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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กรมการขนส่งทางราง ประจ าปี 2564 
 

กรมการขนส่งทางราง ได้ด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมการขนส่งทางราง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจ าแนกออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลัง มุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การจัดท ากรอบ
อัตราก าลังและบริหารกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของ
องค์กร ตลอดจนวางแผนเตรียมก าลังคนเพื่อรองรับภารกิจในอนาคต ดังนี้ 

1.1 การขอรับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของกระทรวงคมนาคม โดยได้รับ 
การจัดสรรอัตราว่าง จ านวน 10 อัตรา ดังนี้ 

  1) นักทรัพยากรบุคคล   จ านวน 1 อัตรา 
  2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 

 3) นักวิชาการพัสดุ  จ านวน 2 อัตรา 
 4) นักประชาสัมพันธ์  จ านวน 1 อัตรา 
 5) นิติกร   จ านวน 5 อัตรา 

  1.2 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน และรายงานข้อมูลบุคลากรในเชิงสถิติต่อผู้บริหาร  
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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1.1 แผนภูมิโครงสร้างกรมการขนส่งทางราง ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2562 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

- กลุ่มบริหารงาน 
  และช่วยอ านวยการ 

- กลุ่มบริหารงานคลัง 

- กลุ่มพัสดุ อาคารสถานท่ี  
  และยานพาหนะ 

- กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 

- กลุ่มประชาสัมพันธ์ 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

- กลุ่มนิติกรรมและสญัญา 

- กลุ่มพัฒนากฎหมาย 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

- กลุ่มก ากับการประกอบ 
  ธุรกิจการขนส่งทางราง 

- กลุ่มก ากับการบริการ 
  และสภาพแวดล้อม 

- กลุ่มก ากับโครงสร้างพื้นฐาน 
  และใบอนุญาต 
 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

- กลุ่มมาตรฐานโครงสรา้งพื้นฐาน 

- กลุ่มมาตรฐานระบบรถ 
  และศูนย์ซ่อมบ ารุง 

- กลุ่มมาตรฐานระบบการเดินรถ   
  และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 

- กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

- กลุ่มยุทธศาสตร ์
  และแผนการพัฒนา 

- กลุ่มแผนงานการลงทุน 
  และงบประมาณ  

- กลุ่มวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน 

- กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล 

- กลุ่มติดตามและประเมินผล 

- กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 

 

ส านักงานเลขานุการกรม   กองกฎหมาย กองก ากับกจิการขนส่งทางราง กองมาตรฐานความปลอดภัย 
และบ ารุงทาง 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

กรมการขนส่งทางราง 
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1.2 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมการขนส่งทางราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรมการขนส่งทางราง 

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการภายในกรม 

3. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม 

4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร 
การเงิน และการบัญชีของกรม 

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กรมการขนส่งทางราง 

กองกฎหมาย กองก ากับกิจการขนส่งทางราง 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง              
ทางรางตามหน้าที่และอ านาจของกรมและตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่เกี่ยวกับ
ความรับผิดทางแพ่ง อาญางานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืน
ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของกรม รวมทั้งงานให้ค าปรึกษา
แนะน าทางกฎหมายแก่หน่วยงานในสังกัดกรม 

3. ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหา แนะน า และชี้แจงเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับที่จ าเป็นต่อการควบคุมดูแลการขนส่งทางราง 
และค าสั่งที่อยู่ ในหน้าที่และอ านาจของกรม รวมทั้ง
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. ศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือยกร่างและพัฒนากฎ ระเบียบ 
ประกาศ และข้อบังคับท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกรม 

5. ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา และเสนอแนะในการจัดท าอนุสัญญา 
สนธิสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ          
การขนส่งทางราง 

 

ส านักงานเลขานุการกรม   

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่ว ไป             
และปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ           
และงานเลขานุการของกรม 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี 
การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่               
และยานพาหนะของกรม 

4. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรม 

5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่ าวสาร 
กิจกรรม ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกรม 

6. ปฏิบัติ งานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง การให้บริการ อัตราค่าบริการคุณภาพ
การให้บริการ มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการ
ขนส่งทางราง และการคุ้มครองผู้ใช้บริการ 

2. ออกใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งทางราง 
และประเมินความพร้อมในการประกอบกิจการขนส่ง
ทางรางในเส้นทางสายต่าง ๆ 

3. ก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่งทางรางให้
เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. ส่งเสริมให้ความรู้การประกอบกิจการขนส่งทาง
รางแก่ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางรางและติดตาม
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งทางรางให้แก่             
ผู้ประกอบกิจการและประชาชน 

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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กรมการขนส่งทางราง 

กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง 

 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา พัฒนา เพ่ือจัดท ามาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง 
เพ่ือลดอุบัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยในการขนส่งทางราง 

2. ก าหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ความปลอดภัยและบารุงทาง 
ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง ระบบการขนส่ง              
ทางราง รถขนส่งทางราง บุคลากร ผู้ประจ าหน้าที่ และอ่ืน ๆ               
ที่เก่ียวข้อง 
3. ก าหนดกลยุทธ์ แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย                
งานบูรณะ และบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางราง            
ทั้งระบบ 

4. ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่ง
ทางราง และวางแผนการบริหารจัดการเชิงกายภาพ ระบบการจราจร
และการเคลื่อนที่ของผู้โดยสารภายในและภายนอกสถานี 

5. ก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย 

6. ก ากับดูแลให้มีการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง 

7. ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยั 

8. ติดตามและประเมินผลการบูรณะและบ ารุงรักษาระบบราง 

มีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางของประเทศ    
และแผนการปฏิบัติราชการของกรม 
2. ศึกษาและพัฒนาเพ่ือก าหนดโครงข่ายการขนส่งทางราง 
3. จัดท าประมาณการกรอบการลงทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และกรอบระยะเวลาการด าเนินการที่สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือการพัฒนาการขนส่งทางราง พร้อมทั้งรวบรวมค าขอจัดสรรงบประมาณ 
4. ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างต้นทุนระบบราง ค านวณค่าใช้บริการ ค่าใช้จ่ายรางและค่าสัมปทาน                 
ให้เหมาะสม เป็นธรรม 
5. ด าเนินงานด้านการต่างประเทศ การเจรจาเชื่อมต่อด้านโครงสร้างพ้ืนฐานระหว่างประเทศ การจัดท า
กรอบความตกลง และข้อตกลงระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้านในกรอบการเจรจาต่าง ๆ 
6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนตาม 1. 
7. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและอุตสาหกรรมการขนส่งทางราง ทั้งในประเทศ     
และต่างประเทศ 
9. จัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ  
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
10. ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม 
11. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าหรือฝึกอบรม                            
การใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม 
12. ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพของการขนส่งทางราง 
13. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
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1.3 ข้อมูลก าลังคนของส่วนราชการ 

อัตราก าลังคน 
ปี 2564 

จ านวน สัดส่วน 
          ข้าราชการ 68             94.44 
          ลูกจ้างประจ า   0       0.00 
          ลูกจ้างชั่วคราว   0       0.00 
          พนักงานราชการ   4       5.56 

รวม 72   100.00 
   

ข้าราชการแยกตามประเภท 
ปี 2564 

กรอบท่ีมี จ านวน (คน) อัตราว่าง 
          บริหาร   2   2     0.00 

          อ านวยการ   5   3        40.00 

          วิชาการ 76 63        17.11 
          ทั่วไป   1   0      100.00 

รวม 84 68  19.05 

    

2. ด้านการก าหนดต าแหน่ง การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุแต่งตั้ง 

อัตราก าลังคน 
ปี 2564 

จ านวน สัดส่วน 
          บรรจุใหม่   9            40.91 
          รับโอน 12      54.55 
          บรรจุกลับ   1       4.55 
          การเข้ารับราชการตาม มาตรา 56   0       0.00 

รวม 22   100.00 
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 3. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  กรมการขนส่งทางรางด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 31 โครงการ โดยมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 56 คน  รายละเอียดดังนี้ 

ล าดับ โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง/ประชุม ระยะเวลาการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย บุคลกรที่ไดร้ับ 
การฝึกอบรม (คน) 

1 มาตรฐานการตดิตั้งทางไฟฟ้า 
ส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

