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ส่วนที่ 1 
ลักษณะที่ส าคัญของกระทรวงคมนาคม 

 
๑.๑  โครงสร้างกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 

(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง (สปค.) 

(๓) กรมเจ้าท่า (จท.) (เคยใช้ชื่อ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 
ถึง พ.ศ. 2552)  

(๔) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

(๕) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) (เดิมชื่อ กรมการบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทางอากาศ และ
กรมการบินพลเรือน ตามล าดับ) 

(๖) กรมทางหลวง (ทล.) 

(๗) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

(๘) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการขอจัดตั้ง “กรมการขนส่งทางราง” เป็นส่วนราชการใหม่     
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงคมนาคมมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในการก ากับดูแลทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้ 

(๑) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

(๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

(๓) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

(๔) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

(๕) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

(๖) สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 

(๗) บริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) 

(๘) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 

(๙) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

(๑๐) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

(๑๑) บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จ ากัด (ทอส.) 
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(๑๒) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (รทส.) 

(๑๓) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 

(๑๔) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด (บทม.) 

นอกจากนี้ยังมี ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนและมีฐานะ  
เป็นนิติบุคคล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชก าหนดการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โครงสร้างกระทรวงคมนาคมแสดงหน่วยงานในสังกัดจ าแนกตามกลุ่มภารกิจแสดงด้วยแผนภูมิดังนี้ 
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๑.๒  ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ของกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กระทรวงคมนาคม มีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการคมนาคม และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม 
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานมีภารกิจ หนา้ท่ี ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานรัฐมนตรี (สรค.) 

มีภารกิจเก่ียวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบาย
ระหว่างกระทรวง 

2) ส านักงานปลัดกระทรวง (สปค.) 

มีหน้าที่ พัฒนายุทธศาสตร์ และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานก ากับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง 

3) กรมเจ้าท่า (จท.) (เคยใช้ชื่อ กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี ในช่วงปี พ.ศ. 2545 
ถึง พ.ศ. 2552) 

มีหน้าทีก่ ากับดูแล การส่งเสริม การพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและการพาณิชยนาวีให้มี
การเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย 
และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 
ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง 

4) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) 

มีหน้าที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประสานและวางแผนให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบก
เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย 

5) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) (เดิมชื่อ กรมการบินพาณิชย์ กรมการขนส่งทางอากาศ และ
กรมการบินพลเรือน ตามล าดับ) 

มีหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาโครงข่ายและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน และท่าอากาศยาน ให้มี
ความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  

6) กรมทางหลวง (ทล.) 

มีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงให้มี
โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 
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7) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

มีหน้าที่พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงให้มี
โครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง 

8) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

มีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดท าแผนหลัก แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระบบการขนส่งของประเทศ  

9) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

มีหน้าที่ให้บริการรถไฟ โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้บริการขนส่ง 
ในเชิงสังคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศ และตอบสนองนโยบาย 
ในการให้บริการขนส่งราคาต่ าและมีประสิทธิภาพของรัฐ รวมทั้งพัฒนาและเชื่อมโยง
โครงข่ายการขนส่ง  

10) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

มีหน้าที่จัดให้มีและให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ 
ได้มาตรฐานสากลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดปัญหาการเดินทางและบรรเทา
ปัญหาการจราจรติดขัดและเพ่ือคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า  

11) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

มีหน้าที่บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ( Infrastructure) ที่ส าคัญ เพ่ือ
เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมทุนกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ในกิจการท่าเรือและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพ่ือพัฒนาระบบการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าให้มี
โครงข่ายเชื่อมโยง (Logistic Chain) ระหว่างท่าเรือ และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

12) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

มีหน้าที่จัดให้มีการพัฒนา/ปรับปรุงทางพิเศษให้เป็นไปตามมาตรฐานและปลอดภัย ให้บริการ
อย่างมีนวัตกรรมและคุณค่าเพ่ิม บริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพการด าเนินธุรกิจทางพิเศษและประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง พัฒนาระบบบริการจัดการ
และการลงทุน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าองค์การ  

13) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 

มีหน้าที่ให้บริการด้านขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยให้บริการรถโดยสารทุกประเภท และบริษัท
รถร่วมแก่ประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง คือ นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และรองรับความต้องการของประชาชนให้ทั่วถึง  

14)   สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) 

มีหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
อย่างเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้องกับความต้องการของภูมิภาค 
ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีและบริการด้านการขนส่งทางอากาศ เผยแพร่ความรู้ ให้ค าปรึกษา 
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แนะน า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่ง
ทางอากาศยานของไทย เพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ขยาย 
การให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้ง
สนับสนุนกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ 
ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และด าเนินการ
ทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย 

15) บริษัท ขนส่ง จ ากัด (บขส.) 

มีหน้าที่รับท าการขนส่งโดยทั่วไป เพื่อบริการการเดินรถขนส่งผู้โดยสาร และกิจการต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ความสะดวก ความตรงต่อเวลา และความทันสมัย ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด ทั้งธุรกิจเดินรถและธุรกิจบริหารสถานี จัดบริการเดินรถให้มีลักษณะ
โครงข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเชื่อมต่อระหว่างประเทศ พัฒนาสถานีและศูนย์ซ่อม
บ ารุงในลักษณะที่ครบวงจร รวมทั้งยกระดับมาตรฐานในการก ากับดูแลรถบริษัทและ
ผู้ประกอบการรถร่วม  

16) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด (บวท.) 

