิกส	์พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎีกา	เลม่	138	ตอนท่ี	41	ก	 
วันที่	23	มิถุนายน	2564

5. ด้านกฎหมาย
	 	 1.14				กฎกระทรวงก�าหนดเครือ่งแต่งกาย	เครือ่งหมาย	 
ประวัติคนขั่บรถ	 บัตรประจ�าตัวคนขั่บรถ	 และการแสดงบัตร 
ประจ�าตัวคนข่บัรถยนต์สาธารณะ	รถยนตบ์รกิารธรุกจิ	รถยนต ์
บริการทัศนาจร	 และรถจักรยานยนต์สาธารณะ	(ฉบับท่ี	2)	 
พ.ศ.	 2564	 ฉบับกฤษฎีกา	 เล่ม	 138	 ตอนท่ี	 41	 ก	 
วันที่	23	มิถุนายน	2564
	 	 1.15	 ประกาศคณะกรรมการควบคุมการข่นส่ง 
ทางบกกลาง	ฉบับที่	2022	(พ.ศ.	2564)	เรื่อง	ก�าหนดเส้นทาง
ส�าหรับรถโดยสารประจ�าทาง	หมวด	1	ในเข่ตกรงุเทพมหานคร
และจงัหวดัท่ีมเีสน้ทางตอ่เน่�อง	สายท่ี	4	-	44	หมู่บา้น	วปอ.	11	- 
สวนหลวงพระราม	8	 ฉบับประกาศและงานทั�วไป	 เล่ม	138	 
ตอนที่	48	ง	วันที่	3	มีนาคม	2564
	 	 1.16	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เรื่อง	 ก�าหนด 
ให้ทางพิเศษบูรพาวิถี	 (ทางพิเศษสายบางนา	 -	 ชลบุรี)	 
ทางยกระดับด้านทิศใต้	 สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษ 
บูรพาวิถี	และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี	-	
สุข่สวัสดิ�)	กับทางพิเศษบูรพาวิถี	เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
พิเศษ	 ประเภทข่องรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ	 
และอตัราคา่ผา่นทางพเิศษ	(ฉบบัท่ี	10)	พ.ศ.	2564	ฉบบัประกาศ 
และงานทั�วไป	เล่ม	138	ตอนที่	77	ง	วันที่	5		เมษายน	2564
	 	 1.17	 ประกาศกระทรวงคมนาคม	 เร่ือง	 ก�าหนดให้ 
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก	(บางพลี	-	สุข่สวัสดิ�)	และทางพิเศษ 
สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษ 
กาญจนาภิเษก	 (บางพลี	 -	 สุข่สวัสดิ�)	 เป็นทางต้องเสีย 
ค่าผ่านทางพิเศษ	 ประเภทข่องรถท่ีต้องเสียหรือยกเว้น 
ค่าผ่านทางพิเศษ	 และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ	(ฉบับท่ี	10)	 
พ.ศ.	2564	ฉบับประกาศและงานทั�วไป	เล่ม	138	ตอนที่	77	ง	
วันที่	5	เมษายน	2564
	 	 1.18				ประกาศกระทรวงคมนาคม	เร่ือง	ระบบหมายเลข่
ทางหลวงพิเศษ	 ทางหลวงสัมปทาน	 และทางหลวงแผ่นดิน	
พ.ศ.	2564	ฉบบัประกาศและงานทั�วไป	เล่ม	138	ตอนท่ี	145	ง	 
วันที่	23	มิถุนายน	2564
  2. กฎหมายทางน��าที�ลงประกาศในราชกิจำจำานุเบกษา
	 	 2.1	 กฎกระทรวงการออกหนังสือส�าคัญประจ�าตัว 
คนประจ�าเรอื	พ.ศ.	2563	ฉบบักฤษฎกีา	เลม่	137	ตอนท่ี	96	ก	 
วันที่	18		พฤศจิกายน	2564
	 	 2.2	 กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์และมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการท�างานบนเรือ	 
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564	ฉบับกฤษฎีกา	เล่ม	138	ตอนที่	48	ก	
วันที่	19	กรกฎาคม	2564
  3. กฎหมายทางอากาศที�ลงประกาศในราชกิจำจำา 
นุเบกษา
	 	 ข่อ้บงัคบัข่องคณะกรรมการการบนิพลเรอืน	ฉบบัท่ี	98 
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน	 ประเภท 
การข่นส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์	และประเภทการท�างาน 
ทางอากาศ	 แก้ไข่เพิ�มเติม	 ฉบับประกาศและงานทั�วไป	 
เล่ม	138	ตอนพิเศษที่	204	ง	วันที่	2	กันยายน	2564
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6. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

เอกอัครราชทูตป็ระเทศัต่าง ๆ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย  

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก และสหภาพยุโรป็

นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
กล่าวป็าฐกถาในงาน “ABLF Talks Live Virtual Conclave” 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564

นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
เข้าร่วมการป็ระชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ป็ุ่น 

(High Level Joint Commission: HLJC) ครั�งที่ 5 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
กล่าวปาฐกถาในงาน	 “ABLF	Talks	Live	Virtual	Conclave”	 
เมื่ อวั น ท่ี 	 7 	 กั นยายน	 2564	 ในรู ปแบบออนไลน์	 
หัวข่้อ	 “The	Long	Road	to	Economic	Stability”	(เส้นทาง 
สู่ความมั�นคงทางเศรษฐกิจ)	 เพื่อน�าเสนอโครงการข่อง 
กระทรวงคมนาคมและเชญิชวนนกัลงทุนต่างชาตมิารว่มลงทุน
โครงการคมนาคมในประเทศไทย

	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
เข่้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย	-	ญี่ปุ่น	 
(High	 Level	 Joint	 Commission:	 HLJC)	 ครั้ง ท่ี	 5	 
ในวั น ท่ี 	 11 	 สิ งหาคม	 2564 	 ผ่ านร ะบบทาง ไกล	 
ซึ� ง มี	 นายดอน	 ปรมัตถ์วินัย	 รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 และนายโมเทกิ	 
โทชิมิทสึ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น	 
เป็นประธานการประชุมร่วมกัน	 โดยท้ังสองฝั่่ายได้หารือ 
ถึงความก้าวหน้าความร่วมมือทางวิชาการ	ทิศทางการพัฒนา 
ความเชื่อมโยงในไทย	และการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโข่ง

ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมป็ระชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน 
(ASEAN Transport Ministers Meeting: ATM) ครั�งที่ 26

เมื่อวันที่ 24 พฤศัจิกายน 2563

	 นายศกัดิ�สยาม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม	
ท�าหน้าท่ีหัวหน้าคณะผูแ้ทนไทยเข้่าร่วมประชุมรฐัมนตรขี่นส่ง
อาเซียน	(ASEAN	Transport	Ministers	Meeting:	ATM)	 
ครัง้ท่ี	26	โดยม	ีนายชยธรรม์	พรหมศร	ปลดักระทรวงคมนาคม	 
นายสรพงศ์	 ไพฑู์รย์พงษ์	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	 
นางจตุพร	เนียมสุข่	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม	และผู้แทน 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 ท่ีเกี่ยวข่้องเข่้าร่วมประชุม	 
ซ่ึงการประชุมครั้งนี้	 กระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร
สารสนเทศข่องบรูไนดารุสซาลามเป ็นเจ ้าภาพ	 โดยมี	 
นายดาโต๊ะ	อับดุล	มูตาหลิบ	ยูซอฟ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมและการสื่อสารสารสนเทศข่องบรูไนดารุสซาลาม	 
ท�าหน้าท่ีประธานการประชุม	 และนายซุน	 จันทอล	 รัฐมนตรี
อาวุโสว่าการกระทรวงโยธาธิการและการข่นส่งกัมพูชา	 
ท�าหน้าท่ีรองประธานการประชุม	 ร่วมด้วยรัฐมนตรีข่นส่ง
อาเซียนและเลข่าธกิารอาเซียน	เข้่าร่วมการประชมุ	ในวนัท่ี	24	 
พฤศจิกายน	2563	 ด้วยระบบการประชุมทางไกล	 (VDO	
Conference)	ณ	ห้องราชด�าเนิน	กระทรวงคมนาคม

	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
และนายอาคาบะ	 คาซูโยชิ	(H.E.	Mr.	AKABA	Kazuyoshi)	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดิน	 โครงสร้างพื้นฐานการข่นส่ง 
และกา ร ท่อ ง เ ท่ี ย วแ ห่ งญี่ ปุ่ น 	 (ML I T ) 	 ในข่ณะนั้ น	 
ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ	 ระหว่างกระทรวงคมนาคม 
แห่งราชอาณาจักรไทย	 และ	 MLIT	 ด้านแผนงานนโยบาย 
และเทคโนโลยีการจราจรในรูปแบบเวียนลงนาม	ผ่านช่องทาง 
การทูต	 ซ่ึงส่งผลให้บันทึกความร่วมมือฯ	 มีผลใช้บังคับ 
อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2564
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นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เป็็นป็ระธานเป็ิดการป็ระชุมคณะกรรมการด้านการขนส่งเอสแคป็ ครั�งที่ 6 

เมื่อวันที่ 12 พฤศัจิกายน 2563 ณ ศัูนย์การป็ระชุมสหป็ระชาชาติ กรุงเทพฯ

	 นายศักดิ�สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม	 ได้บันทึกเทปการกล่าวถ้อยแถลงรณรงค์หาเสียง
ส�าหรับการเลอืกตัง้สมาชกิคณะมนตรอีงคก์ารระหวา่งประเทศ	 
วาระปี	 ค.ศ.	2022	-	2023	 ข่องประเทศไทย	 โดยน�าเสนอ
ประเด็นนโยบายข่องประเทศไทย	 เช่น	 การด�าเนินการ 
ด้านคมนาคมข่นส่งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท่ียั�งยืน	 
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	 โครงการ	
Bio-Circular-Green	Model	 และบทบาทข่องประเทศไทย 
ในการสนับสนุนงานข่อง	IMO	อันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั�น 
และวสัิยทศัน์ข่องประเทศไทยท่ีให้ความส�าคัญกบัภาคการข่นส่ง 
ทางทะเลในเวทีระดับนานาชาติ	 โดยกระทรวงคมนาคม 
ได้เผยแพร่เทปบันทึกถ้อยแถลงข่องรัฐมนตรีฯ	 ผ่านช่องทาง 
สื่อสังคมออนไลน์ข่องหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 
และสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง	ๆ

	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม	
เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการด้านการข่นส่ง 
เอสแคป	ครัง้ท่ี	6	เพือ่อภิปรายเกีย่วกับประเด็นด้านความส�าคัญ 
เชิ งยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาระบบข่นส่ ง ในภูมิภาค	 
การเสริมสร้างความร่วมมือและการก�าหนดนโยบายระดับ
ภูมิภาค	 เพ่ือพัฒนาการข่นส่งท่ียั�งยืนและการเช่ือมโยง 
ท่ีสอดคล้องกับข่้อผูกพันระดับโลกและระดับภูมิภาค	 
เช่น	 แผนปฏิิบัติการระดับภูมิภาคส�าหรับการเช่ือมต่อ
การข่นส่งท่ียั�งยืนในเอเชียและแปซิฟิก	 ระยะท่ี	1	 ข้่อมติ 
ข่องคณะกรรมการฯ	 และแผนทศวรรษแห่งปฏิิบัติการ 
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั�งยืน	 การพิจารณาเกี่ยวกับ
วตัถปุระสงค์หลักและทิศทางข่องแผนปฏิบัิตกิารระดับภูมภิาค
ส�าหรับการข่นส่งที่ยั�งยืนในระยะต่อไป	และการจัดหาแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมส�าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี
ด้านการข่นส่งท่ีจะจัดข้ึ่นในปี	2564	 ซึ�งการด�าเนินการข่อง
ประเทศไทยด้านการข่นส่งท่ียั�งยืน	 มีความสอดคล้องกับ 
แผนปฏิิ บั ติ ก า ร ร ะดั บภู มิ ภาคส�าห รั บกา ร เ ช่ื อม โ ย ง 
ด้ านการข่นส่ ง ท่ี ยั� งยืน ในภูมิภาคเอ เชี ยและแปซิฟิก 
ข่องเอสแคป	 ประเทศไทยยืนยันท่ีจะท�างานร่วมกับเอสแคป 
อยา่งตอ่เน่�อง	เพ่ือใหก้ารด�าเนนิงานเปน็ไปตามแผนปฏิบิตักิาร 
ระดับภูมิภาคท้ังในปัจจุบันและอนาคตและเพื่อประโยชน์
สูงสุดข่องภูมิภาค	 โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกเอสเคป	 
ผู้เชี่ยวชาญ	ผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ	เข่้าร่วมประชุม	 
Ms.	Armida	Salsiah	Alisjahbana	 เลข่าธิการบริหาร 
เอสเคปให้การต้อนรับ	 เม่ือวันท่ี	 12	 พฤศจิกายน	2563	 
ณ	ศูนย์การประชุมสหประชาชาติกรุงเทพฯ
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7. ด้านการตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์
	 กองตรวจราชการ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 
มีภารกิจหลักในการด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ 
ข่องผู ้ตรวจราชการกระทรวง	 ติดตามและประเมินผล 
การตรวจราชการ	รวมทัง้ด�าเนินการเกี่ยวกับเรือ่งราวรอ้งทกุข์่
ท่ีอยู่ในอ�านาจหน้าท่ีข่องกระทรวงคมนาคม	ซ่ึงในปีงบประมาณ	 
พ.ศ.	2564	 กองตรวจราชการได้ด�าเนินการตามภารกิจหลัก	
ดังต่อไปนี้

 กรอบแนวทางการตรวจราชการ 
ของกระทรวงคมนาคม และสถิิติ 
การตรวจราชการ
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ข่องโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	 ได้มีการน�า
เทคโนโลยีการประชุมผ่านระบบอิเลก็ทรอนกิส์เข้่ามาสนบัสนนุ 

การปฏิิบัติภารกิจการตรวจราชการมีภารกิจท้ังสิ้น	46	 คร้ัง	 
ได้แก่	 การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจ�าป	ี 
ใน	18	 เข่ตตรวจราชการ	จ�านวน	20	ครั้ง	การตรวจราชการ 
ร่วมกับรัฐมนตรี	 จ�านวน	17	 คร้ัง	 และการตรวจราชการ 
แบบบูรณาการร่วมกบัส�านกันายกรฐัมนตรแีละกระทรวงต่าง	ๆ 	 
จ�านวน	9	 ครั้ง	 พร้อมท้ังได้น�าข่้อมูลจากการตรวจติดตาม 
มาจัดท�าสรุปเป็นรายงานตรวจราชการท่ีมีข่้อเสนอแนะ	 
เพื่อน�าเรียนผู ้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคมทราบ 
และพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดได้ด�าเนินการ	 
มุ ่งให้เกิดการแก้ไข่ปัญหาและพัฒนางานข่องกระทรวง
คมนาคม	ท้ังนี	้กระทรวงคมนาคมได้ตดิตามผลการด�าเนนิงาน 
ข่องหน่วยงานตามข้่อสั�งการอย่างต่อเน่�อง	 ก่อนน�ามา 
ประมวลผลเป็น	 “หนังสือผลงานการติรว่จิราชื่การประจิำา
ปีงบประมิาณ์”	เป็นประจ�าทุกปี

 กองตรวจราชการ	 ได้ด�าเนินการเรื่องราวร้องทุกข่ ์
ตามกระบวนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์่	 ในปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	 กระทรวงคมนาคมได้รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์่ 
จากประชาชนและหน่วยงานอ่ืน	 รวมท้ังสิ้น	 388	 เร่ือง	 
จ�าแนกตามภูมิภาคแยกได้เป็นเรื่องราวร้องทุกข์่ในภูมิภาค 
ส่วนกลางมากที่สุด	จ�านวน	142	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	36.60	 
รองลงมาคือ	ภาคใต้	จ�านวน	79	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	20.36	
ภาคตะวนัออกเฉ้ยงเหนอ่	จ�านวน	60	เรือ่ง	คิดเปน็ร้อยละ	15.46 