ระหว่างวันท่ี 6 - 8 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1 

2 โครงการ eLogistics Summit 2020 ระหว่างวันท่ี 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 หัวหน้าฝ่ายขนส่ง หัวน้าซัพพลายเชน วิศวกร  
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาดา้นอุตสาหกรรม 

2 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพในการ
ประเมินความเสี่ยง ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ
ของกระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการ  
ด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันท่ี  2 - 3 ธันวาคม 2563 ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2 

4 กลยุทธ์การตรวจรับพัสดุให้ชอบดว้ยกฎหมาย ระหว่างวันท่ี 2 - 3 ธันวาคม 2563 ผู้ที่ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ ผูบ้ริหารหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป็นคู่สญัญากับภาครัฐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กับการตรวจรับพัสด ุ

2 

5 กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันท่ี 15 - 16 ธันวาคม 2563 หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ผู้มีอ านาจในการบริหารสญัญา 
หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้าง 
และบรหิารงานพัสด ุ

1 

6 เทคนิคลดความผดิพลาดที่เกิดจากท างาน  
และใช้แนวคิด Zero defect, 7 wastes  
ในกระบวนการท างาน 

วันท่ี 4 ธันวาคม 2563 บุคลากรในองค์กร 1 

7 อบรมพัฒนาจิตและคณุธรรม 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

ระหว่างวันท่ี 6 - 8 มกราคม 2564 บุคลากรในองค์กร 1 

8 หลักสตูร ฉันคือ..ข้าราชการที่ดี รุน่ท่ี 52 ระหว่างวันท่ี 5 - 14 มกราคม 2564 ข้าราชการบรรจุใหม ่กรมการขนสง่ทางราง 4 
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ล าดับ โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง/ประชุม ระยะเวลาการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย บุคลกรที่ไดร้ับ 
การฝึกอบรม (คน) 

9 หลักสตูรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ 
ระดับปฏิบัติการ  

ระหว่างวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 –  
21 กุมภาพันธ์ 2564 

นิติกรปฏิบตัิการ 1 

10 หลักสตูร มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ e-CPP  
(ระดับเตรียมความพร้อม) 

ระหว่างวันท่ี 5 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าราชการระดับปฏบิัติการ หรือปฏิบัติงาน 2 

11 หลักสตูร “รู้จริงทุกเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 
ใน 2 วัน (Mastering EV Technologies 
in 2 Days : MEV)”  

ระหว่างวันท่ี 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผลิตยานยนต์และชิ้นส่วน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และซอฟแวร์ หรืออื่นๆ 
 

1 

12 หลักสตูร “เทคโนโลยีน้ าหนักเบาและการบูรณา
การในยานพาหนะสมัยใหม่ (Lightweight 
Technology and Integration Designfor 
Next Generation Vehicles)”  

ระหว่างวันท่ี 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ผลิตยานพาหนะและชิ้นส่วนน้ าหนักเบา ผู้ประกอบการ/
SMEs ที่เกี่ยวข้องกับช้ินส่วนยานพาหนะน้ าหนักเบา  
ในอุตสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม่ เป็นต้น 

1 

13 หลักสตูร การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน
การคลังภาครัฐ ส าหรับผู้ปฏิบตัิงาน   

ระหว่างวันท่ี 18 มกราคม –  
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสด ุ 1 

14 หลักสตูร ความเสี่ยงและข้อควรระวัง 
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสด ุ 
การตรวจสอบพัสดุประจ าปี และขั้นตอน 
การจ าหน่ายพสัดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด 

ระหว่างวันท่ี 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้ที่ท าหน้าท่ีกรรมการตรวจรับ ผูบ้ริหารหน่วยงาน
ภาคเอกชนท่ีเป็นคู่สญัญากับภาครัฐ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
กับการตรวจรับพัสด ุ

2 

15 การเดินรถไฟฟ้า (Railway System 
Operation : RSO) 

ระหว่างวันท่ี 23 – 25 มีนาคม 2564 ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ผู้ประกอบการ
เดินรถไฟ/รถไฟฟ้า และเครือข่ายในด้านการขนส่งทางราง 

3 

16 ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า (Railway System 
Maintenance : RSM) 

ระหว่างวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2564 ผู้วางแผนและควบคุมการซ่อมบ ารุงระบบราง/รถไฟฟ้า 
วิศวกรหรือช่างเทคนิคด้านการซ่อมบ ารุงระบบราง/
รถไฟฟ้า บุคลากรในอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางราง 