มีหน้าที่บริหารจัดการให้การจราจรทางอากาศมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบและวิธีการ 
ในการให้บริการการเดินอากาศให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่น า สมัย
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว เสริมสร้างความมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการ และสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพ่ือเพ่ิมบทบาทและศักยภาพในการให้บริการ
และการยอมรับสู่เวทีระดับโลก 

17) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) (บกท.) 

มีหน้าที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ  
และระหว่างประเทศ รวมทั้งกิจการอ่ืนสนับสนุนและเกี่ยวข้องกัน เช่น การบริการภาคพ้ืน 
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน คลังสินค้า ครัวการบิน โรงแรม ภัตตาคาร เป็นต้น 

18) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) 

มีหน้าที่ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้งด าเนินกิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับ หรือต่อเนื่องกับ 
การประกอบกิจการท่าอากาศยาน ได้แก่ กิจการตั้งสนามบินหรือที่ข้ึน-ลงชั่วคราวของอากาศยาน 
การจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ การให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับอากาศยาน
สินค้า พัสดุภัณฑ์ ผู้ โดยสารและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวมทั้ง 
การให้บริการหรือจัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าว 

19) บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย จ ากัด (ทอส.) 

มีหน้าที่ด าเนินกิจการให้บริการระบบส ารองที่นั่งแบบเบ็ดเสร็จแก่สายการบินต่างๆ และธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ 

20) บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ ากัด (รสท.) 

มีหน้าที่ด าเนินกิจการโรงแรม ที่พัก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอ่ืนๆ 
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21) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด (รฟฟท.) 

มีหน้าที่บริหารและให้บริการโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
และสถานีรับส่งผู้ โดยสารอากาศยานในเมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
การให้บริการรถไฟฟ้าด่วนและรถไฟฟ้าธรรมดา 

22) บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จ ากัด 

ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศ และระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
จีน และอินเดีย มีระยะทางการบินไม่เกิน 4 ชั่วโมงบิน 

23) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 

เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายอ่ืน และมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ 

(1) ก ากับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา กิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัย การรักษา
สิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ 
เศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล 

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ 

(3) ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบินและกิจการ 
การบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

(4) เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจการการบินพลเรือนให้สามารถด าเนินการและแข่งขันได้ในระดับสากล 

๑.๓  การด าเนินการภายใต้กฎหมาย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมี ดังนี้ 

กฎหมายด้านการขนส่งทางบก  
 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
 พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช พ.ศ. 2464 
 พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2494 
 พระราชบัญญัติก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 2521 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543  
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กฎหมายด้านการขนส่งทางน  า  
 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521 
 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2481 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2456 

กฎหมายด้านการขนส่งทางอากาศ  
 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช พ.ศ. 2497 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระท าผิดกฎหมาย พ.ศ. 2519 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 
 พระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

กฎหมายด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
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ส่วนที่ 2 
สภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระทรวงคมนาคม 

 
๒.๑  สภาพการณ์ทั่วไปและประเด็นท้าทายภาคการขนส่ง 

๒.๑.๑  ความคล่องตัวและการเข้าถึง 

ปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาอย่างยาวนานและแก้ไขได้ยาก เนื่องจาก
จํานวนประชากรในเมืองหลวงไดเ้พ่ิมจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่ยังพ่ึงพา
รถยนต์ส่วนบุคคล เนื่องจากโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอาจยังมีไม่เพียงพอ และ 
ไม่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ 

จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก พบว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2559 ประเทศไทยมีจํานวนรถ 
จดทะเบียนรวมกันทั้งสิ้น 37 ล้านคัน (เป็นรถจักรยานยนต์ 20 ล้านคัน รถยนต์นั่ง รถกระบะ และ
รถตู้จํานวน 14 ล้านคัน) โดยจดทะเบียนอยู่ในกรุงเทพมหานครถึง 9 ล้านคัน เฉลี่ยแล้วประชาชน 
ไม่ถึงสองคนต้องมีรถใช้อย่างน้อย 1 คัน ประกอบกับโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุม
ทั่วทุกพ้ืนที่ และการให้บริการยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ทําให้ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะยังมีสัดส่วนไม่มาก ด้วยเหตุนี้ การเดินทางในกรุงเทพฯ จึงมีปัญหาติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน
และหลายพ้ืนที่ติดขัดเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง  

ส่วนปัญหาความแออัดของท่าอากาศยานหลักของประเทศเนื่องมาจากมีปริมาณผู้โดยสารหนาแน่น
เกินขีดความสามารถในการรองรับ เกิดจากการพัฒนาท่าอากาศยานไม่ทันกับความต้องการ ซึ่งเป็นผล
มาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของสายการบินต้นทุนต่ํา  

สําหรับปัญหาการเข้าถึงสถานีผู้โดยสารทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ ถือเป็นปัญหา 
ที่เรื้อรังมานานของประเทศไทย เนื่องมาจากการขาดการประสานงานและบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ 
ประชาชนในหลายพ้ืนที่ยังต้องประสบปัญหาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
การให้บริการที่ไม่ทั่วถึง และเรื่องอัตราค่าโดยสารที่มีราคาแพง ทําให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย 
ไม่สามารถใช้บริการได ้

การพัฒนาระบบขนส่งในอนาคตจึงไม่เพียงมุ่งแก้ไขปัญหาเรื่องความคล่องตัว ลดปัญหาการจราจรติดขัด  
แต่ต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ โดยมีการให้บริการ
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่มีราคาที่เป็นธรรม และไม่เกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