ภาคเหน่อ	 จ�านวน	 46	 เ รื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 11.86	 
ภาคตะวันออก	 จ�านวน	38	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 9.79	 
และภาคกลาง	 จ�านวน	 23	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 5.93	 
และผลการด�าเนินการเรื่องราวร้องทุกข่์	 ประจ�าปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	 อยู่ในข้ั่นตอนด�าเนินการ	 จ�านวน	226	 เรื่อง	 
คิดเป็นร้อยละ	 58.25	 และยุติแล้ว	 จ�านวน	 162	 เรื่อง	 
คิดเป็นร้อยละ	41.75

การตรวจราชการของกระทรวงคมนาคม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำแนกตามภูมิภาค

 

 

(8)

ภาคตะวันออกภาคใตภาคกลาง

ตรวจราชการปกติ (ครั้ง) ตรวจราชการรวมกับผูบริหาร คค. (ครั้ง) ตรวจบูรณาการ (ครั้ง) รวม (ครั้ง)

สวนกลาง ภาค
ตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ

ภาคเหน�อ

(1)

(9)

(4)

(2)
(1)

(7)

(3)
(4)

(1)

(8)

(2) (2)

(9)

(3) (2)

(14)

(4)

(2)

(6)

ภูมิิภาค จิำานว่น
(เรื�อง)

ร้อยละ อยู่ระหว่่าง
ดัำาเนินการ (เรื�อง)

ยุติิ
(เรื�อง)

ส่วนกลาง	 142	 36.60	 86	 56

ภาคกลาง	 23	 5.93	 12	 11

ภาคใต้	 79	 20.36	 51	 28

ภาคตะวันออก	 38	 9.79	 24	 14

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 60	 15.46	 33	 27

ภาคเหนือ	 46	 11.86	 20	 26

รวม	 388	 100	 226	 162

 การด�าเนินการเร่ืองราวร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ทิศทางการพัฒนาบุคลากรในยุค 
COVID-19
 เน่�องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข่องโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ซึ�งมีการถูกจ�ากัดการรวมกลุ่ม	 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล	จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การด�าเนินการจัดอบรมในองค์กร	 จากอบรมแบบรวมกลุ่ม
ตลอดท้ังโครงการ	 กลายเป็นการอบรมแบบออนไลน์	70%	 
และแบบรวมกลุ่มจะลดลงเหลือเพียง	30%	 ท�าให้ค่าใช้จ่าย
หลายส่วนท่ีเกิดจากการอบรมแบบปกติลดลง	 จึงสามารถ 
น�างบประมาณส่วนน้้มาพัฒนาการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ�งข่ึ้น	
 ในส่วนข่องรูปแบบและเน่้ อหาการอบรมอาจมี 
การปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
มากข้ึ่น	 มีการพัฒนาเน่้อหาให้มีความสร้างสรรค์มากข้ึ่น	 
มีหัวข้่อใหม่	 ๆ	 ท่ีมีความน่าสนใจมากข้ึ่น	 มีกิจกรรม	 มีภาพ 
และเสียง	 หรือวิ ดีทัศน์ เ ป็นสื่อ ท่ีท�าให้ เข่้าใจได้มากข้ึ่น	 
เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวเข้่ากับความปกติใหม่ได้	 
และให้บุคลากรได้รับความรู้	 ความเข่้าใจในเน่้อหาข่องงาน 
ในเชิ งลึกมาก	 รวมถึ งการปลูกฝั่ั งวัฒนธรรมองค์กร	 
ปลูกฝั่ังทัศนคติที่ดี	 ท�าให้บุคลากรสามารถน�าไปพัฒนาตัวเอง 
ได้อย่างต่อเน่�อง	 และส่งผลถึงองค์กรท่ีจะมีบุคลากร 
ท่ีมคีวามเช่ียวชาญในการท�างานมาปฏิบิตังิาน	เพือ่สรา้งคณุคา่ 
ให้แก่ต่อองค์กรได้มากข่ึ้น

กิจกรรมการป็ลูกผักออร์แกนิค

กิจกรรมป็รุงอาหาร/ของว่าง/ขนมไทยกิจกรรมคลายกล้ามเนื�อด้วยโยคะ

การพัฒนาการอบรมและการจัดสวัสดิการ 
ให้แก่บุคลากรอย่างสร้างสรรค์เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย
 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้ความส�าคัญ 
ต่อการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพื่อมุ่งหมายให้บุคลากร 
มีข่วัญและก�าลังใจท่ีดี	 ส่งผลให้ปฏิิบัติราชการอย่างเต็มก�าลัง 
ความสามารถ	 เกิดแรงจูงใจในการท�างานมุ่งพัฒนาตนเอง	 
และงานในความ รับผิดชอบให ้ มีคุณภาพมากยิ่ ง ข้ึ่น	 
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ท่ีผ่านมาได้ด�าเนินแผนงาน/
โครงการ	เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร	ดังนี้
 1. ด้านการนันทนาการ
	 โครงการสวัสดิการด้านนันทนาการ	 เพื่อพัฒนา 
คุณภาพชีวิต	 ได้แก่	 กิจกรรมคลายกล้ามเนื้อด้วยโยคะ	 
กิจกรรมการปลูกผักออร์แกนิค	 กิจกรรมการท�าน�้าสมุนไพร 
เพื่อสุข่ภาพ	และกิจกรรมปรุงอาหาร/ข่องว่าง/ข่นมไทย	
	 โครงการตรวจสุข่ภาพประจ�าปี	 รวมถึงการส�ารวจ 
ความต้องการฉ้ดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 
(COVID-19)	
	 โครงการสวัสดิการเวชภัณฑ์์และยา	 เพ่ือใช้ในการ
ปฐมพยาบาล	
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การมอบทุนการศัึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกฯ

โครงการส่งเสริมป็ระสิทธิภาพในการทำางาน สร้างเสริมสุขภาพ เพิ�มคุณภาพในการทำางาน

โครงการส่งเสริมป็ระสิทธิภาพในการทำางาน การคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม (Design Thinking and Innovation)

 2. ด้านการสร้างเสริมจำิตส�านึกต่อสังคม
 เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	
รวมถึงเสริมสร้างจิตส�านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า	 
โดยการปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการ คัดแยกสิ� ง ท่ี มีค่ า 
ไปใช้ประโยชน์กอ่นท้ิง	ภายใตโ้ครงการ	“How	to	ท้ิง	ท้ิงอย่างไร 
ให้ได้บุญ”	 ซึ�งรับบริจาคเครื่องส�าอางค์ท่ีไม่ใช้แล้ว	 ปฏิิทิน 
สื่ออักษร	 เพื่อผู้ พิการทางสายตา	 และวัสดุอะลูมิเน้ยม 
เพื่อท�าข่าเทียม	 ท้ังน้้	 เกิดความร่วมมือข่องคนในองค์กร	 
มีบุคลากรให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
 3. ด้านการสงเคราะห์สมาชิก 
	 เป ็นการให้เงินให้เปล่าแก่สมาชิกในกรณีสมรส 
กรณีถึงแก่กรรม	 และกรณีประสบสาธารณภัย	 การมอบทุน 
การศึกษาให้แก่บุตรข่องสมาชิกฯ	 นอกจากนี้	 ยังมีสวัสดิการ 
ให้ยืมชุดปกติข่าวพร้อมหมวกและเครื่องหมาย	 รวมถึง
สวัสดิการด้านเงินกู้โดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกอีกด้วย

 4. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 สนับสนุนให้ได้เงินงบประมาณในการจัดการอบรม 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร	ดังนี้
	 •	 การคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม	
(Design	Thinking	and	Innovation)
	 •	 การสร้างเสริมสุข่ภาพเพิ�มคุณภาพในการท�างาน	 
เพื่อให้บุคลากรเกิดการตระหนักและการเรียนรู้เร่ืองหลักการ 
ดูแลสุข่ภาพ	(สุข่ภาพทางกาย	จิต	และสังคม)	สามารถท�างาน
และใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเหมาะสม	(Work	Life	Balance)		
	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินการจัดสวัสดิการปีที่ผ่านมา 
ได้ด�าเนินการภายใต้นโยบายแห่งสถานการณ์การแพร่ระบาด
ข่องโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา	2019	(COVID-19)	อยา่งเครง่ครดั	 
ท้ังนี้	 ส�าหรับการจัดสวัสดิการในอนาคตจะต้องด�าเนินการ 
ตามหลักยุค	New	Normal	ต่อไป



40 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

9. ด้านการเพยแผร่และประชาสัมพันธ์
 กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	 ได้ด�าเนินการเผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ	 โครงการ	 แผนงาน	 
และผลการด�าเนินงานข่องกระทรวงคมนาคม	 ในภาพรวม 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมข่นส่งข่องไทย 
ระยะ	 20	 ปี 	 พ.ศ.	 2561	 -	 2580	 และแผนแม่บท 
การประชาสัมพันธ์ข่องกระทรวงฯ	 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาความรู้ 
ด้านการคมนาคมข่นส่งและความปลอดภัยให้กับประชาชน	 
ผู้ประกอบการข่นส่ง	 และจัดท�านิทรรศการเฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่�องในโอกาสมหามงคล 
เฉลมิพระชนมพรรษา	28	กรกฎาคม	2564	“พระบารมิดุ่ัจิรม่ิฟ้้า 
ปกเกล้าแดันไที่ย”	ด้านการคมนาคมข่นส่ง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	

ผา่นชอ่งทางออนไลน	์ทางเวบ็ไซต	์www.blesshismajesty.com	 
เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับพระราชประวัติ	 พระราชกรณ้ยกิจ	 
และพระอจัฉริยภาพข่องพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
รวมท้ังประชาสัมพันธ์โครงการส�าคัญข่องกระทรวงคมนาคม	
ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร	 และให้ประชาชนได้แสดง 
ความจงรักภักดี	 ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงปฏิิบัติ 
พระ ร าชกรณ้ ย กิ จนา นัปกา ร ด้ วยพร ะ วิ ริ ย อุ ตส าหะ	 
น�ามาซึ�งความร่มเย็นเป็นสุข่ข่องพสกนิกรทั�วท้ังแผ่นดิน	 
รวมท้ังจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าป้ายกระทรวง 
คมนาคมเพื่ อ เป็นการแสดงออกถึงความจง รัก ภักดี 
อย่างหาที่สุดมิได้

นิทรรศัการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 
“พระบารมีดุจร่มฟ้า ป็กเกล้าแดนไทย” ด้านการคมนาคมขนส่ง ป็ระจำาป็ีงบป็ระมาณ พ.ศั. 2564
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การแถิลงข่าว
	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม	 
เป็นประธานแถลงข่่าวเกี่ยวกับกฎกระทรวงคมนาคม	 
ก�าหนดอัตราความเร็วข่องยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน
หรือทางหลวงชนบทที่ก�าหนด	พ.ศ.	2564	กรณ้ให้ใช้ความเร็ว
สูงสุดได้	120	กม./ชม.	 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร
ในปัจจุบัน	ตลอดจนความสะดวก	รวดเร็ว	และความปลอดภัย
ในทุกการเดินทางข่องประชาชน	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2564	

	 นายศกัดิ�สยาม	ชดิชอบ	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม	 
เป็นประธานแถลงข่่าวแนวทางทางการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางผ่านทางพิเศษให้ประชาชน	 ในช่วงภาวะ 
ค่าครองชีพสูงอันมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ข่องโรคติดเช้ือไวรัส	 COVID-19	 เมื่อวันท่ี	25	 พฤศจิกายน	
2564

นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็็นป็ระธานแถลงข่าวการกำาหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดิน
หรือทางหลวงชนบทที่กำาหนด พ.ศั. 2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

นายศัักดิ�สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็็นป็ระธานแถลงข่าวแนวทางทางการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศัษให้ป็ระชาชน 
เมื่อวันที่ 25 พฤศัจิกายน 2564
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10. ด้านการวางแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
โครงการด้านการขนส่งทางบก
 1 .  เ ร่ ง รัดการพัฒนาโครงข่่ายทางหลวงพิ เศษ 
ระหว่างเม่อง (Motorway) และโครงการทางพิเศษ 
 •  เรง่พฒันา	Motorway	5	เสน้ทาง	อยู่ระหวา่งการกอ่สร้าง	
3	เสน้ทาง	ไดแ้ก่	สายบางปะอนิ	-	นครราชสมีา	สายบางใหญ	่- 
กาญจนบุรี	และสายบางขุ่นเทียน	-	บ้านแพ้ว	และอยู่ระหว่าง 
การน�าเสนอโครงการตามข้ั่นตอนข่อง	พ.ร.บ.	การรว่มลงทนุฯ 
พ.ศ.	2562	จ�านวน	2	เส้นทาง	ได้แก่	สายนครปฐม	-	ชะอ�า 
และทางยกระดับอุตราภิมุข่	ช่วงรังสิต	-	บางปะอิน
 •  เร่งรัดการก่อสร้างทางพิเศษสายใหม่	จ�านวน	2	เส้นทาง	 
ได้แก่	 โครงการทางพิเศษสายพระราม	3	-	 ดาวคะนอง	-	 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร	 ด้านตะวันตก	 (อยู่
ระหว่างก่อสร้าง)	 และโครงการทางพิเศษสายกะทู้	-	 ป่าตอง	 
จังหวัดภูเก็ต	 (อยู่ระหว่างการเสนอโครงการตามข้ั่นตอน 
การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ)	
 2. เร่งรัดการพัฒนาศ่นย์เปลี�ยนถ่ายร่ปแบบการข่นส่ง  
และศ่นย์การข่นส่งสินค้า 
	 จ�านวน	2	 แห่ง	 ได้แก่	 โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การข่นส่งสินค้าเชียงข่อง	จังหวัดเชียงราย	(ก่อสร้างแล้วเสร็จ)	 
และโครงการศูนย์การข่นส่งชายแดน	 จังหวัดนครพนม	 
(อยู่ระหว่างคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ)
 3. ส่งเสริมการน�านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ และพัฒนา 
กฎระเบียบให้มีความทันสมัย 
 • พัฒนาระบบเ ก็บค่าธรรมเน้ยมด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่มีไม้กั้น	(M-Flow)
 • ส่ง เสริมการใช ้ยางพาราข่องหน่วยงานภาครัฐ	 
เพื่อเพิ�มความปลอดภัยในการเดินทาง	 และช่วยเหลือ 
เกษตรกรชาวสวนยาง	 ปัจจุบัน	 ทล.	 และ	 ทช.	 ได้ลงนาม 
ในสัญญาซ้ือ	 RFB	 และ	 RGP	 ครบถ้วนแล้ว	 อยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการตรวจรับพัสดุ	และติดตั้งในพื้นที่	
 • จัดท�าร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุก 
คนโดยสารไม่เกิน	7	 คน	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	....	 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว	อยู่ระหว่างการพิจารณา
ข่องคณะกรรมการกฤษฎีกา

โครงการด้านการขนส่งทางราง
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วส่ง
 โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยง 
ภูมิภาค	ช่วงกรุงเทพฯ	-	หนองคาย	ระยะที่	1	ช่วงกรุงเทพฯ	-	 
นครราชสีมา	 (โครงการรถไฟไทย	 -	 จีน)	 (อยู่ระหว่าง 
การก่อสร้าง)	และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม	3	สนามบิน 
(อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสาธารณูปโภค	 เพื่อส่งมอบพื้นท่ี 
ให้เอกชนคู่สัญญา)
 2. เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟทางค่่ 
	 เร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่	ระยะที่	1	จ�านวน	5	โครงการ	
(ช่วงมาบกะเบา	-	 ชุมทางถนนจิระ	 ช่วงลพบุรี	-	 ปากน�้าโพ	 
ช่วงนครปฐม	 -	 หัวหิน	 ช่วงหัวหิน	 -	 ประจวบคีรีขั่นธ์	 
และช่วงประจวบคีรีขั่นธ์	-	 ชุมพร)	 และเร่งผลักดันโครงการ
รถไฟทางคู	่สายใหม่	2	เส้นทาง	ได้แก่	สายเด่นชัย	-	เชียงราย	-	 
เชยีงข่อง	และสายบ้านไผ่	-	มกุดาหาร	-	นครพนม	(อยู่ระหว่าง
การประกวดราคา)