4 
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ล าดับ โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง/ประชุม ระยะเวลาการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย บุคลกรที่ไดร้ับ 
การฝึกอบรม (คน) 

17 แนวคิดและมาตรฐานการออกแบบ สถานีรถไฟ 
รุ่นที่ 2 (Concept and Standard in Railway 
Station Design : RSD2) 

ระหว่างวันท่ี 22 – 24 มิถุนายน 2564 ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง ผู้ประกอบการ
เดินรถไฟและเครือข่ายในดา้นการขนส่งระบบราง 

4 

18 การบริหารยุทธศาสตร ์รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2564 
ระหว่างวันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2564 

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  
องค์การมหาชน และผู้ที่สนใจ 

1 
 

19 การเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ ภายใต้โครงการ
การศึกษาทบทวนการด าเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตร ์“สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 

วันท่ี 30 มีนาคม 2564 ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2 

20 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทาง 
แลกเปลีย่นความรู้ระหว่างหน่วยงาน 
เพื่อยกระดับคะแนน การประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ITA) 

ระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม –  
2 เมษายน 2564  

ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2 

21 การฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห ์
การตรากฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมาย (ม.77) รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม –  
8 กรกฎาคม 2564 

บุคลกรที่มีบทบาทในกระบวนการตรากฎหมาย 1 

22 การบริหารยุทธศาสตร ์รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันท่ี 9 - 11 มิถุนายน 2564 
ระหว่างวันท่ี 14 - 16 มิถุนายน 2564 

บุคลากรที่จ าเป็นต้องมสีมรรถนะในการบริหารสมัยใหม ่ 1 

23 หลักสตูรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง 
(นงก.) รุ่นที่ 3 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม –  
3 กันยายน 2564 

อ านวยการต้น หรือเทียบเท่า   
ช านาญการพิเศษ หรือเทียบเท่า   

1 

24 หลักสตูรพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบ
ขนส่งทางราง รุ่นที่ 10 หัวข้อ Reshaping 
Talent Manggement for 21 st Century 

ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม – 
16 กันยายน 2564 

ผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 1 
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ล าดับ โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง/ประชุม ระยะเวลาการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย บุคลกรที่ไดร้ับ 
การฝึกอบรม (คน) 

25 หลักสตูร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง 
รุ่นที่ 5 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ า 
ในโครงการ 

วันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา  
และบุคคลทั่วไปท่ีสนใจ 

2 

26 หลักสตูร พัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 
การทุจริตในภาครัฐเชิงรุก 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 2 

27 หลักสตูรพื้นฐานทางด้าน Data Science and 
Machine Learning 

วันท่ี 9,11,13,17,20,24,27  
สิงหาคม 2564 

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 

28 หลักสตูร Smart Energy in Smart City  วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ข้าราชการระดับปฏบิัติการ/หัวหน้างาน  
ที่มีวุฒิ ปวช. /ปวส. ข้ึนไป หรือเทียบเท่า 

4 

29 สัมมนา เรื่อง ถอดกับดักคอรร์ัปชัน :  
The Big Push in Corruption Trap 

วันท่ี 20 สิงหาคม 2564 ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน 1 

30 หลักสตูร การประยุกต์ใช้ Big Data / Data 
Analytics ในองค์กร 

วันท่ี 26 สิงหาคม 22564 ผู้บริหารทุกระดับ นักวิเคราะห์ นกักลยุทธ ์ 
ฝ่ายนโยบาย/แผน และผู้ทีส่นใจการน าเทคโนโลยีข้อมูล
สมัยใหมม่าเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน และตดัสินใจ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 

31 หลักสตูร การเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบ
และบรหิารจดัการงานระบบรถไฟฟ้า  
(Railway System) ในศูนย์ซ่อมบ ารุง 
และโรงซ่อมบ ารุง 

ระหว่างวันท่ี 26 – 29 สิงหาคม 2564 สถาปนิก/วิศวกร 3 

รวม 56 
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4. ด้านการรักษาไว้และการจูงใจ 
    4.1 ข้าราชการพลเรือนดี เด่น  ด้วยวันที่  ๑ เมษายน ของทุกปี  เป็นวันข้าราชการพลเรือน                              