๒.๑.๒  ความปลอดภัยและกฎระเบียบสากล 

ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก  
โดยมีผู้เสียชีวิต 44 คนต่อประชากร 100,000 คน (เป็นรองเพียงประเทศนามิเบีย) แม้ว่าที่ผ่านมา
จะมีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดระดับความรุนแรง 
ของปัญหาดังกล่าว ได้อย่างมีนัยสําคัญ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกําหนดให้เรื่องความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน เป็นวาระแห่งชาติ  
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จากสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลก พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมกันกว่า 
1.25 ล้านคน ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนถือเป็นสาเหตุสําคัญอันดับหนึ่งที่ทําให้ผู้มีอายุระหว่าง 15-19 ปี
เสียชีวิต และมีแนวโน้มจํานวนตัวเลขเพ่ิมขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้ องค์การสหประชาชาติจึงได้กําหนดให้
เปูาหมายด้านความปลอดภัยทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 
ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยตั้งเปูาหมายที่จะลดจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
ลงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2573 ดังนั้น การรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นวาระที่ทุก
ประเทศทั่วโลกให้ความสําคัญ  

นอกจากนี้ ปัญหาความหย่อนยานในการกํากับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยของระบบขนส่ง 
ของประเทศไทย ทําให้องค์กรนานาชาติเฝูาจับตามองมากยิ่งขึ้น เช่นกรณีของ ICAO (The International 
Civil Aviation Organization) ที่ติดธงแดงให้ประเทศไทยเรื่องมาตรฐานการกํากับดูแลความปลอดภัย
ทางการบิน ซ่ึงถือเป็นบทเรียนสําคัญท่ีรัฐบาลไทยควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้ึนอีกในอนาคต 

๒.๑.๓  การใช้พลังงานในภาคการขนส่ง 

ความไม่สมดุลในภาคการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยที่เน้นการขนส่งทางถนนเป็นหลัก ส่งผลต่อสัดส่วน
การใช้พลังงานภายในประเทศ โดยจากสถิติของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 
ภาคคมนาคมขนส่งใช้พลังงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ 
โดยเป็นการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทางถนนถึงร้อยละ 78 ของการใช้พลังงานในภาคการขนส่งทั้งหมด 
ทําให้ประเทศไทยต้องนําเข้าพลังงานเป็นจํานวนมากเพ่ือใช้ในการบริโภค ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ 
มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของพลังงานในตลาดโลก โดยเฉพาะราคาน้ํามัน  

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าไปใช้ระบบการขนส่งทางรางและทางน้ํามากขึ้น จะช่วยลด
การใช้พลังงานในภาคการขนส่งได้อย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากการขนส่งทางรางและทางน้ําใช้พลังงาน
ต่อหนึ่งหน่วยสินค้าต่ํากว่าการขนส่งทางถนนอย่างน้อย 3 เท่า นอกจากนั้น การเปลี่ยนมาใช้ยานยนต ์
รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงดีขึ้นยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง  
ได้เช่นกัน และการแสวงหาพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่ประหยัดและเป็นพลังงานสะอาด เป็นประเด็น 
ที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลได้เร่งดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพลังงานได้จัดทํา
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 มีเปูาหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วน
การใช้พลังงานทดแทนให้มากยิ่งขึ้น 

๒.๑.๔  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก 

ภาคคมนาคมขนส่งมีส่วนอย่างมากในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การปล่อยมลพิษ
ทางอากาศและเสียง การทําให้โลกเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเกิดผลเสียร้ายแรง 
ต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สําหรับประเทศไทย การคมนาคมขนส่งส่วนใหญ่ยังคง
ใช้การขนส่งทางถนนและรถยนต์ส่วนบุคคล ทําให้เกิดการปล่อยมลพิษทางอากาศและเสียงในอัตราสูง  

สําหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate Change) เนื่องมาจากภาวะ 
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ของการเกิดภาวะโลกร้อน และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอย่างรวดเร็วกว่า 
ในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งภาคคมนาคมขนส่ง มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas)  
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สู่ชั้นบรรยากาศของโลกที่สูงเมื่อเทียบกับสาขาอ่ืน โดยเฉพาะก๊าซ CO2 ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก 
ที่สําคัญในภาคการขนส่ง ทําให้ภาคการขนส่งเป็นสาขา ที่มีบทบาทสําคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ที่ผ่านมาประเทศไทย ได้ลงนามให้สัตยาบันต่อพิธีสารเกียวโต 
เมือ่วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ต่อประชาคมโลกท่ีจะมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก และต่อมาในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๑ (COP 21) เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยได้กําหนดเปูาหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายในปี พ.ศ. 2573 ร้อยละ ๒๐ - ๒๕ 
นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติได้กําหนดให้เรื่องพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศโลกเป็นส่วนหนึ่งของเปูาหมายเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 อีกด้วย 

ดังนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่การขนส่งทางรางและทางน้ํา และส่งเสริมการใช้ยานพาหนะ  
ที่มีประสิทธิภาพสูง/ประหยัดพลังงาน รวมถึงการแสวงหาพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาด 
เพ่ือลดการใช้ฟอสซิลจะช่วยลดปัญหามลพิษและทําให้ระบบคมนาคมขนส่งมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

๒.๑.๕  การขยายตัวของเมืองและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 

การย้ายถิ่นฐานของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ 
เมื่อประเทศมีการพัฒนามากขึ้น ทําให้เขตเมืองมีการขยายตัวออกไปในหลายทิศทาง ซึ่งการขยายตัว
ดังกล่าว ทําให้เกิดปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาหลายประการ อาทิ การขาดแคลนน้ํา 
เพ่ือการอุปโภคบริโภค การจัดการของเสีย ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นต้น นอกจาก
ปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นแล้ว การขยายตัวของเมืองยังทําให้รัฐบาลต้องมีการลงทุน
ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ครอบคลุมเชื่อมโยงไปยังพ้ืนที่ต่างๆ  
ที่ขยายตัวออกไป ทําให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  

อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ คือ ประเทศไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี พ.ศ. 2564 และเข้าอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2568  
ซึ่งจะทําให้เกิดการขาดแคลนกําลังแรงงาน เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประชากรไทยมีบุตร
น้อยลง ทําให้ประชากร ที่เข้าสู่วัยแรงงานมีจํานวนน้อยลงตามไปด้วย ขณะที่ ในอนาคต ผู้คน 
มีแนวโน้มจะอายุยืนยาวมากขึ้นจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทําให้จะมีประชากร
ผู้สูงอายุมากขึ้น โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีจํานวนผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน หรือ 
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ทําให้รัฐบาลจะต้องมีภาระทาง 
การคลังเพิ่มมากขึ้นจากการแบกรับและดูแลผู้สูงอายุ  

ดังนั้น การพัฒนาเมืองในทศวรรษต่อไปควรจะมุ่งพัฒนาให้เมืองมีความยั่งยืน  ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยมีระบบคมนาคมขนส่ง  
ที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งรองรับการให้บริการเด็ก คนพิการ 
และผู้สูงอาย ุ 
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๒.๑.๖  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัล 

ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาและกําลัง 
ก้าวไปสู่สังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิทัล รวมทั้งอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะเปลี่ยนแปลงทั้งวิถีชีวิตและ
รูปแบบการทํางาน ในอนาคตอย่างสิ้นเชิง มีการพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
ที่เป็นระบบอัตโนมัติและระบบไฟฟูา รวมถึงมีอุปกรณ์ที่รองรับอินเทอร์เน็ต และสามารถพกพาไปได้
ทุกที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลและแสวงหาความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด  
มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างกันที่รวดเร็วขึ้น และมีการให้บริการทางการเงิน และการขนส่งสินค้า 
ทีส่ะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย 

นอกจากนั้น ด้วยพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของคนยุคใหม่ที่มีการค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทางเพ่ิมขึ้น 
ทําให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลามีความสําคัญต่อ
การวางแผนในการเดินทางอย่างมาก ประกอบกับแนวโน้มในอนาคตที่จะมีประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 
เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2558 คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 และคาดว่า
ภายในปี พ.ศ. 2562 สัดส่วนดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 51 ดังนั้น การพัฒนาระบบขนส่งในอนาคต
ต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intelligent Transport Systems: ITS) และ
การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งที่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานระบบได้ เพ่ือให้การเดินทางและ 
การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

๒.๑.๗  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รูปแบบการค้าของหลายประเทศในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรี   
และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือขยายโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกัน  
ซึ่งปัจจุบันประเทศมหาอํานาจได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุุน ฯลฯ ส่งผลให้โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจเปิดกว้างมากขึ้น  
ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน มีการย้ายฐานการผลิตสินค้า 
และบริการที่ใช้ทักษะต่ําและแรงงานเข้มข้นไปยังประเทศที่มีค่าแรงต่ํากว่า หรือมีความได้เปรียบ 
ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนั้น ประเทศไทยควรส่งเสริมการผลิตสินค้าที่ใช้ทักษะและความรู้ 
ขั้นสูงเพ่ือยกระดับมูลค่าสินค้าและบริการ ทําให้ศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น และในอนาคต การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสิติกส์ จะเป็นปัจจัยสําคัญที่ชักนําการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในพ้ืนที่ต่างๆ เชื่อมโยงประตูการค้า ฐานการผลิตสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ รวมถึงส่งเสริม
ผู้ประกอบการของไทยให้ดําเนินธุรกิจได้อย่างสะดวก ซึ่งช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 
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๒.๒  สภาพการณ์ด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ 
2.2.1 ข้อมูลเบื้องต้นของระบบคมนาคมขนส่งของประเทศไทย 

1) โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

 การขนส่งทางถนน 
- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวง : 66,871 กิโลเมตร 
- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท : 49,080 กิโลเมตร 
- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : 207.9 กิโลเมตร 
- ถนนภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน : 

101,846 กิโลเมตร 
 การขนส่งทางน้้า 

- ชายฝั่ง : 2,614 กิโลเมตร 
- แม่น้ํา (เฉพาะที่การใช้ในการคมนาคมขนส่งหลัก) : 1,750 กิโลเมตร 
- คลอง (เฉพาะที่การใช้ในการคมนาคมขนส่งหลัก) : 207.9 กิโลเมตร 
- ท่าเรือที่มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมเจ้าท่า มีทั้งหมด 490 ท่า ในจํานวนนี้ส่วนใหญ่  

เป็นท่าเรือเพ่ือการสัญจรและวิธีชุมชน รวมถึงรองรับการท่องเที่ยว ขณะที่ท่าเรือขนาดใหญ่ 
ที่ใช้ในกิจการขนส่งสินค้าเป็นหลักมีจํานวน 5 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง 
ท่าเรือระนอง ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน ภายใต้การกํากับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
และทา่เรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ภายใต้การกํากับดูแลของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 การขนส่งทางราง 
- ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย มีโครงข่ายเส้นทางรถไฟรวมทั้งสิ้น 4,043 กิโลเมตร 

ประกอบด้วย ทางเดี่ยว 3,763 กิโลเมตร ทางคู่ 173 กิโลเมตร และทางสาม 107 กิโลเมตร 
- นอกจากนั้น ยังมีโครงข่ายระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนภายใต้การกํากับดูแลของการรถไฟฟูา

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ที่เปิด
ให้บริการแล้วในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 108 กิโลเมตร แบ่งเป็น 

o สายสีเขียวเข้ม หมอชิต-แบริ่ง 22.25 กม. 
o สายสีเขียวอ่อน สนามกีฬาฯ-บางหว้า 14.2 กม. 
o สายสีน้ําเงิน บางซื่อ-หัวลําโพง 20 กม. 
o สายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ ่23 กม. 
o รถไฟฟูาสุวรรณภูมิ พญาไท-มักกะสัน-สุวรรณภูมิ 28.5 กม. 