 3. เร่งรัดการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
	 เปิดให้บริการโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงฯ	 
(เมือ่วนัท่ี	29	พฤศจกิายน	2564)	เร่งรัดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า
สายสส้ีม	ช่วงศนูย์วฒันธรรมฯ	-	มีนบุร	ีสายสชีมพ	ูช่วงแคราย	-	
มีนบุรี	และสายสเีหลอืง	ช่วงลาดพร้าว	-	ส�าโรง	และเร่งผลกัดนั 
การประกวดราคา	2	เส้นทาง	ได้แก่	โครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีม	 
ช่วงบางขุ่นนท์	 -	 มีนบุรี	 (สุ วินทวงศ์)	 และสายสีม ่วง	 
ช่วงเตาปูน	-	ราษฎร์บูรณะ
 4. เร่งผู้ลักดันระบบข่นส่งมวลชนในภ่มิภาค 
	 โครงการระบบข่นส่งมวลชน	 จ.ภูเก็ต	 จ.เชียงใหม่	 และ	
จ.นครราชสีมา

โครงการด้านการขนส่งทางน��า
 1. เร่งรัดการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเร่อแหลมฉบัง  
ระยะที� 3 
	 อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ
 2. น�านวัตกรรมการเทคโนโลยีการเดินเร่อข่ับเคล่�อน 
ด้วยระบบไฟฟ้ามาใช ้
	 เริ่มทดลองการให้บริการในคลองผดุงกรุงเกษม

โครงการด้านการขนส่งทางอากาศ
 1. เร่งรัดการพัฒนาเพ่�อยกระดับข่ีดความสามารถ 
ในการให้บริการข่องท่าอากาศยานหลักในประเทศ ได้แก	่ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	 (โครงการพัฒนาท่าอากาศยานฯ	
ระยะที่	2	และโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่	3	)	ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง	และท่าอากาศยานเชียงใหม่
 2. เร่งรัดการพัฒนาท่าอากาศยานภ่มิภาค 
 จ�านวน	10	 แห่ง	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ	4	 แห่ง	 
ได้แก่	ท่าอากาศยานเบตง	ท่าอากาศยานแม่สอด	ท่าอากาศยาน
นครพนม	 และท่าอากาศยานสกลนคร	 และอยู ่ระหว่าง 
การก่อสร้าง	6	แห่ง	ได้แก่	ท่าอากาศยานบุรรีมัย์	ท่าอากาศยาน
สุราษฎร์ธานี	 ท่าอากาศยานตรัง	 ท่าอากาศยานกระบ่ี	 
ท่าอากาศยานข่อนแก่น	และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	

ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญของ กยผ.
 • พิจารณากลั�นกรองงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณ
แผนเงนิกูแ้ละแผนบริหารหน้้สาธารณะ	และอนุมตังิบประมาณ
ลงทุนเพิ�มเติมระหว่างปี
 •  ข่ออนุมัตงิบประมาณงบกลางเงินส�ารองจ่ายกรณฉุ้กเฉิน
และจ�าเป็นเพื่อข่ับเคลื่อนการด�าเนินงาน	คค.	ในกรณ้เร่งด่วน
 • ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานและเบิกจ่าย 
งบประมาณ	 แผนงาน/โครงการ	 ตามนโยบายรัฐบาล	 
และแผนปฏิิบัติการประจ�าปี	(Action	Plan)	
 • จัดท�าแผนงาน/โครงการ	คค.	 และ	 สปค.	ที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ชาติ	และแผนการปฏิิรูปประเทศ	
 • บูรณาการข่ับเคลื่อนการด�าเนินการตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDGs)	
 • จัดท�า ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคมข่นส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ
 • ข่บัเคลือ่นนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนงานโครงการต่าง	ๆ 	 
ที่ส�าคัญข่องกระทรวงคมนาคม
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11. ด้านการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
การพัฒนาบริหารจัดการระบบบริหาร
งานอุทธรณ์เงินค่าทดแทน
 กระทรวงคมนาคมได้ก�าหนดการพัฒนาระบบข่นส่ง 

พื้นฐานให้มีความเช่ือมโยงและทั�วถึง	 ท�าให้หน่วยงาน 

ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีโครงการต่าง	 ๆ	 จ�านวนมาก	 

ท้ังการก่อสร้างทางหลวง	 ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	

(Motorway)	 ทางพิเศษ	 ทางหลวงชนบท	 ทางรถไฟ	 

โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการก่อสร้างสถาน้ 

ข่นสง่สนิค้า	รวมถงึการสร้างและข่ยายสนามบินในภูมภิาค	 

ท�าให้มีผู้ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อน�าไปด�าเนิน 

โครงการดังกล่าวจ�านวนมาก	 และท�าให้มีผู้ใช้สิทธิอุทธรณ์ 

ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมากข่ึ้นตามไปด้วย	 

กองอทุธรณเ์งนิค่าทดแทนจงึจ�าเปน็ต้องพฒันากระบวนการ

พิจารณาอุทธรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อรองรับ

ปริมาณงานที่จะเพิ�มข่ึ้นอย่างต่อเน่�องในอนาคต	

 1. งานด้านการพิจำารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

	 ปจัจบุนัมผู้ีย่ืนอทุธรณเ์งนิคา่ทดแทนตอ่รฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงคมนาคม	เพือ่ข่อเพิ�มเงนิค่าทดแทนอสงัหารมิทรพัย์ 

ท่ีถูกเวนคืนเป็นจ�านวนมาก	 ซึ�งหลังจากท่ีกองอุทธรณ์

เงินค่าทดแทนได้รับหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนจาก 

ผูถ้กูเวนคนืแล้ว	จะต้องด�าเนนิการตามข้ั่นตอนการด�าเนนิงาน 

ต่าง	 ๆ	 จนกว่าจะแล้วเสร็จตามกระบวนการพิจารณา

อทุธรณ	์ท้ังน้	้จ�าเปน็ต้องด�าเนนิการภายในกรอบระยะเวลา

ที่กฎหมายก�าหนด	ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน	

และการไดม้าซึ�งอสงัหารมิทรพัย	์พ.ศ.	2562	และกฎหมาย

อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข่้อง

 2. งานด้านการพัฒนาเพ่�อเพิ�มประสิทธิภาพ 

ด้านกระบวนการพิจำารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

 กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทนจึงได้มีการพัฒนาระบบงาน

โดยน�าระบบ	 ICT	 มาช่วยให้การปฏิิบัติงานเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพ	 ส่งผลให้ผู้อุทธรณ์	 และหน่วยงานเวนคืน 

ในสงักดักระทรวงคมนาคมไดร้บัประโยชน	์เกดิความสะดวก

และรวดเร็วยิ�งข้ึ่น	 เน่�องจากใช้ระยะเวลาในการพิจารณา

อุทธรณ์เงินค่าทดแทนน้อยลง	 และเป็นไปตามกรอบระยะ

เวลาที่กฎหมายก�าหนด	ได้แก่

 • ระบบบริหารงานอุทธรณ์เงินค่าทดแทนเพื่อให้ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถด�าเนินงานอุทธรณ์ฯ	 ได้อย่างครบวงจร 

ภายในระบบเดียว

 •   ระบบสารสนเทศประสานการด�าเนนิงานกับผูอ้ทุธรณ์ 

เงนิคา่ทดแทน	เพ่ือให้ผูอุ้ทธรณส์ามารถสง่เอกสารประกอบ

การพิจารณาอุทธรณ์ฯ	เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 • ระบบสารสนเทศข้่อมูลเอกสารการรับเงิน	 โดยให้

หน่วยงานเวนคืนในสังกัดกระทรวงคมนาคมสามารถ

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ฯ	 เป็นเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์

 •   ระบบแจง้เตอืนเมือ่ใกลจ้ะครบก�าหนดเวลา	(Warning	

Page)	 เพื่อเตือนให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิิบัติงานทราบว่าเรื่องใด 

ใกล้หมดระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด

 • ระบบส่งข่้อมูลการย่ืนอุทธรณ์ เงินค่าทดแทน	

(การย่ืนอุทธรณ์	 online)	 เพื่อให้ประชาชนผู้ถูกเวนคืน 

ที่มีความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน	สามารถยื่น

อุทธรณ์ฯ	ผ่านระบบทางเว็บไซต์กระทรวงคมนาคมได้

ส ถิิ ติก าร อุทธรณ์ เ งิ น ค่ าทดแทน  
และการเวนคนืท่ีดินประจ�าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564
 1. สถิติการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 •  ผู้ อุทธรณ์ ได้ยื่ น เรื่ องอุทธรณ์ เ งินค่ าทดแทน

อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	จ�านวน	1,068	ราย	

 •    กองอุทธรณ์เงนิค่าทดแทนได้น�ารายงานผลการพิจารณา 

อุทธรณ์เงินค่าทดแทนเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ	 จ�านวน	 2,616	 ราย	 

(มกีารแยกวนิิจฉัยอทุธรณ์เปน็ค่าทดแทนท่ีดิน	สิ�งปลูกสร้าง	

และค่าเสียหายอื่น	 ๆ	 และรวมเรื่องท่ีวินิจฉัยไม่แล้วเสร็จ 

ในปีงบประมาณ	2563	ด้วย)

 •     งานคดีข่องศาลปกครองซึ�งกระทรวงคมนาคมและ/หรือ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้ถูกฟ้องคดี	 

จ�านวน	2,292	คดี



ท่ี ช่ือพระราชกฤษฎีกา (ช่ือโครงการ) วันท่ีประกาศ หน�วยงานผูรับผิดชอบ

1 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 

สายบางใหญ - กาญจนบุรี พ.ศ. 2556 (โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ - กาญจนบุรี)

10 กันยายน 2556 กรมทางหลวง

2 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลสำโรงเหน�อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

และตำบลบางแกว ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 (โครงการเพ่ือขยาย

ทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256)

14 กรกฎาคม 2558 กรมทางหลวงชนบท

3 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 (โครงการขยายทางหลวงชนบท

สาย สป.1011 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 - เทพารักษ )

5 สิงหาคม 2559 กรมทางหลวงชนบท

4 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลองครักษ ตำบลศรีษะกระบือ 

ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย ตำบลบางสมบูรณ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา 

ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปร้ียว อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ 2560 

(โครงการกอสรางขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 - บานบางน้ำเปร้ียว 

จังหวัดนครนายก บริเวณจุดเช่ือมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 305) 

26 กันยายน 2560 กรมทางหลวงชนบท

5 พระราชกฤษฎีกาเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย - หนองเอ่ียน พ.ศ. 2560 

(โครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย - หนองเอ่ียน)

12 ตุลาคม 2560 กรมทางหลวง

6 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลปรุใหญ ตำบลหนองกระทุม 

ตำบลในเมือง ตำบลหม่ืนไวย และตำบลบานเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 

(โครงการกอสรางถนนสาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บานโคกไผ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา)

27 ธันวาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท

7 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลในเมือง ตำบลเหน�อเมือง 

ตำบลรอบเมือง และตำบลดงลาน อำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด (โครงการกอสราง

ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด)

21 กุมภาพันธ 2561 กรมทางหลวงชนบท

2 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท8 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลปงแสนทอง ตำบลบอแฮว ตำบลบานเปา 

ตำบลตนธงชัย และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางถนน

สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1)

2 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท9 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 

สายเชียงใหม - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ปาสัก) ท่ีบานปางแฟน พ.ศ. 2561 (โครงการ

ขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ปาสัก) 

ท่ีบานปางแฟน)

27 กรกฎาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท10 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลสระแกว และตำบลทาเกษม 

อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแกว)

11 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท11 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลมาบโปง ตำบลหนองกะขะ 

ตำบลหนองหงส อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 (โครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3023)

13 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟแหงประเทศไทย12 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี 

อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

เพ่ือดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน พ.ศ. 2562 (โครงการกอสรางรถไฟฟาความเร็วสูง

เช่ือมสามสนามบิน)

21 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท13 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตำบลบานใหมหนองไทร ตำบลบานดาน 

และตำบลปาไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางทางหลวงชนบท 

สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3446)

22 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวง14 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 

สายแมสอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอนบานนาไคร - บานหนองหง พ.ศ. 2561 (โครงการเพ่ือสราง

และขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 สายแมสอด (เขตแดน) - มุกดาหาร)

6 เมษายน 2562 กรมทางหลวงชนบท15 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ในทองท่ีตำบลโพธ์ิตาก ตำบลนาทราย 

ตำบลนาราชความ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท 

อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562 (โครงการกอสรางถนนสายเช่ือมศูนยซอมอากาศยาน - 

ศูนยกลางการคาสงชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแหงท่ี 3 - ถนนเช่ือมทางหลวงแผนดินหมายเลข 212)

30 เมษายน 2562 กรมทางหลวง16 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 

สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบานบึงขามทะเลสอ - บานหนองบัวศาลา พ.ศ. 2562 

(โครงการเพ่ือสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา)

30 เมษายน 2562 กรมทางหลวง17 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 4369 

สายพรุเตียว - ดานศุลกากรสะเดาแหงท่ี 2 พ.ศ. 2562 (เพ่ือสรางถนนตามโครงการสรางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 4369 สายพรุเตียว - ดานศุลกากรสะเดาแหงท่ี 2)

22 พฤษภาคม 2562 กรมทางหลวงชนบท18 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลโพนทราย และตำบลบานทรายใหญ 

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562 (โครงการเพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท 

สายเช่ือมระหวางทางหลวงชนบท มห. 3019 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 212)

20 มกราคม 2563 กรมขนสงทางบก 19

20

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม (โครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม)

28 ธันวาคม 2563 กรมทางหลวงชนบทพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางทางเช่ือมระหวางทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 318 

และสายเช่ือม ระหวางสายเช่ือมดังกลาวกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ท่ีบานสระอินทนิน)

44 รายงานประจำาปี 2564 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 2. การเวนค่นอสังหาริมทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
	 (พระราชกฤษฎีกาก�าหนดเข่ตที่ดินที่จะเวนคืนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)



ท่ี ช่ือพระราชกฤษฎีกา (ช่ือโครงการ) วันท่ีประกาศ หน�วยงานผูรับผิดชอบ

1 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 

สายบางใหญ - กาญจนบุรี พ.ศ. 2556 (โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ - กาญจนบุรี)

10 กันยายน 2556 กรมทางหลวง

2 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลสำโรงเหน�อ อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

และตำบลบางแกว ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2558 (โครงการเพ่ือขยาย

ทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256)

14 กรกฎาคม 2558 กรมทางหลวงชนบท

3 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ 

และตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2559 (โครงการขยายทางหลวงชนบท

สาย สป.1011 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 - เทพารักษ )

5 สิงหาคม 2559 กรมทางหลวงชนบท

4 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลองครักษ ตำบลศรีษะกระบือ 

ตำบลบางลูกเสือ ตำบลพระอาจารย ตำบลบางสมบูรณ อำเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และตำบลดอนเกาะกา 

ตำบลสิงโตทอง ตำบลหมอนทอง ตำบลบางน้ำเปร้ียว อำเภอบางน้ำเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ 2560 

(โครงการกอสรางขยายถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 305 - บานบางน้ำเปร้ียว 

จังหวัดนครนายก บริเวณจุดเช่ือมตอทางหลวงแผนดินหมายเลข 305) 

26 กันยายน 2560 กรมทางหลวงชนบท

5 พระราชกฤษฎีกาเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย - หนองเอ่ียน พ.ศ. 2560 

(โครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3646 สายทดนอย - หนองเอ่ียน)

12 ตุลาคม 2560 กรมทางหลวง

6 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลปรุใหญ ตำบลหนองกระทุม 

ตำบลในเมือง ตำบลหม่ืนไวย และตำบลบานเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2560 

(โครงการกอสรางถนนสาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บานโคกไผ อำเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา)

27 ธันวาคม 2560 กรมทางหลวงชนบท

7 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลในเมือง ตำบลเหน�อเมือง 

ตำบลรอบเมือง และตำบลดงลาน อำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด (โครงการกอสราง

ถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด)

21 กุมภาพันธ 2561 กรมทางหลวงชนบท

2 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท8 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลปงแสนทอง ตำบลบอแฮว ตำบลบานเปา 

ตำบลตนธงชัย และตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางถนน

สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 1)

