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ความรู้เกี่ยวกับ กรมการขนส่งทางบก
ประวัติความเป็นมา
เมื่อการขนส่งทางบก ได้มีการวิวัฒนาการ และขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ตามความเจริญของ
บ้ า นเมื อ ง ทางราชการจึ ง ได้ ตั้ ง หน่ ว ยงานขึ้ น ควบคุ ม ดู แ ล ให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย โดย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้นใน
ปี พ.ศ.2425 และให้รวมหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางบก การขนส่งทางน้ํา
และการสื่อสารข่าว มารวมไว้ในกระทรวงคมนาคม อย่างไรก็ตามกิจการด้านขนส่งทางบก ก็ยังไม่
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแม้แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งกระทรวง และกรม พ.ศ. 2476 ก็มิได้
กําหนดให้มีหน่วยงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งทางบก
โดยตรงอีกเช่นกันจนกระทั่งในปลายปี พ.ศ. 2476 จึงได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
ราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา งานที่กรมการ
ขนส่งได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในโอกาสแรก ก็คืองานเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศโดยที่งาน
ดังกล่าวนี้ เดิมเป็นงานที่อยู่ในอํานาจ และหน้าที่ ของกองบินพาณิชย์ สํานักงานปลัดกระทรวง
เศรษฐการ กรมการขนส่งในสมัยนั้น ได้รับโอนมาโดยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโอนอํานาจ
หน้าที่ เกี่ยวกับราชการของกระทรวงหรือกรม ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับปรุงขึ้นใหม่ในปี
พ.ศ. 2484 อย่างไรก็ดีจากผลของสงครามมหาเอเซียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 ทําให้การวาง
เค้าโครงเกี่ยวกับอํานาจและหน้าที่จะพึงมีเพื่อตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ ใน
กรมการขนส่งต้องประสบอุปสรรค และล่าช้าไปมาก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีส่วนได้รับความ
กระทบกระเทือนจากภัยของสงครามครั้งนี้ด้วย ซึ่งในที่สุดได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบ
ครอบแล้ ว ฯพณฯ จอมพลแปลกพิบูล สงคราม นายกรั ฐ มนตรี ในสมัย นั้ น ได้มี บัน ทึ ก สั่ง การ
กําหนดโครงร่างส่วนราชการไว้ในรูปของกอง ให้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับการขนส่งของประเทศ
รวม 3 ทางคือ
1.กองขนส่งทางบก ทําการควบคุมการขนส่งทางบกทุกประเภท เว้นรถไฟและการเดินรถ
ประจําทาง
2.กองขนส่ ง ทางน้ํ า ทํ า การควบคุ ม การขนส่ ง ทางน้ํ า รวมทั้ ง ทางทะเลด้ ว ยและเอาการ
เดินเรือทะเลมาอยู่ในกองนี้รวมบริษัทเดินเรือไทยไว้ด้วย
3.กองขนส่งทางอากาศ ทําการควบคุมการขนส่งทางอากาศทั้งในและนอกประเทศ
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วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ
และปลอดภัย

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบควบคุม กํากับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย
2.พั ฒ นานวั ต กรรมการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ล ระบบการขนส่ ง ทางถนน และบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
3.พัฒนาและส่งเสริมการให้บริการระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพ และมีสํานึก
รับผิดชอบ
4.บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
ONE DLT " เป้าหมายชัดเจน มีบูรณาการ งานโดดเด่น
เน้นนวัตกรรม กํากับตามกฎหมาย โปร่งใส เป็นธรรม
O
(Objective)
เป้าหมายชัดเจนการทํางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มี
มาตรฐาน อย่างมืออาชีพ (รู้จริง ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และผลงานเกินความคาดหมาย)
N
(Network)
มีบูรณาการ โดยบูรณาการเป็นเครือข่าย ทั้งหน่วยงาน
ภายใน และภายนอก
E
(Eminence)
งานโดดเด่น เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรง
กับความต้องการของประชาชน
D
(Digital Economy) เน้นนวัตกรรมด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม และ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
L
(Legitimacy)
กํากับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กํากับ ดูแล
ตามกฎหมายที่เข้มเข็ง
T
(Transparency)
โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1.พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้
2.พัฒนาและส่งเสริมระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.พัฒนาการให้บริการรูปแบบอัจฉริยะ
4.เสริมสร้างองค์กรให้มีสมรรถนะสูงและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1.การขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ
2.รถปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.คนขับขี่อย่างปลอดภัย
4.การให้บริการที่เป็นเลิศ
5.การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงและมีการบริหารจัดการที่ดี

นโยบายและแผนที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก
การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความสําคัญ
กับผลสัมฤทธิ์ของงานที่ส่งผลไปยังประชาชนผู้รับบริการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
กําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการทํางานที่ชัดเจนในการกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรใน
ระยะ 5 ปี โดยในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก (พ.ศ. 2559 - 2563) ได้ยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ โดยน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนา” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนระดับชาติและระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1) ยุ ท ธศาสตร์ พ ระราชทานและหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในการจั ด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ฉบับใหม่นี้ได้มีการน้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ความมีเหตุผล พอประมาณ การมีภูมิคุ้มกัน ” มาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการพัฒนาในอนาคต และการขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนทุก
ขั้นตอนด้วย “ความรอบรู้และรอบคอบ” เป็นไปตามลําดับขั้นตอน รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรม
และสํานึกในคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการด้วย “ความรู้คู่คุณธรรม”
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แผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563
วิสัยทัศน์ (Vision)
คือ ภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยสิ่งที่อยากเห็นอยากเป็นนั้นต้อง
เกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ ข้อสรุปวิสัยทัศน์ของกรมการขนส่งทางบก
คือกรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานที่ “เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กากับ ดูแล
ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย” โดยมีข้อมูลสําหรับการประเมินความสําเร็จ
ของวิสัยทัศน์ที่กําหนด ดังนี้
- ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพ จะพิจารณาจากระดับความสําเร็จของการมี
มาตรฐานในการเดินทางและการขนส่งสินค้า (Standard for Transport) ที่กําหนดในยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 มี 5 ข้อ ดังนี้
(1) มาตรฐานระดับสากล (World Standard) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึง สถานีขนส่ง
(2) มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) ได้แก่ จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่
รถเมล์ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาบังคับใช้เพื่อดูแล
ความปลอดภัยให้กับประชาชน เช่น GPS, CCTV
(3) มาตรฐานการให้บริการที่ดี (Service) เร่งสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีกับประชาชน
ในระบบขนส่งสาธารณะให้มีความสะดวก
(4) มาตรฐานการประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
(5) มาตรฐานความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย จะประเมินโดยเทียบเคียงกับอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี พ .ศ. 2563 ที่กําหนด
เป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลงร้อยละ 50 ภายในปี พ .ศ. 2563 ตาม
ประกาศรับรองเจตนารมณ์ปฏิญญามอสโก กําหนดให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความ
ปลอดภัยทางถนน
- เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม จะประเมินระดับความสําเร็จของการพัฒนาองค์กรเข้าสู่
generation 3.0

....... นักวิชาการเงินและบัญชี ........

กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ

หน้า 8

ค่านิยม (Values)
คือ หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่คาดหวังให้ส่วนราชการและบุคลากรปฏิบัติ ค่านิยม
สะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน ค่านิยมสนับสนุนและชี้นํา การ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคนได้อย่างเหมาะสม จึงได้กําหนดค่านิยม ดังนี้
ค่านิยม“ONE DLT” มีความหมาย ดังนี้
O (Objective)
เป้าหมายชัดเจน
การทํางานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน มีมาตรฐาน
อย่ า งมื อ อาชี พ (รู้ จ ริ ง ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
และผลงานเกินความคาดหมาย)
N (Network)
มีบูรณาการ
โดยบูรณาการเป็นเครือข่ายทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก
E (Eminence)
งานโดดเด่น
เพื่อความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเด่น และตรงกับ
ความต้องการของประชาชน
D (Digital Economy) เน้นนวัตกรรม
ด้วยการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยรองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์
L (Legitimacy)
กํากับตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดการควบคุม กํากับ ดูแล ตามกฎหมายที่
เข้มแข็ง
T (Transparency) โปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
พันธกิจ (Mission)
คือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจมี 4 ข้อ
ดังนี้
(1) พัฒนาระบบ ควบคุม กํากับ ดูแลระบบ การขนส่งทางถนน ให้ได้มาตรฐานและ มี
ความปลอดภัย รวมถึงเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอื่น
(2) พั ฒ นานวั ต กรรมการควบคุ ม กํ า กั บ ดู แ ลระบบการขนส่ ง ทางถนนและบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย
(3) พัฒนา และส่งเสริมการให้บริการระบบ การขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและมีสํานึก
รับผิดชอบ
(4) บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
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ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ความหมายของระบบ e-GP
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic
Government
Procurement : e-GP) ระบบงานที่จัดทําเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงเป็นศูนย์
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของ
หน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบ
การประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลด
ความซับซ้อน การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time
ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
www.gprocurement.go.th คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้แก่
1. ข้อมูลประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทําประกาศการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้มา
ขอรับ/ซื้อเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศข้อมูลสาระสําคัญในสัญญาเพื่อให้ผู้ค้า
หรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้
2. ข้อมูลเนื้อหาด้านกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือเวียน รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ข้อมูลเนื้อ หาด้านราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม และงานก่อสร้างชลประทาน
4. ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน โดยสามารถค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกเพิกถอน และการทิ้ง
งานได้
5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6. ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง
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หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ (สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง
หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด)
หัวหน้าสํานักงาน หมายถึง หัวหน้าสํานักงานที่ต้องดําเนินการจัดหาพัสดุ (หน่วยจัดซื้อ)
กรณีสถานที่ปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นที่เดียวกับหน่วยงาน จะหมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือ
ข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่ง ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
องค์ประกอบของระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
ประกอบด้วยระบบใหญ่ ๆ 3 ระบบ คือ
1. ระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คือ ระบบสําหรับการแข่งขัน
เสนอราคาระหว่างผู้ค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องดําเนินการผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ขึ้น ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งปัจจุบันมีทั้งสิ้น 12 แห่ง
2. ระบบตลาดกลางการซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eMarketplace) คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้า และร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางใน
การซื้อขายสินค้าและบริการภาครัฐโดยเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ซื้อ
ฝ่ายผู้ค้า และฝ่ายดูแลตลาดกลาง
3. ระบบศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง (Electronic Procurement Information Center
: EPIC) คือ ระบบที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนในระบบ
เพื่อติดตาม ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ตลอดเวลา ระบบจะส่งข้อมูลที่ต้องการทราบทาง
e-mail
โดยอัตโนมัติซึ่งจะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและสามารถตรวจสอบได้
ประกอบด้วย 5 ระบบงาน ได้แก่
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7. รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ
วิสาหกิจ ต้องนําส่งสํานักงบประมาณภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ก. สิบห้าวัน
ข. สามสิบวัน
ค. สี่สิบห้าวัน
ง. หกสิบวัน
ตอบ ง. หกสิบวัน
รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ
วิ ส าหกิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนส่ ง สํ า นั ก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
8. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะต้องจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน
ง. สี่สิบห้าวัน
ตอบ ข. สิบห้าวัน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทํา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่ง
ให้สํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด
9. กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อย
ละเท่าใดของวงเงินรายการนั้น
ก. ร้อยละสอง
ข. ร้อยละห้า
ค. ร้อยละเจ็ด
ง. ร้อยละสิบ
ตอบ ง. ร้อยละสิบ
กรณีรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่อาจจัดหาได้นั้น เป็นรายการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยมีเงินนอกงบประมาณสมทบอยู่แล้ว ให้ใช้เงินนอกงบประมาณไปเพิ่มได้ไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินรายการนั้น แต่หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณ
รายจ่ายไปเพิ่ม ให้เพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น

....... นักวิชาการเงินและบัญชี ........

กรมการขนส่งทางบก ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ

หน้า 12

10. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในระยะเวลากี่วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบห้าวัน
ค. สามสิบวัน
ง. สี่สิบห้าวัน
ตอบ ข. สิบห้าวัน
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเกณฑ์การวัดของตัวชี้วัด
ผลสําเร็จตามที่กําหนดไว้ หรือตามที่ได้ตกลงกับสํานักงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สํานักงบประมาณกําหนด และจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาใน
แต่ละไตรมาสภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
11. รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ
วิสาหกิ จที่ เ ชื่อมโยงกั บเป้ า หมายการให้ บริก ารกระทรวง จะต้ องส่งสํา นัก งบประมาณภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ก.สิบห้าวัน
ข. สามสิบวัน
ค.สี่สิบห้าวัน
ง. หกสิบวัน
ตอบ ง. หกสิบวัน
รายงานประจําปีที่แสดงถึงความสําเร็จในการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐ
วิ ส าหกิ จ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก ารกระทรวง โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ชั ด เจนส่ ง สํ า นั ก
งบประมาณภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
12.ผู้ลงนามในระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2557 คือใคร
ก. นายวรวิทย์ จําปีรตั น์
ข. นางจุฑาทิพย์ เตชชาติวนิช
ค. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
ง. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
ตอบ ง. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
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