 การขนส่งทางอากาศ 
- ท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน : 28 แห่ง  
- ท่าอากาศยานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) : 6 แห่ง 
- ท่าอากาศยานของภาคเอกชน (บางกอกแอร์เวยส์) : 3 แห่ง 
- ท่าอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งเปิดให้ใช้ในกิจการพลเรือน : 1 แห่ง 
- เส้นทางบินระหว่างประเทศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok FIR) 

ประมาณ ๒๓,๐๐๐ กิโลเมตร 
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- เส้นทางบินในประเทศภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ประมาณ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร 
- พ้ืนที่ห้วงอากาศที่มีการใช้งานเฉพาะเพ่ือภารกิจด้านความมั่นคง คิดเป็นประมาณร้อยละ ๕๐ 

ของพ้ืนที่ห้วงอากาศทั้งหมด 

2) รูปแบบและปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้า 

สําหรับสัดส่วนการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยรูปแบบการขนส่งประเภทต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 การเดินทางในเขต กทม. และปริมณฑล: ในปี พ.ศ. 2559 ปริมาณการเดินทางในเขต กทม.

และปริมณฑลมีประมาณ 20 ล้านเที่ยวต่อวัน โดยเป็นการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟูา
ประมาณ 1 ล้านเที่ยวต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของปริมาณการเดินทางทั้งหมด 

 การเดินทางระหว่างเมือง: จากการศึกษาของกรมทางหลวงพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีการ
เดินทางระหว่างเมืองรวมทั้งสิ้นประมาณ 925 ล้านเที่ยวต่อปี ในจํานวนดังกล่าวร้อยละ 89.6 
เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล รองลงมาเป็นการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง 
รถไฟ และเครื่องบิน โดยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 7.5 1.8 และ 1.1 ตามลําดับ  

 การขนส่งสินค้า: จากสถิติในปี พ.ศ. 2557 พบว่า สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศ  
กว่าร้อยละ 92.1 เป็นการขนส่งทางถนน รองลงมาเป็นทางน้ํา ทางราง และทางอากาศ  
โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 6.75, 1.1 และ 0.01 ตามลําดับ 

3) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  
ได้ประมาณการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไทย อยู่ที่ระดับ  
12.1 ล้านล้านบาท ขณะที่ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ที่ 1.71 ล้านล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 14.1 ของ GDP โดยสัดส่วนดังกล่าวสามารถจําแนกเป็นต้นทุนด้านการขนส่ง 
(Transport Cost) ร้อยละ 7.3 ต้นทุนด้านการกองเก็บสินค้า (Inventory Cost) ร้อยละ 5.5 
และต้นทุนด้านการบริหารจัดการอ่ืนๆ ร้อยละ 1.3 ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุน ออสเตรเลีย ฯลฯ พบว่าสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ของไทยยังอยู่ใน
ระดับที่สูง สะท้อนถึงช่องว่างที่ประเทศไทยยังสามารถดําเนินการเพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
ของประเทศลงไดอี้กมาก  

4) สัดส่วนการใช้พลังงานภายในประเทศ  

จากแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) ซึ่งจัดทําโดยกระทรวงพลังงานพบว่า 
ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2553 พลังงานที่ใช้ในประเทศถูกใช้ในภาคการขนส่ง เฉลี่ยกว่า
ร้อยละ 35 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ขณะที่ผลการคาดการณ์ 20 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2573) 
การใช้พลังงานในภาคการขนส่งยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นรองเพียงภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น  

5) ความปลอดภัยด้านการขนส่ง  

ปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลําดับต้นๆ 
ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปีละหลายหมื่นล้านบาท โดยอุบัติเหตุ 
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ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักเกิดจากพฤติกรรมในการขับขี่ยานพาหนะ ความไม่เข้มงวดในการบังคับใช้
กฎหมาย และปัญหาทางกายภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2558 องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ประมาณการว่า
ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสงูถึง 21,897 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 60 รายต่อวัน 
ซ่ึงจัดเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับที่สองของโลก แม้ว่าจะมี
การดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีนัยสําคัญ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกําหนดให้เรื่องความปลอดภัยทางถนน
เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหา คือ กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง 
กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
ร่วมดําเนินการ ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์ปลอดภัยคมนาคม ซึ่งมีภารกิจในการประสานงาน
ปูองกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านคมนาคมขนส่ง โดยโอนมาอยู่ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นการชั่วคราว จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานหลัก 
ที่มีทรัพยากรเพียงพอที่สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

2.2.2  ขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบคมนาคมขนส่งไทยในเวทีโลก 

World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015 – 2016 ได้จัดอันดับคุณภาพ
และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2558 โดยประเทศไทย
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในอันดับที ่3 ของอาเซียน แต่หากพิจารณาอันดับโลกจะพบว่าประเทศไทยมีอันดับที่ลดลง
ใน 3 รูปแบบการขนส่ง ได้แก่ การขนส่งทางถนน ทางราง และทางอากาศ ขณะทีก่ารขนส่งทางน้ําเป็นเพียง
รูปแบบเดียวที่มีอันดับโลกดีขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1 
 