2 มีนาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท9 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 

สายเชียงใหม - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ปาสัก) ท่ีบานปางแฟน พ.ศ. 2561 (โครงการ

ขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 118 สายเชียงใหม - บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ปาสัก) 

ท่ีบานปางแฟน)

27 กรกฎาคม 2561 กรมทางหลวงชนบท10 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลสระแกว และตำบลทาเกษม 

อำเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองสระแกว)

11 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท11 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลมาบโปง ตำบลหนองกะขะ 

ตำบลหนองหงส อำเภอพานทอง และตำบลมาบไผ ตำบลหนองบอนแดง ตำบลบานบึง อำเภอบานบึง 

จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2561 (โครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3023)

13 พฤศจิกายน 2561 การรถไฟแหงประเทศไทย12 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในพ้ืนท่ีบางสวนในทองท่ีเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี 

อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง 

เพ่ือดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน พ.ศ. 2562 (โครงการกอสรางรถไฟฟาความเร็วสูง

เช่ือมสามสนามบิน)

21 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวงชนบท13 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตำบลบานใหมหนองไทร ตำบลบานดาน 

และตำบลปาไร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางทางหลวงชนบท 

สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3446)

22 พฤศจิกายน 2561 กรมทางหลวง14 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 

สายแมสอด (เขตแดน) - มุกดาหาร ตอนบานนาไคร - บานหนองหง พ.ศ. 2561 (โครงการเพ่ือสราง

และขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 สายแมสอด (เขตแดน) - มุกดาหาร)

6 เมษายน 2562 กรมทางหลวงชนบท15 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ในทองท่ีตำบลโพธ์ิตาก ตำบลนาทราย 

ตำบลนาราชความ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม และตำบลรามราช ตำบลเวินพระบาท 

อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2562 (โครงการกอสรางถนนสายเช่ือมศูนยซอมอากาศยาน - 

ศูนยกลางการคาสงชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแหงท่ี 3 - ถนนเช่ือมทางหลวงแผนดินหมายเลข 212)

30 เมษายน 2562 กรมทางหลวง16 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 

สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบานบึงขามทะเลสอ - บานหนองบัวศาลา พ.ศ. 2562 

(โครงการเพ่ือสรางและขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา)

30 เมษายน 2562 กรมทางหลวง17 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 4369 

สายพรุเตียว - ดานศุลกากรสะเดาแหงท่ี 2 พ.ศ. 2562 (เพ่ือสรางถนนตามโครงการสรางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 4369 สายพรุเตียว - ดานศุลกากรสะเดาแหงท่ี 2)

22 พฤษภาคม 2562 กรมทางหลวงชนบท18 พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลโพนทราย และตำบลบานทรายใหญ 

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2562 (โครงการเพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท 

สายเช่ือมระหวางทางหลวงชนบท มห. 3019 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 212)

20 มกราคม 2563 กรมขนสงทางบก 19

20

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม 

จังหวัดนครพนม (โครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดนจังหวัดนครพนม)

28 ธันวาคม 2563 กรมทางหลวงชนบทพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 

พ.ศ. 2561 (โครงการกอสรางทางเช่ือมระหวางทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 318 

และสายเช่ือม ระหวางสายเช่ือมดังกลาวกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3 ท่ีบานสระอินทนิน)
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การป็ระชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนผ่านระบบ Zoom
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12. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. การพัฒนาและขั่บเคล่�อนการใช้ประโยชน์ข้่อม่ล 
ข่นาดใหญ่ด้านคมนาคม
 • การนำาเสนอข้อมิูลขนาดัใหญ่ด้ัานคมินาคมิในการ 
บูรณ์าการข้อมิูลด้ัานคมินาคมิท่ี่�สำาคัญ เพื�อว่ิ เคราะห์ 
และจิดััที่ำาการนำาเสนอในลักษ์ณ์ะ Dashboard ให้กับผู้บริหาร
ของกระที่รว่งคมินาคมิ (MOT Executive Dashboard)  
ซึ�งมีการน�าเสนอข่้อมูลน�าร่อง	5	รายการ	ประกอบด้วย	
	 1)	ข่้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม	
	 2)	ข่้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่่ายคมนาคม	
	 3)	ข่้อมูลสถิติการเดินทางด้วยระบบข่นส่งสาธารณะ 
และรถยนต์ส่วนบุคคล	
	 4)	ข่้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
	 5)	ข่้อมูลโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม
นอกจากน้้	ได้เชื่อมโยง	Dashboard	3	เรื่อง	ประกอบด้วย	
	 1)	ข่้อมูลโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม	
	 2)	ข่้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่่ายคมนาคม	
	 3)	ข่้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ	
	 เพื่อ เ ข้่าสู่ ศูนย์ปฏิิบัติการนายกรัฐมนตรี	 (PMOC)	 
เพื่อให้เกิดการบูรณาการข่้อมูลด้านคมนาคม	 สนับสนุน 
การตัดสินใจในระดับประเทศ	
 • เผยแพร่รายงานการวิ่เคราะห์ข้อมิูลขนาดัใหญ่ 
ดั้านคมินาคมิ (MOT Big Data Analytics) ประกอบด้วย	 
ข่้อมูลด้านความปลอดภัย	ข่้อมูลการเดินทางและสภาพจราจร	 
รวมถึงข้่อมูลด้านโลจิสติกส์	 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม	พจิารณาใช้เป็นแนวทางในการเปน็ต้นแบบ 
การวิเคราะหข์่อ้มูลข่นาดใหญ	่หรอืประยกุต์ใชใ้นการด�าเนินงาน 
ตามภารกิจข่องหน่วยงาน

การนำาเสนอข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคมในลักษณะ Dashboard

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics)
หน้าเว็บไซต์ระบบบัญชีข้อมูลคมนาคม (MOT Data Catalog)

https://datagov.mot.go.th

 • การจัิดัที่ำารายการบัญช่ื่ข้อมิูลคมินาคมิ กระทรวง 
คมนาคมได้ศึกษาและพิจารณาจัดท�ารายการข้่อมูลคมนาคม 
ท่ีมีความส�าคัญและตอบโจทย์ตัว ช้ีวัดตามยุทธศาสตร์ /
นโยบายด้านคมนาคมท้ังในระดับสากลและระดับประเทศ	
รวมท้ังด�าเนินการทบทวนรายการข้่อมูลสถิติสาข่าการข่นส่ง 
และโลจิสติกส์	 จ�านวน	228	 รายการ	ภายใต้แผนพัฒนาสถิติ
สาข่าการข่นส่งและโลจิสติกส์	 ฉบับที่	1	พ.ศ.	2556	-	2558 
พร้อมท้ังพัฒนาและเปิดให้บริการระบบบัญชีข่้อมูลคมนาคม	
(MOT	Data	Catalog)	ผา่นเว็บไซต	์https://datagov.mot.go.th	 
ซึ�งพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานตามท่ีหน่วยงาน
กลาง	(สพร.	สสช.	และ	NECTEC)	ร่วมกันก�าหนด	สามารถ
รองรับการใช้งานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 
รวมท้ังรองรับการเช่ือมโยงข้่อมูลด้วยเทคโนโลยี	 API	 
เข่้าสู่ศูนย์ข่้อมูลต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ศูนย์กลางข้่อมูลเปิดภาครัฐ	
ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข่้อมูลภาครัฐ	 (GDX)	 และระบบบัญชี
ข่้อมูลภาครัฐ	(GD	Catalog)	 ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข่้อมูล
คมนาคมบน	MOT	Data	Catalog	แล้ว	จ�านวน	128	รายการ	
อาทิ	 ข่้อมูลการเดินทางข่องประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด
ข่องเช้ือไวรัส	 COVID-19	 และข่้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ 
บนโครงข่่ายข่องกระทรวงคมนาคม
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พิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศัูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center: GECC) ป็ระจำาป็ี พ.ศั. 2564

ระบบสารสนเทศัการยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนออนไลน์

 2. ศ่นย์บริการร่วมคมนาคมได้รับการรับรองมาตรฐาน
การเป็นศน่ย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center: GECC) ปี พ.ศ. 2564
 ศูนย์บริการร่วมคมนาคมมีความมุ่งม่ันในการปรับปรุง 
สภาพแวดล้อมและสิ่งอ�านวยความสะดวกให้มีความปลอดภัย	 
รองรับการใช้บริการข่องผู้พิการ	 สตรีมีครรภ์	 และผู้สูงอายุ	 
รวมถึงจัดท�าป ้ายสัญลักษณ์	 เพื่อให ้ผู ้ ใช ้บริการได ้ รับ 
ความสะดวก	 น�าบัตรคิวมาใช้จัดล�าดับการเข่้ารับบริการ 
ข่องประชาชน	 พร้อมท้ังน�าเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยมาใช ้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้มีความถูกต้อง 
และรวดเร็ว	ซึ่งจากการมุ่งมั่นพัฒนาศูนย์บริการร่วมคมนาคม 
อย ่างต ่อเนื่ องข่องส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
โดยศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร	 รวมถึงความร่วมมือ 
ท่ี เข่ ้มแข่็งข่องหน ่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
และพันธมิตรท่ีเกี่ยวข่้อง	 ท�าให้ประชาชนมีความเชื่อม่ัน 
ต่อการปฏิบัิตงิานข่องกระทรวงคมนาคม	ส่งผลให้ศนูย์บรกิารร่วม 
คมนาคมได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก	(Government	Easy	
Contact	Center:	GECC)	 ระดับพื้นฐาน	 โดยเป็นหนึ่งใน	 
888	ศูนย์	จากหนว่ยงานทั�วประเทศท่ีไดร้บัรางวัลในปี	พ.ศ.	2564	 

 3. การพัฒนาศักยภาพข่องบุคลากรเพ่�อขั่บเคล่�อน
ภารกิจำข่องกระทรวงคมนาคมในยุคเศรษฐกิจำและสังคม
ดิจิำทัล
 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม	 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเพิ�มประสิทธิภาพ 
การปฏิิบัติงานด้วยดิจิทัล	 (KM	Digital	Sharing)	 โดยเชิญ 
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ในประเด็นต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการคน้หาความตอ้งการข่องประชาชน	กลยทุธก์ารใชด้ิจิทลั
ให้ประชาชนเข่้าถึงและเข่้าใจ	 เทคนิคการใช้ดิจิทัลประเมิน 
และวัดผลการสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับภาคประชาชน	 
โดยมีบุคลากรข่องส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้	 ในการน้้	 หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกระทรวงคมนาคม
ได้มกีารสร้างเครือข่่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม	
Line	เพือ่เป็นชอ่งทางในการแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างบคุลากร
ข่องกระทรวงคมนาคมต่อไป
 4. การน�าเทคโนโลยีดิจิำทัลเข้่ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่�อมุ่งส่่การเป็นรัฐบาลดิจิำทัลข่อง
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส�านักงานรัฐมนตรี
 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 ส�านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคมโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 
ได้น�า เทคโนโลยีดิจิทัลมาใ ช้ ในการเพิ�มประสิทธิภาพ 
การปฏิิบัติงานและการให้บริการประชาชน	 เพื่อก้าวเข่้าสู่ 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	(Digital	Government)	 ตามนโยบาย 
ภาครัฐ	โดยด�าเนนิการพัฒนา	“ระบบสารสนเที่ศการยื�นอุที่ธรณ์ ์
เงินค่าที่ดัแที่นออนไลน์” เพื่อให้ประชาชนท่ีถูกเวนคืน 
ท่ีดินหรือสิ�งปลูกสร้างต่าง	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข่้องกับการพัฒนาระบบ
คมนาคมข่นส่งข่องกระทรวงคมนาคม	 สามารถย่ืนอุทธรณ์ 
เงินค่าทดแทนได้ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต	 โดยประชาชน 
สามารถเข้่าใช้งานระบบได้ผ่านเวบ็ไซต์คมนาคม	www.mot.go.th	 
หรือ	 URL:	 https://motinfo.mot.go.th/motappeal/	 
ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการยื่นอุทธรณ์
อุทธรณ์เงินค่าทดแทนจากกระทรวงคมนาคม
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13. ด้านการค้นหาช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย

 1. งานด้านวิชาการ
 1.1 ก�รประชุมคณะกรรมก�รค้นห�และช�วยู่เหลือ
อ�ก�ศยู่�นประสบภัยู่แห�งช�ต ิ
	 นายศักดิ�สยาม	ชิดชอบ	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม 
ในฐานะประธานคณะกรรมการค ้นหาและช ่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาติ	 พร้อมด้วย	 ปลัดกระทรวง
คมนาคม	 ผู ้แทนจาก	 9	 หน่วยงาน	 และผู ้อ�านวยการ
ส�านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือ ท่ีประสบภัยร ่วมเป ็นกรรมการ	 ได ้จัดประชุม 
คณะกรรมการ	 ครั้งท่ี	1/2564	 ผ่านระบบประชุมทางไกล	
(Video	Conference)	 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการค้นหา 
และช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยประจ�าปี	2564	-	2565	 
ครั้งที่	41	-	42	หรือ	SAREX	2021	-	2022

การป็ระชุมคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศัยานป็ระสบภัยแห่งชาติ 
ครั�งที่ 1/2564 ผ่านระบบป็ระชุมทางไกล (Video Conference)  

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองป็ลัดกระทรวงคมนาคม ด้านอำานวยการ
ได้ให้เกียรติเป็็นป็ระธานกล่าวเป็ิดงานการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศัยานป็ระสบภัยป็ระจำาป็ี 2564 (ครั�งที่ 41) 

[Search and Rescue Exercise 2021: SAREX 2021]

 2. งานด้านการประสานการปฏิบัติการค้นหาและ 
ช่วยเหล่ออากาศยานและเร่อที�ประสบภัย
 2.1 ก�รฝึึกซ้้อมก�รค้นห�และช�วยู่เหลืออ�ก�ศยู่�น
ประสบภัยู่ประจำำ�ปี 2564 (ครั�งท่ี 41) [Search and Rescue 
Exercise 2021: SAREX 2021]
	 คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 
แห่งชาติ	 (กชย.)	 ได้มีมติเมื่อวันท่ี	14	 กรกฎาคม	2564	 
อนุมัติ ให้มีการจัดการฝั่ึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยประจ�าปี	2564	(ครั้งที่	41)	หรือ	SAREX	
2021	 ในวันที่	17	 และ	20	 กันยายน	2564	 โดยมอบหมาย 
ให้ส�านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน 
และเรือท่ีประสบภัยเป็นแกนกลางและเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข่้องในรูปแบบ 
การฝั่ึกซ้อม	 ณ	 ท่ีตั้งหน่วย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวน
การปฏิิบัติงานข่องเจ้าหน้าท่ีในระบบการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือท่ีประสบภัย	 ภายใต้สโลแกน	 “เราฝึึก 
เพื�อคว่ามิพร้อมิ เราซ้้อมิเพื�อชื่่ว่ยชื่่ว่ิติ”	 ซึ�งการฝั่ึกซ้อม 
ในครั้งน้้ได้รับเกียรติจากนายอานนท์	เหลืองบริบูรณ์	รองปลัด
กระทรวงคมนาคม	ดา้นอ�านวยการ	เปน็ประธานกล่าวเปดิงาน	 
พร้อมท้ังยังได้กล่าวช่ืนชมทุกหน่วยงานท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจ 
ร่วมกันบูรณาการให้การด�าเนินงานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ดร.ธนิต วงศั์ป็ิยนันทกุล ผู้อำานวยการศัูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศัและการสื่อสาร 
รักษาราชการแทนผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศัยานและเรือที่ป็ระสบภัย นำาทีมเจ้าหน้าที่จัดการฝึกซ้อม SAREX 2021