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมทั้งจัดกิจกรรม
เผยแพร่ผลงานของข้าราชการและส่วนราชการ การให้บริการประชาชน และการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชน
ต่อบทบาทหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับ           
เข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการเพ่ือแสดง ให้เห็นถึงคุณงามความดี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต                     
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ซ่ึงกรมการขนส่งทางรางมีผู้ที่ได้รับคัดเลือก               
เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ านวน 1 ราย  คือ นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ ต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ  
กองมาตรฐานความปลอดภัยและบ ารุงทาง กรมการขนส่งทางราง ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ          
พลเรือนดีเด่น เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564   

4.2 คนต้นแบบคมนาคม  กระทรวงคมนาคมเห็นความส าคัญของการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เน้นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 
จริยธรรมจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
ค้นหาบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสธรรม 
เพ่ือเป็น "คนต้นแบบคมนาคม ประจ าปี ๒๕๖๔" เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติที่มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมั่นคง ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพ่ือความถูกต้อง มีความพากเพียรมุ่งมั่นทุ่มเทจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์                
และเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้เป็นต้นแบบ อันเป็นการปลุกจิตส านึกให้มี               
ทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 กรมการขนส่งทางราง มีผู้ที่ได้รับคัดเลือก                   
ให้ได้รับรางวัล คนต้นแบบคมนาคม จ านวน 1 คน คือ นายภูษิต  ชัยฤทธิพงศ์ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางราง ตามหนังสือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
กระทรวงคมนาคม ที่ คค 0200.3/ศปท. 264 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรประพฤติปฏิบัติตน ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็น "คนต้นแบบคมนาคม 
ประจ าปี ๒๕๖๔" 
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5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การบริหารผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รอบการ 
ประเมิน 

ระดับผล 
การประเมิน 

ช่วงคะแนน 
การประเมิน 

ช่วงร้อยละ 
การเลื่อนเงินเดือน 

จ านวนข้าราชการ 

อ านวยการ วิชาการและทั่วไป 
รอบท่ี ๑ 
ปี 2564 

 
 
 
 

    ดีเด่น 90 คะแนนขึ้นไป 2.90 - 4.00 2         34 

    ดีมาก 80-ไม่เกิน 90 คะแนน 2.50 - 2.99 0         16 

    ดี 70-ไม่เกิน 80 คะแนน 0.00 0 0 

    พอใช้ 60-ไม่เกิน 70 คะแนน 0.00 0 0 

    ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 0.00 0 0 

รอบท่ี ๒ 
ปี 2564 

    ดีเด่น 90 คะแนนขึ้นไป 3.00 - 4.00 3         38 

    ดีมาก 80-ไม่เกิน 90 คะแนน 2.50 - 2.99 0         17 

    ดี 70-ไม่เกิน 80 คะแนน 0.00 0 0 

    พอใช้ 60-ไม่เกิน 70 คะแนน 0.00 0 0 

    ต้องปรับปรุง ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 0.00 0 0 

 
6. ด้านการใช้ประโยชน์ 
    มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานภายในกรมการขนส่งทางราง ด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล ให้บุคลากร

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้กับบุคลากรให้ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ มีการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ ในช่วงต้นรอบการประเมิน ( เดือนตุลาคม 2563 และเดือนเมษายน 2564) 
ตามแบบมอบหมายงาน/ก าหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน รายบุคคล  
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ปัญหาอุปสรรคในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  

    กรมการขนส่งทางรางเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 โดยเป็นการยกฐานะขึ้นมา
จากส านักงานโครงการพัฒนาระบบรางในส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  

โดยเป็นการตัดโอนอัตราก าลังเจ้าหน้าที่มาจากส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร                 
ในปัจจุบันต าแหน่งทางการบริหารที่ส าคัญ ยังไม่สามารถด าเนินการสรรหาผู้มาด ารงต าแหน่งได้ ท าให้ในบางสายงาน
ยังขาดผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเชี่ยวชาญในแต่ละ  
สายงาน 

2. ควรสรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานอื่นๆ โดยการประกาศรับ
โอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาปฏิบัติงาน ณ กรมการขนส่งทางราง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่หลากหลาย 