 
ที่มา: World Economic Forum, Global Competitiveness Report  2015-2016 

รูปที่ 2.2-1 อันดับคุณภาพและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของประเทศไทย 
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ปี พ.ศ. 2558 - 2559 
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อีกหนึ่งตัวชี้วัดที่นิยมใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ Logistics 
Performance Index หรือ LPI ซึ่งจัดทําโดย World Bank ซ่ึงจากการประเมินในปี พ.ศ. 2557 
พบว่าประเทศไทยมีคะแนน LPI เป็นอันดับที่ 33 ของโลก และเป็นที่ 3 ของอาเซียน ขณะที่
อันดับ 1 และอันดับ 2 ของอาเซียน เป็นของสิงคโปร์และมาเลเซีย โดยมีอันดับโลกที่ 5 และที่ 25 
ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-2  

 

 
ที่มา : World Bank’s Logistics Performance Report (พ.ศ. 2557) 

รูปที่ 2.2-2 อันดับคะแนน LPI ในภูมิภาคอาเซียน ในปี พ.ศ. 2557  

 

2.2.3.  สถานะการลงทนุในโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบคมนาคมขนส่งไทย 

สัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานถือเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของการพัฒนาประเทศ จากข้อมูลตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2557 เป็นที่น่าสนใจว่าระหว่างปี พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2540 งบประมาณรายจ่าย
ด้านการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานต่อรายจ่ายทั้งหมดของประเทศได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเคยสูงถึง
ร้อยละ 41 ของงบประมาณทั้งหมด แต่ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 สัดส่วน
งบประมาณรายจ่ายด้านการลงทุนต่อรายจ่ายทั้งหมดของประเทศได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจนในปี พ.ศ. 2557 
งบประมาณส่วนดังกล่าวมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 19 ของงบประมาณทั้งหมด  

เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าประเทศมาเลเซียยังคงรักษาระดับการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
เฉลี่ยอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 12 ของ GDP ขณะที่การลงทุนของไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของ GDP 
สัดส่วนการลงทุนจึงเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนอันดับโลกด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และ LPI  
ซ่ึงประเทศมาเลเซียมีอันดับที่ดีกว่าประเทศไทยในทุกมิติ สําหรับข้อมูลการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่อ GDP ของไทยกับมาเลเซียแสดงในรูปที่ 2.2-3  
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ที่มา : Insight, SCB Economic Intelligent Center, พฤศจิกายน 2558 ขอ้มูลจากกระทรวงการคลัง 

รูปที่ 2.2-3 สัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่อ GDP ของไทยและมาเลเซีย  
 

2.2.4.  ระดับการเข้าถึงและการให้บริการของระบบคมนาคมขนส่งไทย 

1) การคมนาคมขนส่งทางถนน 

จากการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของโครงข่ายทางหลวงในประเทศไทย 
พบว่า ปัจจุบันมีระบบโครงข่ายทางหลวงที่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ และได้มาตรฐานระดับหนึ่งแล้ว 
แต่ปัญหาการจราจรติดขัดและปัญหาเกี่ยวเนื่อง เช่น อุบัติเหตุทางถนน ยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต จึงไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การก่อสร้างทางหลวงเพ่ิมขึ้น
อย่างไร้ข้อจํากัดที่จะนํามาซึ่งค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเส้นทางอย่างมหาศาล โดยควรมุ่งเน้น  
ที่การแก้ไขปัญหาจราจรเฉพาะจุดที่สําคัญ อาทิ การแก้ปัญหาจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ การก่อสร้าง
จุดกลับรถ การติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในจุดที่จําเป็น การปรับปรุงคุณภาพพ้ืนผิวจราจร รวมถึง
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพ่ือเป็นทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน  

อีกหนึ่งการวิเคราะห์ที่สําคัญ คือ การประมาณการจํานวนประชากรที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายทางหลวง
ได้สะดวก โดยพิจารณาจํานวนโครงข่ายถนนทางหลวงทั้งหมด (ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิน 
และทางหลวงชนบท) ทั้งนี้  พบว่าปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณ 37.6 ล้านคน หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 57.2 ของประชากรทั้งหมด ที่สามารถเข้าถึงทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทได้ 
ภายในระยะทาง 2 กิโลเมตร ขณะที่ประชากรประมาณ 53.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 81.3 
สามารถเข้าถึงทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงชนบทได้ ภายในระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังไม่รวม
การเข้าถึงถนนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอีกกว่าแสนกิโลเมตร 
จึงกล่าวได้ว่า ปัจจุบันโครงข่ายถนนของประเทศไทย มีความครอบคลุมพ้ืนที่และประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศอย่างทั่วถึง 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่าในแต่ละปี กระทรวงคมนาคมจะต้องจัดสรรงบกว่า 3 หมื่นล้านบาท 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 ของงบประมาณท้ังหมดที่ได้รับ เพ่ือซ่อมบํารุงทางหลวงในความ
รับผิดชอบ ที่มีระยะทางรวมกว่า 1.1 แสนกิโลเมตร ด้วยเหตุนี้ แนวคิดในการพัฒนาทางหลวง 
ที่มีการเก็บค่าใช้ทาง จึงเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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การคมนาคมขนส่งด้วยระบบขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 

รถประจําทางและรถไฟ ถือเป็นการให้บริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน เป็นทางเลือกให้กับ
ประชาชนผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย จึงถือเป็นรูปแบบการเดินทางและการขนส่งที่มี
ความสําคัญต่อการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยจากการวิเคราะห์ตําแหน่งที่ตั้งของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารในการกํากับดูแลของกรมการขนส่งทางบก ได้แสดงตามรูปที่ 2.2-4  