กิจกรรมการฝึกซ้อม SAREX 2021

กิจกรรมการฝึกซ้อม SARCOMEX 2021

 2.2 ก�รฝึึกทด็สอบก�รติด็ต�อสื่อส�รก�รค้นห�และ 
ช�วยู่เหลือเรือประสบภัยู่ท�งทะเล ประจำำ�ปี 2564 (Maritime 
Search and Rescue Communication Exercise 2021: 
SARCOMEX-21) ระหว��งประเทศ
	 สกชย.	ไดด้�าเนินการฝั่กึทดสอบการตดิต่อสือ่สารการคน้หา
และช่วยเหลือเรือประสบภัยทางทะเล	(Maritime	Search	and	
Rescue	Communication	Exercise	2021:		SARCOMEX-21)	
ร่วมกับประเทศเวียดนาม	 ซึ�งเป็นการฝั่ึกซ้อมแบบบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างประเทศในด้านการสื่อสาร	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่เตรียมความพร้อมในการประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน 
ต่าง	 	ๆทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	 อย่างมีรูปแบบ 
ข้ั่นตอน	 และเป็นมาตรฐานสากล	 นอกจากน้้ยังมีโอกาส 
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการปฏิิบัติระหว่างกัน	 
ท�าให้เกดิประโยชน์โดยตรงต่อการพฒันาศกัยภาพข่องบุคลากร 
ในด้านการประสานการปฏิิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ 
เรือประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้่อพึงปฏิิบัติ 
ข่ององค์การทางทะเลระหวา่งประเทศ	(International	Maritime	
Organization:	IMO)
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14. ด้านการสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์
 1. การด�าเนินการเกี�ยวกับการสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	ได้มีการด�าเนินการเกี่ยวกับ
การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ข่องอากาศยาน	ดังนี้
 1.1 ก�รส�งเจำ้�หน้�ที่เข้�ร�วมก�รฝึึกอบรมและสัมมน�
ด็้�นก�รสอบสวนอ�ก�ศยู่�นประสบอุบัติ เหตุผ ��นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
 การสัมิมินาที่างเว่็บ (Webinar)	 ข่องส�านักงานสาข่า
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	 ภูมิภาคเอเชีย 
และแปซิฟิก	(International	Civil	Aviation	Organization	-	
Asia	and	Pacific;	ICAO	APAC)	Webinars	-	Safety	and	Air	
Navigation	Services	ซึ่งจัดโดย	ICAO	และ	Subject	Matter	
Experts	(SMEs)	ดังนี้
 • AIDC	Implementation	-	Benefits	and	Lessons	Learnt	
เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2563
 • Introduction	to	the	Asia	Pacific	Regional	Aviation	
Safety	Plan	(AP	-	RASP)	เมื่อวันที่	16	ตุลาคม	2563	
 • ATM	Safety	Assessment	in	Charge	Management	
ระหว่างวันที่	3	-	5	พฤศจิกายน	2563
 • ATS	Route	Implementation	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	
2563
 • How	to	Develop	the	National	Aviation	Safety	Plan	
(NASP)	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2563
 • Meteorology	(MET)	Webinar	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	
2563
 การสัมิมินาที่างเว่็บของโครงการ Coopera t i ve 
Development of Operational Safety and Continuing 
Airworthiness Programme South East Asia (COSCAP - 
SEA)	ดังนี้
 • Better	Understanding	 the	Roles	Obligations	
and	Needs	of	Advisers	 to	 the	State	of	Design’s	
Accredited	Representative	in	a	Major	Aircraft	Investigation	 
เมื่อวันที่	28	เมษายน	2564
 •  COSCAP-SEA	 USOAP	 Upda tes : 	 2020	
Edition	of	PQs	and	Roll-out	of	Phase	II	of	SSPSAS	 
เมื่อวันที่	19	พฤษภาคม	2564
 • Transition	to	European	Co-ordination	Centre	for	
Accident	and	Incident	Reporting	System	2	(ECCAIRS	2)	
เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2564
 • Developing	a	National	Aviation	Safety	Plan	 
เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2564	

 การสัมิมินาที่างเว่็บ เรื�อง Sharing Regional Experience 
and Challenges in the Establishment of Independent 
Accident Investigation Authority (AIA)	จัดโดย	ICAO	APAC	
เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2564
 การฝึึกอบรมิผ่านสื�ออิเล็กที่รอนิกส์หลักสูติร Basic 
Accident and Incident Investigation	จัดโดย	Civil	Authority	
Aviation	of	Singapore	(CAAS)	 ระหว่างวันท่ี	13	-	17	 
กันยายน	2564
 1.2 ก�รเด็ินท�งรวบรวมข้อมูลประกอบก�รสอบสวน 
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 มีการเดินทางสอบสวน 
จ�านวน	10	 คร้ัง	 เพื่อรวบรวมข่้อมูลประกอบการสอบสวน
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงข่องอากาศยานส่วนบุคคล	
จ�านวน	7	ครั้ง	และเครื่องบินข่นส่งจ�านวน	3	ครั้ง
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 2. ความร่วมม่อระหว่างประเทศด้านการสอบสวน

อากาศยานประสบอุบัติเหตุและอุบัติการณ์

 การอบรมิเชิื่งปฏิบัติิการ ICAO Regional Accident 

Investigation Workshop (Asia and Pacific Regions)  

และการประชุื่มิ The Asia Pacific Accident Investigation 

Group ครั�งท่ี่� 8 (APAC-AIG/8) แบบเสมืิอนจิริง (Visual)  

จัดโดย	ICAO	APAC	ในระหว่างวันที่	20	-	21	ตุลาคม	2563	 

เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชิกในภูมิภาค

เอเชียและแปซิฟิกในการใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	 

เพื่อพิจารณาชั้นข่องเหตุการณ์

 การประชืุ่มิเชื่ิงปฏิบัติิการ Flight Data Monitoring (FDM)/

Flight Data Analysis Programme (FDAP): Operational 

and Regulatory Aspects” จัดโดย	 COSCAP-SEA	 

ร่วมกับส�านักงานความปลอดภัยการบินแห่งสหภาพยุโรป	 

(The	European	Union	Aviation	Safety	Agency:	EASA)	

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เ ม่ือวันท่ี	 21	 กรกฎาคม	 2564	 

เพื่อให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกทราบ

มาตรฐานและแบง่บนัประสบการณท่ี์เกีย่วข่อ้งกบัการวเิคราะห์

ข่้อมูลเครื่องบันทึกการบิน

การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศัยาน
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การป้องกัน
การแพร่ระบาด
โรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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 นายอานนที่์ เหลืองบริบูรณ์์ รองปลัดักระที่รว่งคมินาคมิ 
(ดั้านอำานว่ยการ)	 ร่วมลงนามบันทึกข่้อตกลงความร่วมมือ	
การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ข่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 ภายใน
กรุงเทพมหานคร	ปริมณฑ์ล	และส่วนภูมิภาค	โดยมีนายธนิต	 
วงศ์ปิยนันทกุล	 ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร	ร่วมเป็นสกัข่พียาน	เมือ่วนัท่ี	28	กันยายน	2564	 
ณ	ห้องแถลงข่่าว	ช้ัน	1	อาคารพระจอมเกล้า	กระทรวงการอดุมศกึษา	 
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(อว.)
	 นายอานนท์	 เหลืองบริบูรณ์	 กล่าวว่า	 กระทรวงคมนาคม
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข่้อตกลงความร่วมมือฯ	 กับส�านักงาน
การวจิยัแห่งชาติ	อว.	เพือ่น�าระบบปัญญาประดิษฐ	์(ระบบเอไอ	 
AiMASK)	 มาใช้ในการเฝั่้าระวังการสวมหน้ากากอนามัย	 
และการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชน	 เพื่อป้องกัน	 ควบคุม	 
และลดการแพร่ระบาดข่องโรคติดเช้ือไวรัส	COVID-19	 
เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ	ในปัจจบัุน	ท�าให้ประชาชน 
ท่ัวโลกมีชีวิตวิถีใหม่	 โดยค�านึงถึงสุข่ภาพและให้ความส�าคัญ
กบัการดแูลสขุ่ภาพมากข่ึน้ท้ังด้านการดแูลสขุ่วทิยาส่วนบุคคล	
การล้างมือ	 การสวมหน้ากากอนามัยเหมือนการสวมเสื้อผ้า	
รับประทานอาหารสุกใหม่	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	 พักผ่อน 
ให้เพียงพอ	 เพื่อให้ร่างกายแข็่งแรงและมีภูมิต้านทานโรค	 
ลดการปฏิิสัมพันธ์	 เน้นกิจกรรมท่ีบ้านมากข่ึ้น	 ใช้เทคโนโลยี 
ในการสื่อสารและการใช้ชีวิต	 และดูแลสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก	 ด้านการปฏิิบัติงานมีการป้องกัน 
อย่างเคร่งครัดท้ังการล้างมือ	 การสวมหน้ากากอนามัย	 
การเว้นระยะห่างทางสังคม	และการป้องกันการน�าโรคสู่บ้าน
								ส�าหรบับันทึกข้่อตกลงความร่วมมือฯ	มกี�าหนดระยะเวลา
ความร่วมมือ	3	ปี	โดยมีหน่วยงานที่เข่้าร่วมทั้งหมด	จ�านวน	7	
หน่วยงาน	ได้แก่	กระทรวงคมนาคม	ส�านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ส�านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข่	
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรุงเทพมหานคร	 มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	และบรษัิทโทรคมนาคมแห่งชาต	ิจ�ากดั	(มหาชน)	
โดยมเีจตนารมณ์และความมุง่มัน่ท่ีจะร่วมกนัพฒันาระบบเอไอ 
AiMASK	 ในการเฝั่้าระวังการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธ	ี

และการเว้นระยะห่างระหว่างประชาชนผู้สัญจรในเข่ตต่าง	 ๆ 
ท่ัวกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑ์ล	 และส่วนภูมิภาค	 เพื่อใช้ใน
การป้องกัน	 ควบคุม	 และลดการแพร่ระบาดฯ	 ซ่ึงหน่วยงาน 
ในสงักดักระทรวงคมนาคม	ได้แก่	กรมเจ้าท่า	กรมการข่นส่งทางบก	 
กรมท่าอากาศยาน	 การรถไฟฟ้าข่นส่งมวลชนกรุงเทพ	
องค ์การข่นส ่งมวลชนกรุงเทพ	 บริ ษัท	 ข่นส ่ง	 จ�ากัด	 
บริษัท	 ท่าอากาศยานไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	และบรษัิท	รถไฟฟ้า	ร.ฟ.ท.	จ�ากดั	จะอ�านวย 
ความสะดวกและอนุญาตให ้ใช ้ภาพจากกล ้อง	 CCTV	 
หรือข่้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่าง	ๆ	ที่แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าข่อง	
รวมท้ังร่วมจัดสรรพื้นท่ีด�าเนินโครงการประเมินความร่วมมือ
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดฯ	 และร่วมเป็นคณะท�างานด�าเนิน
โครงการประเมินความร่วมมือไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดฯ	
ภายในกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑ์ล	และส่วนภูมิภาค
								รองปลดักระทรวงคมนาคม	กล่าวเพิม่เตมิว่า	การมรีะบบ
ประเมินและติดตามการสวมหน้ากากอนามัย	 และระบบวัด 
การเว้นระยะห่างจะสามารถประเมินพฤติกรรมข่องประชาชน	
และท�าให้มีข่้อมูลน�าเสนอต่อภาครัฐ	 รวมไปถึงภาคประชาชน 
แบบเรียลไทม์	 ท�าให้สามารถรู ้ภาพรวมข่องสถานการณ ์
และเข่้าใจถึงจุดเสี่ยงตามสถานท่ีต่าง	 ๆ	 ในประเทศไทย	 
และสามารถน�าข่้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองด้านอื่น	ๆ

การป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
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 นายสรพงศ์ ไพฑููรย์พงษ์์ รองปลัดักระที่รว่งคมินาคมิ 
หัว่หน้ากลุ่มิงานภารกิจิด้ัานการขนส่ง	 ประชุมแนวทางตาม 
มาตรการพึงปฏิิบัติเพื่อป้องกันการระบาด	 COVID-19	
ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุ ก เฉิน ในทุก เข่ตท้อง ท่ี 
ทั� ว ร าชอาณาจั กร 	 เ ม่ื อวั น ท่ี 	 13 	 มกราคม	 2564	 
ผ่านระบบประชุม	 ZOOM	Meeting	 โดยมีผู้แทนหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงฯ	 ร่วมประชุม	 พร้อมเน้นย�้าให้ปฏิิบัต ิ
ตามมาตรการป้องกันการระบาด	 COVID-19	 อย่างเคร่งครัด
โดยข่อความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ	 ถือปฏิิบัติ	
ดังน้้
 1. ให้ข้าราชื่การ เจ้ิาหน้าท่ี่�ปฏิบัติิงานให้ปฏิบัติิติามิ 
ข้อกำาหนดัออกติามิคว่ามิในมิาติรา 9 แห่งพระราชื่กำาหนดั 
การบริหารราชื่การในสถานการณ์์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  
(ฉบับท่ี่� 16 และ 17) โดัยเคร่งครดัั	และให้หน่วยงานท่ีให้บรกิาร
ประชาชนอย่างใกล้ชิดในพ้ืนท่ีควบคมุสงูสดุ	ประสานหน่วยงาน
สาธารณสุข่	 จัดให้มีการตรวจหาเชื้อแก่เจ้าหน้าท่ีปฏิิบัติงาน 
ที่สัมผัสใกล้ชิดแก่ประชาชน	 
 2. ให้หน่ว่ยงานที่่�ให้บริการประชื่าชื่น ด�าเนินการดังนี้
	 •	 ให้มีการตรวจคัดกรองผู้โดยสารด้วยการวัดอุณหภูมิ
ร่ างกายก่อนเข่้าใช้บริการข่นส่งสาธารณะทุกรูปแบบ	 
และให ้สวมหน ้ากากอนามัยและหน ้ากากผ ้า ทุกครั้ ง 
ในการเข่้าใช้บริการข่นส่งสาธารณะ	 รวมท้ังสอดส่องดูแล 
ให้ผู ้ใช้บริการท่ีมีความเสี่ยง	 หรืออยู่ในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
และเข่้มงวด	และพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้เข่้ารับการคัดกรอง
	 •	 จัดให้มีเครื่องมือ	 อุปกรณ์	 การคัดกรอง	 ป้องกัน 
การแพร่ระบาดข่องเช้ือไวรัสโคโรนา	2019	 (COVID-19)	 
เช่น	 เครื่องวัดอุณหภูมิ	 หน้ากากอนามัย	 หน้ากากผ้า	 
เจลแอลกอฮอล์	 สารท่ีมีฤทธิ�ฆ่่าเช้ือ	 อุปกรณ์ป้องกันภัย 
ส่วนบุคคล	 (PPE)	 เพื่อใช้ในการปฏิิบัติงานข่องเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีปฏิิบัติงานใกล้ชิดสัมผัสประชาชน	 เพ่ือเป็นการป้องกัน 
สุข่อนามัย
	 •	 ให้ติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์	 เพ่ือให้บริการ 
ผู ้ โดยสาร	 พนักงาน	 ในสถานีข่นส่ง	 และยานพาหนะ	 
โดยให้ด�าเนนิการตามมาตรการข้ั่นสงูสดุ	เพือ่สร้างความม่ันใจ	 
ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการเดินทาง
	 •	 ใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม	(Social	Distancing) 
ในการให้บริการในสถานีและยานพาหนะในการข่นส่งมวลชน
ทุกประเภท	

	 •	 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข่้าใจ	 และรณรงค์
แนะน�าการปฏิิบัติแก่ผู้โดยสาร	 ภายในสถาน้	 ยานพาหนะ	 
และสื่อโซเชียลมีเดีย
	 •	 ให้มีจุดจ�าหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
ราคาประหยัด	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก ่ผู ้ โดยสาร	 
โดยให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากตลอดเวลาเม่ือต้องใช้บริการ 
ระบบข่นส่งสาธารณะทุกประเภท
	 •	 ข่อความร่วมมือประชาชนที่เข่้ามาใช้บริการระบบข่นส่ง
สาธารณะ	 ให้ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน	 “หมอชนะ”	 
ควบคู่ไปกับการใช้แอปพลิเคชัน	 “ไทยชนะ”	 เพื่อให้ระบบ
ติดตามบุคคลได้ผลสัมฤทธิ�ด้วยดี
	 •	 ก�าหนดให้ข่้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และพนักงาน
รฐัวิสาหกจิในสังกัดกระทรวงคมนาคม	ปฏิบัิตริาชการในสถานท่ี 
พักอาศัย	(Work	From	Home)	ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม
กับความเสี่ยงข่องการแพร่เชื้อ	หรือตามที่ทางราชการก�าหนด
	 •	 มอบให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งหัวหน้าคณะท�างาน	
(มีต�าแหน่งไม่ต�่ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน)	 และรายงาน 
ผลการปฏิิบัติงานต่อกระทรวงฯ	 เพื่อควบคุมดูแลให้เป็นไป
ตามมาตรการพึงปฏิิบัตเิพือ่ป้องกนัการระบาดข่อง	COVID-19	 
ข่องแต่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ
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การบริหารจัำดการ
ศ่นย์ฉีดวัคซีีน
โรคติดเช่�อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
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การบริหารจัดการศูนย์ฉีดวัคซีน
โรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

 การปฏิบติังาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลาง
บางซ่ือ 

	 การปฏิิบัติงานในส่วนข่องเจ้าหน้า ท่ีฝั่่ายสนับสนุน 

เริ�มด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี	24	 พฤษภาคม	2564	 เป็นต้นมา	 

(เป็นเวลา	8	เดอืน)	โดยมเีจ้าหน้าท่ี	กก.สปค.	ไปอ�านวยความสะดวก 

จัดอาหาร	 แจกเครื่องดื่ม	 ดูแลเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานในสังกัด 

ท่ีเป็นจิตอาสามาปฏิิบัติหน้าท่ีช่วยคุณหมอและช่วยเหลือ

อ�านวยความสะดวกประชาชนท่ีมาฉ้ดวัคซีน	 จ�านวนท้ังสิ้น	 

22	คน	หมุนเวียนกันไปประจ�าศูนย์ฯ	ในแต่ละวัน
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นายสรพงศั์ ไพฑููรย์พงษ์ รองป็ลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับ นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ ผู้ช่วยป็ลัดกระทรวงคมนาคม 1 
และ นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยป็ลัดกระทรวงคมนาคม 2 รับมอบอาหารและเครื่องดื่มจากผู้สนับสนุนที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ คค. ที่ป็ฏิิบัติงาน 

ณ ศัูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ
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 7 สิงหาคม 2564 กิจำกรรมจิำตอาสา Big Cleaning
	 กจิกรรมจติอาสา	Big	Cleaning	ลงพืน้ท่ีจดัเกบ็ข่ยะมลูฝั่อย	
ล้างท�าความสะอาดพื้นผิวถนนทางเท้า	 ด้วยน�้ายาฆ่่าเช้ือ	 
และท�าความสะอาดพืน้ท่ีบรเิวณลานจอดรถ	อาคารสถานก้ลาง
บางซ่ือ	 โดยคณะจิตอาสา	904	 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	
จิตอาสาพระราชทาน	 เจ้าหน้าท่ีจิตอาสาข่องการรถไฟ 
แห่งประเทศไทย	 กรมทางหลวง	 บริษัท	 ข่นส่ง	 จ�ากัด	 
องค์การข่นส่งมวลชนกรุงเทพ	 และเจ้าหน้าท่ีฝั่่ายรักษา 
ความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	 เข่ตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	
เพื่อบ�ารุงรักษาความสะอาด	 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ภายในสถานกีลางบางซ่ือ	เพือ่รองรบัการเดนิทางข่องประชาชน 
ท่ี เข่ ้ามารับบริการวัคซีนท่ีศูนย ์ ฉีดวัคซีนกลางบางซ่ือ	 
รวมถึงผู ้โดยสารท่ีเข่้ามาใช้บริการข่บวนรถไฟชานเมือง 
สายสแีดง	ให้เกดิความสะอาด	สะดวก	ปลอดภยัตามมาตรฐาน
สาธารณสุข่
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 12 สิงหาคม 2564 กิจำกรรมจิำตอาสา เน่�องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเดจ็ำพระนางเจำา้สิริกิติ� พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	 นายสรพงศ์	 ไพฑ์ูรย์พงษ์	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการข่นส่ง	 ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการอ�านวยการบริหารศูนย์ฉ้ดวัคซีนกลางบางซ่ือ 
น�าคณะจิตอาสา	904	 ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 จิตอาสา
พระราชทาน	เจา้หนา้ท่ีจติอาสาข่อง	กรมทางหลวง	บรษิทั	ข่นสง่	 
จ�ากัด	การรถไฟแหง่ประเทศไทย	องคก์ารข่นสง่มวลชนกรงุเทพ	 
การรถไฟฟ้าข่นส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	 และเจ้าหน้าท่ี 
ฝั่่าย รักษาความสะอาดและสิ� งแวดล้อม	 เข่ตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร	 ท�าความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร 
สถาน้กลางบางซ่ือ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
วัคซีน	 และประชาชนท่ีใช้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง	 
ให้เกิดความสะอาด	สะดวก	ปลอดภยั	ตามมาตรฐานสาธารณสขุ่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
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การที่ำางานของคณ์ะจิิติอาสา 904 ในสังกัดักระที่รว่งคมินาคมิ
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รายงานการเงิน
ข่องส�านักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม 
ประจำ�าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS)
ส�าหรับปีสิ�นสุดวันที่  30 กันยายน 2564 
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

      (หน่ว่ย:บาที่)

   หมิายเหติุ 2564 2563

สินที่รัพย์            

  สินที่รัพย์หมิุนเว่่ยน          

		 		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	 5	 22,765,013.31	 43,915,328.74

		 		 ลูกหน้้อื่นระยะสั้น	 	 6	 549,432.57	 	1,369,825.07

		 		 วัสดุคงเหลือ	 		 	 4,057,483.40	 	4,291,984.84

		 		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 		 	 92,195.14	 	76,316.11

    รว่มิสินที่รัพย์หมิุนเว่่ยน    27,464,124.42  49,653,454.76

  สินที่รัพย์ไมิ่หมิุนเว่่ยน          

		 		 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 	 7	 167,775,413.57	 168,723,720.90

		 		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 	 8	 47,399,142.75	 36,172,656.90

    รว่มิสินที่รัพย์ไมิ่หมิุนเว่่ยน    215,174,556.32 204,896,377.80

รว่มิสินที่รัพย์     242,638,680.74 254,549,832.56

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข่องรายงานการเงินน้้	 		 				
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 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

       (หน่ว่ย:บาที่)

   หมิายเหติุ 2564 2563

หน่�สินและสินที่รัพย์สุที่ธิ/ส่ว่นทีุ่น            

หนี�สิน               

  หนี�สินหมิุนเว่่ยน          

		 		 เจ้าหน้้การค้า	 		 	 20,742,213.31	 21,943,548.00

		 		 เจ้าหน้้อื่นระยะสั้น	 	 9	 2,717,198.90	 5,270,704.66

		 		 เงินรับฝั่ากระยะสั้น	 	 10	 6,975,224.78	 25,499,994.58

		 		 หน้้สินหมุนเวียนอื่น	 		 	 0.00	 0.00		 		

  รว่มิหนี�สินหมิุนเว่่ยน    30,434,636.99 52,714,247.24  

หนี�สินไมิ่หมิุนเว่่ยน          

		 		 เจ้าหน้้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว			 	 7,360,005.82	 10,230,379.11

		 		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว	 		 	 4,000,000.00	 4,000,000.00

    รว่มิหนี�สินไมิ่หมิุนเว่่ยน    11,360,005.82 14,230,379.11

รว่มิหนี�สิน     41,794,642.81 66,944,626.35

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข่องรายงานการเงินนี้	 		 		 				 		 		

        (หน่ว่ย:บาที่)

   หมิายเหติุ   2564  2563

สินที่รัพย์              

	 	 ทุน	 	 109,906,225.66	 109,906,225.66

		 		 รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	 		 90,937,812.27	 77,698,980.55

รว่มิสินที่รัพย์สุที่ธิ/ส่ว่นทีุ่น   200,844,037.93 187,605,206.21

รว่มิหนี�สินและสินที่รัพย์สุที่ธิ/ส่ว่นทีุ่น   242,638,680.74 254,549,832.56

             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งข่องรายงานการเงินน้้	 				 		 		 		 		 		
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 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
งบแสดงผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินส�าหรับปีสิ�นสุด
วันท่ี 30 กันยายน 2564

      (หน่ว่ย:บาที่)

   หมิายเหติุ 2564 2563

รายไดั้                 

		 รายได้จากงบประมาณ	 	12	 997,186,782.59		 	1,118,628,940.82

		 รายได้จากการข่ายสินค้าและบริการ	 		 29,000	 11,900

		 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 	13	 12,098,508.23	 	5,432,570.87

		 รายได้อื่น	 	14	 5,277,002.82	 	9,282,151.54	

รว่มิรายไดั้    1,014,591,293.64  1,133,355,563.23

ค่าใชื่้จิ่าย            

		 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	15	 202,375,018.23	 	196,855,526.03

		 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 	16	 462,931,133.68	 	491,850,645.24

		 ค่าตอบแทน	 	17	 1,004,000.00	 	1,151,000.00

		 ค่าใช้สอย	 	18	 109,542,639.01	 	146,193,266.91

		 ค่าวัสดุ	 	19	 9,883,855.12	 	10,887,253.99

		 ค่าสาธารณูปโภค	 	20	 149,768,852.06	 	135,447,227.92	 			

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	21	 57,884,816.36	 	57,765,007.49

		 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 	22	 1,885,470.00	 48,354,258.93

		 ค่าใช้จ่ายอื่น		 	23	 6,147,187.86	 	1,424,879	 	

รว่มิค่าใชื่้จิ่าย   1,001,422,972.32  1,089,929,065.51 

รายไดั้สูง/(ติำ�า)กว่่าค่าใชื่้จิ่ายก่อนติ้นทีุ่นที่างการเงิน   13,168,321.32   43,426,497.72 

		 ต้นทุนทางการเงิน	 		 		-	 	-

รายไดั้สูง/(ติำ�า)กว่่าค่าใชื่้จิ่ายสุที่ธิ    13,168,321.32   43,426,497.72  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งข่องรายงานการเงินนี้	 		 		 						 		
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ส�าหรับปีสิ�นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

หมิายเหติุ เรื�อง

	 1	 ข่้อมูลทั�วไป

	 2	 เกณฑ์์การจัดท�ารายงานการเงิน

	 3	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

	 	 การบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

	 4	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 6	 ลูกหน้้อื่นระยะสั้น

	 7	 ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

	 8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 9	 เจ้าหน้้อื่นระยะสั้น

	 10	 เงินรับฝั่ากระยะสั้น

	 11	 ภาระผูกพัน

หมิายเหติุ เรื�อง

	 12	 รายได้จากงบประมาณ

	 13	 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 14	 รายได้อื่น

	 15	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	 16	 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ

	 17	 ค่าตอบแทน

	 18	 ค่าใช้สอย

	 19	 ค่าวัสดุ

	 20	 ค่าสาธารณูปโภค

	 21	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

	 22	 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	 23	 ค่าใช้จ่ายอื่น

หมายเหตุ 1  ข้่อม่ลทั�วไป         
		 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 เป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม	ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติกระทรวง	ทบวง	
กรม	พ.ศ.	2484	และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	
กรม	พ.ศ.	2545	ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	มีภารกิจ
เกีย่วกับการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแปลงนโยบายข่องกระทรวง
เป็นแผนปฏิิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั�วไป	 
รวมทั้งงานก�ากับและเร่งรัดตรวจสอบ	ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัิติงานข่องหน่วยงานในสังกดักระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย 
และเกิดผลสัมฤทธิ�ตามภารกิจข่องกระทรวง
		 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 ตั้งอยู่เลข่ท่ี	 38	 
ถนนราชด�าเนินนอก	แข่วงวัดโสมนัส	เข่ตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพมหานคร
	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 หน่วยงานได้รับการจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 จ�านวน	617,896,900	 บาท	 
โดยแยกเปน็งบลงทนุ	จ�านวน	102,752,700	บาท	และงบประจ�า	
จ�านวน	515,144,200	 บาท	 เพื่อใช้จ่ายในแผนงานท้ังหมด	 
3	 แผนงาน	 ประกอบด้วย	1)	 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
2)	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่่งข่ัน	
3)	แผนงานบรูณาการพัฒนาดา้นคมนาคมและระบบโลจิสตกิส์	 
โดยแบ่งเป็น	2	ผลผลิต	ผลผลิตที่	1	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร 
ภาครฐั	พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์	ผลผลิตท่ี	2	 
การบรหิารจดัการ	นโยบาย	แผน	และมาตรการดา้นการคมนาคม 
ข่นสง่	และ	3	โครงการ	ไดแ้ก	่1)	โครงการพัฒนางานด้านค้นหา	 
และช่วยเหลืองานนริภยัการบิน	และสอบสวนด้านการบินพลเรอืน 

ตามมาตรฐานองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประแทศ	(ICAO)	
2)	 โครงการศึกษาแนวทางและจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อก�ากับ
การด�าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง	3)	 โครงการข่ับเคลื่อน
การด�าเนนิงานโครงการความรว่มมอืดา้นรถไฟระหวา่งไทย-จนี
หมายเหตุ 2  เกณฑ์์การจัำดท�ารายงานการเงิน   
		 รายงานการเงินน้้จัดท�าข้ึ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้	 
และแสดงรายการในรายงานการเงนิตามแนวปฏิบัิตทิางการบัญชี	 
เร่ือง	รูปแบบการน�าเสนอรายงานการเงนิข่องหนว่ยงานข่องรัฐ	 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง	 ท่ี	 กค	0410.2/ว	479	 ลงวันท่ี	 
2	ตุลาคม	2563
	 รายงานการเงินน้้จัดท�าข้ึ่นโดยใช้เกณฑ์์ราคาทุนเดิม	 
เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
	 รายงานการเงินข่องส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	 
ซึ�งถือเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ	รายการที่ปรากฏิในรายงานการเงิน	รวมถึง	สินทรัพย์	
หน้้สิน	รายได้	และค่าใช้จ่าย	ซึ�งเป็นข่องรัฐบาลและอยู่ภายใต ้
การควบคุมข่องรัฐบาลในภาพรวม	 แต่ ใ ห้หน่วยงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการให้แก่
รัฐบาลภายในข่อบเข่ตอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย	และรวมถึง 
องค์ประกอบข่องรายงานการเงิน	 ซึ�งอยู่ภายใต้การควบคุม
ข่องหน่วยงานท่ีใช้เพื่อประโยชน์ ในการด�าเนินงานข่อง 
หน่วยงานเองไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการท่ีเกิดจาก 
เงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
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หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี 
ภาครัฐฉบับใหม่           
	 ในปีปัจจุบัน	 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐาน 
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
และฉบับปรับปรุงใหม่	 เรื่อง	 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ		(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564
	 •	 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ	 และมาตรฐาน 
การบญัชภีาครฐั	ฉบบัท่ี	3	เรือ่ง	นโยบายการบัญชกีารเปลีย่นแปลง
ประมาณการทางบัญชี	 และข่้อผิดพลาด	 โดยมีผลบังคับใช้
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเริ�มในหรือหลังวันท่ี 
1	ตุลาคม	2563	เป็นต้นไป			 		 		 		
	 •	นโยบายการบัญชภีาครัฐ	เรือ่ง	บัตรภาษ	ีโดยมผีลบังคับใช ้
ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ�มตั้งแต่วันท่ี	1	 ตุลาคม	2564	
เป็นต้นไป
		 ฝั่่ายบริหารข่องส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
ได้ประเมินและเห็นว่าการน�ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
และนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข่้างต้นมาถือปฏิิบัติ 
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อรายงานการเงิน 
ในงวดที่จะน�าเสนอ	
หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที�ส�าคัญ     
  4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     
	 •	เงินทดรองราชการ	เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาล 
เพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการด�าเนินงาน 
ข่องหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ	 และต้องคืนให้ 
รัฐบาลเมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้เงินแสดงไว้เป็นเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดซึ�งมียอดตรงกันข้่ามกับรายการ
เงนิทดรองราชการรบัจากคลงัภายใตห้วัข่อ้หน้ส้นิไมห่มนุเวยีน
	 •	 รายการเทียบเท่าเงินสด	 ได้แก่	 เงินลงทุนระยะสั้น 
ท่ีมีสภาพคล่อง	 ซึ�งมีระยะเวลาครบก�าหนดท่ีจะเปลี่ยนให้เป็น
เงินสดได้ภายใน	3	เดือน
  4.2 ล่กหนี�
	 ลกูหน้เ้งนิยมื	เปน็ลกูหน้ภ้ายในหนว่ยงานกรณใ้หข้่า้ราชการ	
พนักงาน	 หรือเจ้าหน้าท่ียืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิิบัติงาน 
โดยไม่มีดอกเบ้ีย	 หน่วยงานจะรับรู้ลูกหน้้ตั้งแต่วันท่ีบันทึก
รายการข่อเบกิเงนิตามจ�านวนเงนิในสัญญาการยมืเงนิไมว่า่จะ
จ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ
 4.3 วัสดุคงเหล่อ         
		 วัสดุคงเหลือ	 หมายถึง	 ข่องใช้สิ้นเปลืองท่ีหน่วยงานมีไว้ 
เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานตามปกติ	 โดยทั�วไปมีมูลค่าไม่สูง 
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร	 แสดงตามราคาทุน	 และตีราคา
วัสดุคงเหลือโดยวิธีเข่้าก่อนออกก่อน	(FIFO)
 4.4 อาคาร และอุปกรณ์       
		 •	 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง	 รวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร 
และสิ�งปลูกสร้างท่ีหน่วยงานมีกรรมสิทธิ�และไม่มีกรรมสิทธิ� 
แต่หน่ วยงานไ ด้ครอบครอง	 และน�ามาใ ช้ประโยชน์ 
ในการด�าเนนิงาน	แสดงมลูคา่สทุธติามบญัชท่ีีเกดิจากราคาทนุ
หักค่าเสื่อมราคาสะสม	 อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตาม
ราคาทุน		
	 •	อปุกรณ์	ได้แก่	ครภุณัฑ์ป์ระเภทต่าง	ๆ 	รับรูเ้ป็นสนิทรัพย์
เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่	10,000	 บาทข่ึ้นไป	 