 
รูปที่ 2.2-4 พื้นที่ให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารในรัศมี 20 และ 40 กิโลเมตร 

จากรูปที่ 2.2-4 พบว่า ปัจจุบันมีสถานีขนส่งผู้โดยสารกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อทําการ
ประเมินระยะการบริการในรัศมี 20 กิโลเมตรจากสถานีฯ พบว่าจะครอบคลุมประชากรประมาณ 
29.4 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.7 ของประชากรทั้งประเทศ แต่หากพิจารณาระยะ 
การให้บริการ ในรัศมี 40 กิโลเมตร พบว่าจะครอบคลุมประชากรประมาณ 52.5 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 79.9 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่พ้ืนที่ส่วนใหญ่ที่การให้บริการสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารยังเข้าไม่ถึง คือ พ้ืนที่ปุาและอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ ประเด็นดังกล่าว แสดงให้ 
เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนา การเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Accessibility) โดยเฉพาะ 
ในรัศมี 40 กิโลเมตรจากสถานีฯซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของการพัฒนาถนนและการให้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะในระดับพ้ืนที่ 

สําหรับการให้บริการระบบการขนส่งทางรางแก่ประชาชนในปัจจุบัน โดยประเมินพ้ืนที่ให้บริการ
ที่ 20 40 และ 60 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟแต่ละแห่ง ไดแ้สดงในรูปที่ 2.2-5  
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รูปที่ 2.2-5 พื้นที่ให้บริการของสถานีรถไฟในรัศมี 20 40 และ 60 กิโลเมตร 

 

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานีรถไฟซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟทุกเส้นทาง มีระยะห่างของสถานีฯ ไม่มากนัก 
เมื่อเทียบกับสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นจุดได้เปรียบที่สําคัญในการให้บริการประชาชนตาม 
แนวเส้นทางรถไฟ อย่างไรก็ตาม ด้วยเส้นทางการให้บริการซึ่งเป็นข้อจํากัดที่สําคัญ จึงเห็นได้ว่า
เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมีที่ 20 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรประมาณ 
27.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.8 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ระยะการเข้าถึงสถานีฯ 
ในรัศมี 40 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรกว่า 37.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.4 และ
ระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศม ี60 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรถึงกว่า 43.9 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 66.8 ของประชากรทั้งประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนทีภ่าคใต้ เมื่อพิจารณาระยะการเข้าถึง
สถานีฯ ในรัศมี 40 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรถึงกว่าร้อยละ 80 ของภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ 
จึงเห็นได้ว่าภาคใต้เป็นภาคที่ มีประชาชนใช้บริการรถไฟเพ่ือการเดินทางระหว่างชุมชนหรือ
ระหว่างจังหวัดมากกว่าภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ทั้งในส่วนของสถานีรถโดยสารประจําทางและสถานีรถไฟ จะเห็นได้ว่าหากพิจารณา
ระยะการเข้าถึงสถานีฯ ในรัศมี 20 กิโลเมตร จะครอบคลุมประชากรเพียงไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ขณะที่ประชากรที่ไม่ได้อยู่ ในพ้ืนที่ให้บริการในรัศมี 20 กิโลเมตร  
ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยและอยู่ห่างไกลจากความเจริญ ซึ่งแม้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวอาจมี
ความต้องการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะน้อยกว่าประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ แต่หากพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียม (Equity) และโอกาสทางสังคม การให้บริการขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานก็ควรเข้าถึง
ประชากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ขณะที่หากขยายพ้ืนที่การเข้าถึงสถานีฯ เป็นภายในรัศมี 40 กิโลเมตร 
พบว่าจะครอบคลุมประชากรโดยส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาระดับการเข้าถึงสถานีฯ 
ในช่วงรัศมี 40 กิโลเมตร โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟ จึงเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อ
พิจารณาประเด็นการให้บริการขั้นพ้ืนฐานและการลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม  
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2) การคมนาคมขนส่งทางอากาศ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีท่าอากาศยานที่ใช้เพ่ือกิจการพลเรือนและการพาณิชย์ จํานวน ๓๘ แห่ง 
โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมท่าอากาศยาน ๒๘ แห่ง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 
๖ แห่ง ภาคเอกชน (บางกอกแอร์เวยส์) ๓ แห่ง และท่าอากาศยานของกองทัพเรือ ซึ่งเปิดให้ใช้ 
ในกิจการพลเรือน ๑ แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ทั้งนี้สําหรับผลการประเมินพ้ืนที่ 
การให้บริการของท่าอากาศยานในประเทศไทยไดแ้สดงในรูปที่ ๒.๒-๖ 

ในส่วนของพ้ืนที่ห้วงอากาศ มีเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (Bangkok Flight Information Region)  
เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบการจราจรทางอากาศของประเทศไทย มีขนาด ๗๗๗,๗๖๐ ตารางกิโลเมตร 
รองรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ และเส้นทางการบินในประเทศ รวมระยะทางประมาณ 
๒๓,๐๐๐ และ ๓๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามลําดับ ซึ่งภายในพ้ืนที่ห้วงอากาศดังกล่าว มีพ้ืนที่ที่มีการใช้งาน
เฉพาะเพ่ือภารกิจด้านความม่ันคง ประกอบด้วย พื้นที่หวงห้าม (Prohibited Area) พ้ืนที่อันตราย 
(Danger Area) และพ้ืนที่จํากัด (Restricted Area) รวมพ้ืนที่ประมาณ ๔๐๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร 
หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่ห้วงอากาศทั้งหมด   