	 อาคารส�านักงานและอาคารเพือ่ประโยชน์อ่ืน	 30	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์ส�านักงาน	 8	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์ยานพาหนะและข่นส่ง	 	6	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์ไฟฟ้าและวิทยุ	 5	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์โฆ่ษณาและเผยแพร่	 5	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์การเกษตร	 	5	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์ก่อสร้าง	 	5	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์ส�ารวจ	 	5	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	 	5	 		ปี	
	 ครุภัณฑ์์คอมพิวเตอร์	 	4	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์งานบ้านงานครัว	 	4	 		ปี
	 ครุภัณฑ์์อื่น	 	4	 		ปี

		 •	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับสินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้าง			 		 		 		 		 	
  4.5 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 •	สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน	แสดงมูลคา่ดว้ยมลูคา่สทุธติามบัญชี
	 •	ค่าตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงินโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	ดังน้้
	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	4	 		ปี	
  4.6 สัญญาเช่าด�าเนินงาน
	 สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเสี่ยง 
หรือผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู้เป็นเจ้าข่อง 
พึงได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้โอนมาให้แก่หน่วยงานในฐานะ 
ผู้เช่าถอืเปน็สญัญาเช่าด�าเนินงาน	จ�านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญา
เช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุข่องสัญญาเช่า
 4.7 รายได้รอการรับร้่ระยะยาว       
		 	รายไดร้อการรับรูร้ะยะยาว	เปน็สินทรพัยท่ี์หนว่ยงานไดร้บั
ความช่วยเหลือจากรฐับาลต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศ	
หรือบุคคลใด	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานข่องหน่วยงาน 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์	 และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้
หน่วยงานไว้ใช้ในการด�าเนินงาน	 รวมท้ังการได้รับเงินสดท่ีมี
เงื่อนไข่เป็นข่้อจ�ากัดในการใช้จ่ายเงิน	ซึ�งหน่วยงานยังไม่อาจ
รับรู้รายได้
	 รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได ้
ตามเกณฑ์์ท่ีเป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาท่ี

แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีท่ีเกิดจากราคาทุน 
หักค่าเสื่อมราคาสะสม
	 •	 ราคาทุนข่องอาคาร	 และอุปกรณ์	 รวมถึงรายจ่าย 
ท่ีเกี่ยวข่้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานท่ีและสภาพท่ี 
พร้อมใช้งาน	 ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ�งท�าให้ 
หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานข่องสินทรัพย์
เพิ�มข้ึ่นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนข่องสินทรัพย์	 
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล 
การด�าเนินงานทางการเงิน	
	 •	 ค่าเสื่อมราคา	 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผล 
การด�าเนินงานทางการเงิน	 โดยใช้วิธีเส้นตรงในการค�านวณ 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร	โดยมีอายุการใช้งาน	ดังน้้
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จ�าเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข่้อง	เช่น	ทยอยรับรู ้
รายได้ตามเกณฑ์์สัดส่วนข่องค่าเสื่อมราคาข่องสินทรัพย์ 
ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค
 4.8 รายได้แผู่้นดินรอน�าส่งคลัง       
	 รายได้แผ่นดินรอน�าส่งคลัง	 เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับ
หรือจัดเก็บแทนรัฐบาล	 และมีภาระผูกพันจะต้องน�าส่งคลัง 
เป็นรายได้แผ่นดิน	รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน	และบัญชี
รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	ณ	วันที่จัดท�ารายงาน			 		
  4.9 ทุน           
	 รบัรูเ้ม่ือเริ�มปฏิบิตัติามบญัชเีกณฑ์ค์งคา้ง	ซึ�งเกดิจากผลตา่ง 
ระหว่างสินทรัพย์และหน้้สิน
 4.10 รายได้จำากเงินงบประมาณ
	 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์์	ดังน้้
	 1)	 เม่ือย่ืนค�าข่อเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณ้ 
เป็นการข่อรับเงินเข่้าบัญชีหน่วยงาน			 		 		
		 2)	 เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณ ้
เป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
	 3)	 เม่ือย่ืนค�าข่อเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณ้ 
เป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน	 		 		 		

	 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผล
การด�าเนินงานทางการเงนิตามจ�านวนเงนิงบประมาณท่ีข่อเบกิ
สทุธจิากเงนิงบประมาณเบกิเกนิสง่คืน	งบประมาณเบกิแทนกัน
แสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินข่องหน่วยงานผู้เบิกแทน
 4.11 รายได้แผู่้นดิน
	 รายได้แผ่นดนิเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถน�ามาใช้จ่าย 
ในการด�าเนินงาน	 รับรู้เม่ือเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจาก 
หกัสว่นท่ีจดัสรรเปน็เงนินอกงบประมาณตามท่ีไดรั้บการยกเวน้	 
รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�าส่งคลังไม่ต้องแสดง 
เปน็รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยข่องหนว่ยงาน	แตแ่สดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก
 4.12 รายได้จำากการอุดหนุนและบริจำาค
	 รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอ่ืนนอกจาก
หน่วยงานภาครัฐรับรู้	 เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณ้ท่ีมีเงื่อนไข่
เป็นข่้อจ�ากัดท่ีต้องปฏิิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน	 หรือได้รับ
ความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ท่ีให้ประโยชน์แก ่
หน่วยงานเกินหนึ�งปี	 จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนข่อง
ค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดข้ึ่น	 หรือเกณฑ์์การค�านวณค่าเสื่อม
ราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุข่องสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564  2563

	 เงินทดรองราชการ	 4,000,000.00		 4,000,000.00

		 เงินฝั่ากสถาบันการเงิน	 4,738,275.99	 	27,239,326.57

		 เงินฝั่ากคลัง	 14,026,737.32	 	12,676,002.17

  รว่มิ เงินสดัและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสดั 22,765,013.31  43,915,328.74   

    

	 เงินทดรองราชการ	 เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในส�านักงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
จากระทรวงการคลัง	 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
เ งินทดรองราชการ	 พ.ศ.	 2562	 ซึ�งจะต้องส่งคืนคลัง 
เมื่อหมดความจ�าเป็นในการใช้จ่าย	 ยอดคงเหลือสิ้นปี	 
จ�านวน	4,000,000	บาท	เป็นเงินฝั่ากธนาคารทั้งจ�านวน			
	 เงินฝั่ากคลัง	เป็นเงินท่ีหนว่ยงานฝั่ากไว้กับกระทรวงการคลัง 
ภายใต้ข่้อก�าหนดตามกฎหมาย	 โดยไม่มีดอกเบ้ียซึ�งสามารถ
เบิกถอนได้เม่ือต้องการใช้จ่ายตามรายการท่ีก�าหนดไว้ 
ในระเบียบที่ระบุข่้อจ�ากัดในการใช้จ่าย

	 เงินฝั่ากคลัง	 จ�านวน	14,026,737.32	 บาท	(ปี	2563	
จ�านวน	12,676,002.17	 บาท)	 ซึ�งแสดงรวมอยู่ในเงินฝั่าก
คลังข้่างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณท่ีมีข่้อจ�ากัดในการใช้จ่าย 
เพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์
ท่ีระบุ ไว้ ในกฎหมายอันเป็น ท่ีมาข่องเงินฝั่ากคลังนั้น	 
หน่วยงานไม่สามารถน�าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการด�าเนิน
งานข่องหน่วยงานตามปกติได้	 แต่มีหน้าท่ีถือไว้เพื่อจ่าย 
ตามวัตถุประสงค์ข่องเงินฝั่ากคลัง	ดังน้้
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      (หน่ว่ย:บาที่)
     2564  2563
	 เงินฝั่ากค่าธรรมเน้ยมการสอบแข่่งข่ัน	 	43,600.00	 	14,600.00
		 เงินฝั่ากอื่น	ๆ	 		 		 		
		 	 เงินประกันสัญญา	 6,198,023.78	 	2,440,883.78
		 		 เงินประกันซอง	 401,251.00	 54,526.00
		 		 เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	 10,427.40	 10,427.40
		 		 เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม	และค่าใช้จ่าย	 		 		 		
		 		 เกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์	 200,000.00	 200,000.00
		 		 เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	 		 		 		
		 		 ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 25,000.00	 25,000.00
		 		 เงินสนับสนุนการด�าเนินโครงการจ้างที่ปรึกษา	
	 	 ศึกษาส�ารวจเพื่อการประเมินและให้ข่้อเสนอแนะ
	 	 ในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
	 	 การข่นส่งธารณะและความปลอดภัยในการเดินทาง
	 	 ทางถนนเพื่อเข่้าถึงระบบข่นส่งสาธารณะ
	 	 ส�าหรับคนพิการ	เด็ก	และผู้สูงอายุ
	 	 ข่องกระทรวงคมนาคม	ระยะที่	4	 3,604,000.00	 3,604,000.00
		 		 เงินสนับสนุนการด�าเนินโครงการน�าร่อง
	 	 จัดตั้งศูนย์ปฏิิบัติการความปลอดภัยคมนาคม		 -	 6,326,564.99
		 		 เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการด�าเนินงาน	 		 		 		
	 		 ข่องศูนย์ปฏิิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	 2,545,235.14	 -
		 		 เงินสนับสนุนโครงการสืบสวนข่้อมูล	 		 		 		
		 		 และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก	 999,200.00	 	-
		 		 		 	14,026,737.32	 	12,676,002.17

	 เงินฝั่ากคลังอื่น	ๆ	ที่มีข่้อจ�ากัดในการใช้จ่าย	ได้แก่	 		
	 1.	 เงินประกันสัญญาและเงินประกันซอง	 เป็นเงินนอก 
งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับฝั่ากไว้และจะต้องมีการจ่ายคืน 
ให้กับผู้ฝั่ากต่อไป
		 2.	 เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	 เป็นเงินนอกงบประมาณ 
ท่ีหน่วยงานได้รบัไว้เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศาสนกิจ 
และสาธารณกุศล	 		 		 		 		 		
	 3.	 เงินสนับสนุนค่าเบ้ียประชุม	 และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
งานพิจารณาอุทธรณ์	 เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับมาจาก 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	 เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับ 
การด�าเนินงานพิจารณาอุทธรณ์		
	 4.	 เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจาก 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม		
	 5.	 เ งินสนับสนุนการด�าเนินโครงการจ้างท่ีปรึกษา
ศึกษา	 ส�ารวจ	 เพื่อการประเมินและให้ข่้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการข่นส่งสาธารณะ 

และความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข่้าถึงระบบ
ข่นส่งสาธารณะส�าหรับคนพิการ	 เด็ก	 และผู้สูงอายุข่อง
กระทรวงคมนาคม	 ระยะท่ี	 4	 เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับ
จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	 
กรมการข่นส่งทางบก
	 6.	 เ งินสนับสนุนการด�าเนินโครงการน�าร่องจัด ต้ัง 
ศูนย์ปฏิิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	 เป็นเงินท่ีหน่วยงาน 
ไดร้บัจากกองทนุเพือ่ความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน	(กปถ.)	
กรมการข่นส่งทางบก
	 7.	 เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ข่องศูนย์ปฏิิบัติการความปลอดภัยคมนาคมเป็นเงินท่ี 
หน่วยงานได้รับจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน	(กปถ.)	กรมการข่นส่งทางบก
	 8.	เงินสนับสนุนโครงการสืบสวนข่้อมูลและสาเหตุการเกิด 
อุบัติ เหตุเชิงลึก	 เป็นเงินท่ีหน่วยงานได้รับจากกองทุน 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน	(กปถ.)	กรมการข่นส่ง
ทางบก			 		 		 		 		 	
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หมายเหตุ 6  ล่กหนี�อ่�นระยะสั�น      

ลูกหน้้เงินยืม	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุลูกหน้้	ดังน้้		 	

ลูกหนี�เงินยืมิ
ยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้
ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้
ใบส�าคัญ

รว่มิ

      (หน่ว่ย:บาที่)
     2564  2563
	 ลูกหน้้เงินยืมในงบประมาณ		 64,785.00	 	540,566.30
		 ลูกหน้้เงินยืมนอกงบประมาณ		 -	 21,429.31
		 เงินจ่ายล่วงหน้า		 255,450.00	 275,940.00
		 รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก		 78.57	 312.07
		 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง		 229,119.00	 531,577.39
  รว่มิลูกหนี�ระยะสั�น 549,432.57  1,369,825.07 
  

ในงบประมิาณ์:	 		 		 		 		
	 2564	 64,785.00	 	-	 	-	 	64,785.00
		 2563	 540,566.30	 	-	 	-	 	540,566.30
นอกงบประมิาณ์:	 		 		 		 				

		 2564	 	-	 	-	 	-	 	-
		 2563	 	-	 	-	 	21,429.31		 21,429.3

หมายเหตุ 7  ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์       (หน่ว่ย:บาที่)
   2564  2563
	 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง	 161,154,776.89	 	131,100,549.24
		 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ�งปลูกสร้าง	 (107,844,544.91)	 (101,616,041.36)   
 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง-สุที่ธิ 53,310,231.98 29,484,507.88
		 ครุภัณฑ์์	 	441,438,274.60	 	421,331,584.96	 	
	 หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์์	 (356,547,384.01) (343,328,412.94)  
 ครุภัณ์ฑู์-สุที่ธิ 84,890,890.59 78,003,172.02
  งานระหว่่างก่อสร้าง 29,574,291.00 61,236,041.00
  รว่มิ ที่่�ดัิน อาคาร และอุปกรณ์์-สุที่ธิ 167,775,413.57 168,723,720.90 

หมายเหตุ 8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    (หน่ว่ย:บาที่)

   2564  2563

	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 301,404,508.97	 	270,849,477.47

		 หัก	ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 (254,005,366.22)	 	(234,676,820.57)

  รว่มิ สินที่รัพย์ไมิ่มิ่ติัว่ติน-สุที่ธิ  47,399,142.75  36,172,656.90

หมายเหตุ 9  เจ้ำาหนี�อ่�นระยะสั�น          (หน่ว่ย:บาที่)

   2564  2563

	 เจ้าหน้้อื่น		 670,589.72	 1,646,302.04

		 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		 131,180.48	 568,572.83

		 ใบส�าคัญค้างจ่าย		 976,291.81	 	1,821,251.95

		 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก		 939,136.89	 	1,234,577.84

  รว่มิ เจิ้าหนี�อื�นระยะสั�น  2,717,198.90  5,270,704.66
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หมายเหตุ 10  เงินรับฝากระยะสั�น    (หน่ว่ย:บาที่)

   2564  2563

	 เงินรับฝั่ากอื่น		 -	 22,828,994.80

		 เงินประกันผลงาน		 375,950.00	 175,590.00

		 เงินประกันอื่น	 		 		 		

	 	 เงินประกันสัญญา	 6,198,023.78	 	2,440,883.78

		 		 เงินประกันซอง	 	401,251.00	 	54,526.00

  รว่มิ เงินรับฝึากระยะสั�น 6,975,224.78  25,499,994.58

หมายเหตุ 11 ภาระผู่้กพัน
	 -	ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงาน	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 ส�านักงานปลดักระทรวงคมนาคมในฐานะผูเ้ช่ามจี�านวนเงนิข้ั่นต�่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเชา่ด�าเนนิงานท่ีไมส่ามารถ
ยกเลิกได้	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	และ	2563	ดังน้้

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564  2563

	 ไม่เกิน	1	ปี	 4,746,720.00	 	8,253,120.00

		 เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี		 6,608,800.00	 	4,875,120.00

  รว่มิ ภาระผูกพัน 11,355,520.00  13,128,240.00 

  

	 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ท�าสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัท	 นัมเบอร์วัน	 คาร์เรนท์ทัล	 จ�ากัด	 จ�านวน	11	 คัน	 
บริษัท	 ช.	 พัฒนา	 คาร์เรนท์	 จ�ากัด	 จ�านวน	3	 คัน	 และ	 บริษัท	 สยามคาร์เรนท์	 จ�ากัด	 จ�านวน	2	 คันประกอบด้วยสัญญา 
ที่เริ�มตั้งแต่เดือนตุลาคม	2559	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	2569	 		 		 		 		 		 	

หมายเหตุ 12  รายได้จำากงบประมาณ   
      (หน่ว่ย:บาที่)
     2564  2563
 รายไดั้จิากงบประมิาณ์ปีปัจิจิุบัน       
	 รายได้จากงบบุคลากร		 172,425,762.14	 	171,775,094.11	 		
		 รายได้จากงบด�าเนินงาน		 229,959,991.80	 	217,297,727.02
		 รายได้จากงบลงทุน		 9,994,982.90	 	37,271,107.06
		 รายได้จากงบอุดหนุน		 3,483,600.00	 1,932,000.00	 		

	 รายได้จากงบกลาง		 483,367,930.41	 559,443,719.19
		 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น		 6,770,953.04	 25,759,263.11
		 หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	 	4,983,223.49	 	5,811,228.86
  รว่มิ รายไดั้จิากงบประมิาณ์ปีปัจิจิุบัน-สุที่ธิ  901,019,996.80  1,007,667,681.63
 รายไดั้จิากงบประมิาณ์ปีก่อน ๆ 
 (เงินกันไว่้เบิกเหลื�อมิปีเบิกจิ่ายปีปัจิจิุบัน)       
 รายได้จากงบด�าเนินงาน		 19,814,362.13	 	19,221,902.75	 		
		 รายได้จากงบลงทุน		 66,324,771.02	 50,907,426.44	 		
		 รายได้จากงบกลาง		 -	 	11,862,596.00
		 รายได้จากงบรายจ่ายอื่น		 10,027,652.64	 	28,969,334.00
  รว่มิ รายไดั้จิากงบประมิาณ์ปีก่อน ๆ  96,166,785.79  110,961,259.19
  รว่มิ รายไดั้จิากงบประมิาณ์  997,186,782.59  1,118,628,940.82
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หมายเหตุ 13  รายได้จำากการอุดหนุนอ่�นและบริจำาค

หมายเหตุ 14  รายได้อ่�น     

หมายเหตุ 15 ค่าใช้จ่ำายบุคลากร

    (หน่ว่ย:บาที่)

   2564  2563

	 รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน		 173,220.00	 -

		 รายได้จากการบริจาค		 11,925,288.23	 	5,432,570.87

		 รว่มิ รายไดั้จิากการอุดัหนุนอื�นและบริจิาค  12,098,508.23  5,432,570.87

    (หน่ว่ย:บาที่)

   2564  2563

	 รายได้ดอกเบี้ยเงินฝั่ากจากสถาบันการเงิน		 429.52	 	1,369.34

		 เงินค่าลงทะเบียนฝั่ึกอบรม		 5,276,573.30	 9,280,782.20	 		

  รว่มิ รายไดั้อื�น  5,277,002.82  9,282,151.54

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 เงินเดือนข่้าราชการ	 	 	 135,625,551.53	 132,262,457.82

	 เงนิตอบแทนรายเดอืนและเงนิเพิ�มค่าครองชพีชั�วคราว	 7,273,938.73	 7,028,750.72

	 เงินตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเต็มข่ั้น	 	 	 261,381.48	 221,606.54

	 เงินประจ�าต�าแหน่ง	 	 	 6,428,116.86	 5,985,325.80

	 ค่าล่วงเวลา	 	 	 2,096,520.00	 2,291,210.00

	 ค่าจ้าง	 	 	 12,549,147.89	 10,347,835.49

	 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	 	 	 14,201,153.55	 15,800,632.03

	 ค่ารักษาพยาบาล	 	 	 13,480,944.73	 13,832,344.46

	 เงินช่วยการศึกษาบุตร	 	 	 852,725.00	 829,235.00

	 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณ้เสียชีวิต	 	 	 	-			 78,150.00

	 เงินชดเชย	กบข่.	 	 	 2,235,324.22	 2,222,035.10

	 เงินสมทบ	กบข่.	 	 	 3,352,986.36	 3,333,052.64

	 เงินสมทบ	กสจ.	 	 	 233,920.86	 246,596.40

	 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	 	 	 203,862.00	 190,181.00

	 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	 	 	 13,045.00	 12,984.00

	 ค่าเช่าบ้าน	 	 	 66,000.00	 48,000.00

	 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	 	 	 3,500,400.02	 2,125,129.03	

 รว่มิ ค่าใชื่้จิ่ายบุคลากร   202,375,018.23 196,855,526.03



      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 ค่าตอบแทนตามต�าแหน่ง	 	 	 	-				 600,000.00

	 ค่าตอบแทนการปฏิิบัติงาน	 	 	 1,004,000.00	 551,000.00

 รว่มิ ค่าติอบแที่น   1,004,000.00 1,151,000.00

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 ค่าใช้จ่ายฝั่ึกอบรม	 	 	 11,337,053.89	 20,743,679.21

		 ค่าใช้จ่ายเดินทาง	 	 	 2,416,207.70	 15,796,840.86

	 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	 	 	 44,136,702.34	 37,442,712.85

	 ค่าจ้างเหมาบริการ	 	 	 11,643,021.50	 10,500,283.40

	 ค่าธรรมเน้ยม	 	 	 172,258.07	 108,426.33

	 ค่าจ้างที่ปรึกษา	 	 	 7,102,400.00	 21,401,028.00

	 ค่าใช้จ่ายในการประชุม	 	 	 4,807,104.00	 8,185,671.40

	 ค่าเช่า	 	 	 17,216,907.50	 17,511,768.50

	 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	 	 	 84,742.70	 796,457.88

	 ค่าประชาสัมพันธ์	 	 	 10,066,800.00	 13,143,200.00

	 ค่าใช้สอยอื่น	 	 	 559,441.31	 563,198.48

 รว่มิ ค่าใชื่้สอย   109,542,639.01 146,193,266.91

 
	 คา่ใชจ้า่ยในการฝั่กึอบรมเป็นคา่ใชจ้า่ยท่ีเบกิจากเงนิในงบประมาณ	จ�านวน	7,317,218.79	บาท	(ป	ี2563	จ�านวน	12,324,322.36	
บาท)	และเงินนอกงบประมาณ	จ�านวน	4,019,835.10	บาท	(ปี	2563	จ�านวน	8,419,356.85	บาท)
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      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 บ�านาญ	 	 	 96,801,735.32	 93,255,743.21

	 เงินช่วยค่าครองชีพ	 	 	 203,954,900.75	 213,847,067.59

	 บ�าเหน็จ	 	 	 3,701,767.70	 2,167,212.00

	 เงินบ�าเหน็จตกทอด	 	 	 20,537,155.34	 32,566,373.43

	 เงินบ�าเหน็จด�ารงชีพ	 	 	 3,765,072.40	 5,000,384.20

	 ค่ารักษาพยาบาล	 	 	 131,530,424.39	 140,192,864.81

	 เงินช่วยการศึกษาบุตร	 	 	 93,855.00	 150,826.00

	 บ�าเหน็จบ�านาญอื่น	 	 	 2,546,222.78	 4,670,174.00

 รว่มิ ค่าบำาเหน็จิบำานาญ   462,931,133.68 491,850,645.24

	 ผู้รับบ�าเหน็จบ�านาญข่องส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม	ณ	วันที่	30	กันยายน	2564	มีจ�านวน	1,932	คน

หมายเหตุ 16 ค่าบ�าเหน็จำบ�านาญ

หมายเหตุ 17 ค่าตอบแทน

หมายเหตุ 18 ค่าใช้สอย
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หมายเหตุ 19 ค่าวัสดุ

หมายเหตุ 22 ค่าใช้จ่ำายจำากการอุดหนุนอ่�นและบริจำาค 

หมายเหตุ 23  ค่าใช้จ่ำายอ่�น

หมายเหตุ 21 ค่าเส่�อมราคาและค่าตัดจำ�าหน่าย

หมายเหตุ 20 ค่าสาธารณ่ปโภค

      (หน่ว่ย:บาที่)

      2564    

	 ก�าไร/ข่าดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์		 	 	 74,247.19

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 	 	 2,473,746.13	 	

	 	 	 	 	 	 2,547,993.32

	 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝั่ากคลัง		 	 11,556,265.76	 	

	 หัก	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับ	 	 	 	 	 	

	 เงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	 	 	 (7,957,071.22)	 3,599,194.54

 รว่มิ ค่าใชื่้จิ่ายอื�น    6,147,187.86

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 อาคารและสิ�งปลูกสร้าง	 	 	 6,228,503.55	 5,081,991.78

	 ครุภัณฑ์์	 	 	 32,327,767.16	 31,368,827.23

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 	 	 19,328,545.65	 21,314,188.48	

 รว่มิ ค่าเสื�อมิราคาและค่าติัดัจิำาหน่าย   57,884,816.36 57,765,007.49 

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 ค่าไฟฟ้า	 	 	 6,800,255.73	 7,833,241.70

	 ค่าน�้าประปา	 	 	 139,425.05	 140,155.90

	 ค่าโทรศัพท์	 	 	 1,218,321.28	 1,272,416.88

	 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	 	 	 141,610,850.00	 126,201,413.44	

 รว่มิ ค่าสาธารณ์ูปโภค   149,768,852.06 135,447,227.92 

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงานภาครัฐ	 	 	 -	 46,476,919.00

 ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพ่ือการด�าเนนิงาน-องค์กรระหว่างประเทศ	 1,885,470.00	 1,877,339.93

 รว่มิ ค่าใชื่้จิ่ายจิากการอุดัหนุนอื�นและบริจิาค   1,885,470.00 48,354,258.93

      (หน่ว่ย:บาที่)

     2564 2563

		 ค่าวัสดุ	 	 	 6,895,429.86	 8,265,337.24

	 ค่าแก๊สและน�้ามันเชื้อเพลิง	 	 	 180,055.81	 284,795.89

	 ค่าครุภัณฑ์์มูลค่าต�่ากว่าเกณฑ์์	 	 	 2,808,369.45	 2,337,120.86

 รว่มิ ค่าว่ัสดัุ   9,883,855.12 10,887,253.99
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 ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่นดิน

ส�าหรับปีสิ�นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2564

      (หน่ว่ย:บาที่)

   หมิายเหติุ 2564 2563

รายไดั้แผ่นดัินที่่�จิัดัเก็บ          

		 		 รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 	 	 27,966,776.28	 1,965,120.51

รว่มิรายไดั้แผ่นดัินที่่�จิัดัเก็บ   27,966,776.28 1,965,120.51

รายไดั้แผ่นดัินจิัดัเก็บสุที่ธิ   27,966,776.28 1,965,120.51

		 		 รายได้แผ่นดินน�าส่งคลัง	 	 	 27,966,776.28	 1,965,120.51

รายการรายไดั้แผ่นดัินสุที่ธิ	 	 		 	-				 	-			

รายไดั้แผ่นดัิน - นอกจิากภาษ์ ่     

		 		 รายได้จากการข่ายสินค้าและบริการ	 	 	 1,014,918.00	 10,870.00	

	 	 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	 	 	 16,717.94	 18,890.32	

	 	 รายได้อื่น	 	 	 26,935,140.34	 1,935,360.19	

  รว่มิ รายไดั้แผ่นดัิน - นอกจิากภาษ์	่ 	 	 27,966,776.28	 1,965,120.51	

	 รายการระหว่างหน่วยงานมผีลต่างจ�านวน	3,599,194.54	บาท	 
เกิดจากปีงบประมาณ	 พ.ศ.	2564	 มีการวางฎีกาเบิกเงิน 
นอกงบประมาณ	(เงินฝั่ากคลัง)	ดังน้้
	 1.	 วันท่ี	29	 กันยายน	2564	 ฎีกาท่ี	2235/64	 ค่าจ้าง 
ท่ีปรึกษาโครงการสนับสนุนการด�าเนนิงานข่องศูนย์ปฏิบัิตกิาร 
ความปลอดภัยคมนาคม	จ�านวน	519,454	บาท	กรณ้จ่ายผ่าน 
หน่วยงาน	 มีการโอนเงินเข้่าบัญชีเงินฝั่ากธนาคารข่อง 
หน่วยงาน	 จ�านวน	514,259.46	 บาท	 (ยอดสุทธิหลังหัก
ภาษี	 ณ	 ท่ีจ่าย)	 ในวันท่ี	30	 กันยายน	2564	 และท่ีเหลือ

จ�านวน	5,194.54	บาท	(ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย)	มีการโอนจ่ายเงิน 
ในวันที่	5	ตุลาคม	2564	
	 2.	 วันท่ี	30	 กันยายน	2564	 ฎีกาท่ี	2312/64	 ค่าจ้าง 
ท่ีปรึกษาโครงการศึกษา	 ส�ารวจ	 เพ่ือการประเมินและ 
ใหข้่อ้เสนอแนะน�าการปรบัปรุงและออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน
การข่นส่งสาธารณะ	และความปลอดภยัในการเดินทางทางถนน	 
เพื่อเข่้าถึงระบบข่นส่งสาธารณะส�าหรับคนพิการ	 เด็ก	 
และผู้ สูงอายุข่องกระทรวงคมนาคม	 ระยะท่ี	 4	 จ�านวน	
3,594,000	 บาท	 กรณ้จ่ายตรงผู้ข่าย	 มีการโอนจ่ายเงิน 
ในวันที่	4	ตุลาคม	2564

      (หน่ว่ย:บาที่)

      2563

		 ก�าไร/ข่าดทุนสุทธิจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์		 	 		 -			

	 ค่าใช้จ่ายอื่น	 	 	 	 3,207,079.00	 	

	 	 	 	 	 	 3,207,079.00

	 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝั่ากคลัง		 	 9,941,808.91	 	

	 หัก	รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับ

	 เงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	 	 	 (11,724,008.91)	 (1,782,200.00) 

 รว่มิ ค่าใชื่้จิ่ายอื�น    1,424,879.00 
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คณะผู้จัดท�าหนังสือรายงานประจ�าปี 2564
ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

ประธานที่่�ปรึกษ์า	 นายอานนท์	 เหลืองบริบูรณ์	 รองปลัดกระทรวงคมนาคม	ด้านอ�านวยการ

ที่่�ปรึกษ์า	 นางสาวข่นิษฐา	 พัวพันธ์พงษ์	 ผู้อ�านวยการกองกลาง

คณ์ะผู้จิัดัที่ำา	 นางสาวข่วัญชัย	 หิรัญญะสิริ	 นักจัดการงานทั�วไปช�านาญการพิเศษ
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