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยเกิดการขยายตัวและ 
มีการแข่งขันเพ่ิมขึ้น เกิดเส้นทางการบินใหม่ๆ และมีเที่ยวบินให้บริการเพ่ิมขึ้นจํานวนมาก และยังมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องในอนาคต จากสถิติตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ พบว่าปริมาณการจราจรทางอากาศ
ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี แม้ว่าจะมีเหตุการณ์หรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณเที่ยวบินในบางช่วงเวลา แต่เมื่อเหตุการณ์ฯ ผ่านพ้นไป ปริมาณเที่ยวบินก็จะฟ้ืนตัว
กลับมาเหมือนเดิม โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น ๙๐๙,๐๖๖ 
เที่ยวบิน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๙ เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๘๓๑,๙๑๐ เที่ยวบิน) และมีจํานวนเพ่ิมขึ้นกว่า
เท่าตัว ในช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มจะเติบโตเป็นไม่น้อยกว่า ๒.๗ ล้านเที่ยวบินต่อปี
ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ทั้งนี้ การเติบโตของปริมาณเที่ยวบินอย่างก้าวกระโดดทําให้เกิดปัญหาความแออัด
คับคั่ง ทั้งในส่วนของสนามบินและในพ้ืนที่ห้วงอากาศที่มีขีดความสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารและเที่ยวบินที่จํากัด นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาเรื่องระยะเวลาการเดินทางเข้าถึงสนามบิน
ของประชาชน พบว่าการเข้าถึงสนามบินภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ครอบคลุมประชากรในพ้ืนที่
ให้บริการประมาณ ๔๓.๘ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖ ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่การเข้าถึง
สนามบินภายในระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ครอบคลุมประชากรประมาณ ๖๑.๓ ล้านคน หรือคิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๒ ของประชากรทั้งประเทศ หมายถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงการคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศได้ภายในระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ซึ่งการคมนาคมขนส่งทางอากาศนับเป็นทางเลือกในการเดินทาง
ของผู้มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง หรือผู้ที่จําเป็นต้องเดินทางระหว่างเมืองหรือระหว่างประเทศบ่อยครั้ง 
ซึ่งประชากรกลุ่มดังกล่าวส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง จึงอาจกล่าวได้ว่าการคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศของประเทศไทยมีพ้ืนที่ให้บริการที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้บริการโดยส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึง
ความสมบูรณ์ของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางอากาศในประเทศไทยเป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้  
แนวทางการพัฒนาการให้บริการด้านการบินในอนาคต จึงควรให้ความสําคัญกับการเพ่ิมระดับการเข้าถึง
สนามบิน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในสนามบิน การบริหารจัดการพ้ืนที่ห้วงอากาศ รวมถึง
การเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบิน โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความปลอดภัย 
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รูปที่ 2.2-6 พื้นที่การเข้าถึงท่าอากาศยานในประเทศไทยด้วยเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง 

 

3) ด่านพรมแดนที่สําคัญ 

จากผลการศึกษาเรื่องระดับการเข้าถึงด่านพรมแดนที่สําคัญของประเทศไทย จํานวน 17 แห่ง 
ด้วยการเดินทางทางถนน ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงและ 2 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาการเดินทางในเขต
ชุมชนเมือง) ของกรมทางหลวงในปี พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปที่ 2.2-7 

 
รูปที่ 2.2-7 พื้นที่การเข้าถึงด่านพรมแดนที่ส้าคัญด้วยเวลา 1 และ 2 ชั่วโมง 
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จากรูปที่ 2.2-7 ปัจจุบัน พบว่าโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าข้ามแดน/
ผ่านแดน ได้เชื่อมต่อกับด่านพรมแดนที่สําคัญที่มีมูลค่าการค้าระหว่างประเทศสูง ได้แก่ ด่านแม่สาย 
ด่านเชียงของ ด่านหนองคาย ด่านนครพนม ด่านมุกดาหาร ด่านสะเดา ด่านปาดังเบซาร์ ฯลฯ ทั้งหมดแล้ว 
แต่เมื่อพิจารณาเรื่องระยะเวลาการเข้าถึงเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่พบว่า มีเพียงด่านแม่สาย 
ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) ด่านสะเดา และด่านปาดังเบซาร์ 
ที่สามารถเดินทางเข้าถึงเมืองภูมิภาคขนาดใหญ่ได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง และเมื่อพิจารณา
ระยะเวลาการเข้าถึงภายใน 2 ชั่วโมง พบว่าด่านพรมแดนส่วนใหญ่สามารถที่จะเดินทางเข้าถึง
เมืองภูมิภาคท่ีสําคัญได้  

4) เขตอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 

ท่าเรือแหลมฉบังถือเป็นท่าเรือหลักในการขนส่งสินค้าและเป็นพ้ืนที่ อุตสาหกรรมหลักใน 
ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยในรูปท่ี 2.2-8 ได้แสดงของพ้ืนที่ที่เข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้
ภายในระยะเวลา 4 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาการเดินทางในเขตชุมชนเมือง)  

 
ที่มา : กรมทางหลวง (พ.ศ. 2557) 

รูปที่ 2.2-8 เปรียบเทียบพื้นที่การเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังด้วยเวลา 4 ชั่วโมง  
ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2567  

 
จากรูปที่ 2.2-8 ในปี พ.ศ. 2567 จะเห็นได้ว่าขอบเขตของพ้ืนที่ที่เข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังได้ภายใน 
เวลา 4 ชั่วโมง จะลดลงจากในปี พ.ศ. 2557 อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการจราจรที่ติดขัด 
ดังนั้น การพัฒนาระดับการเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบังจึงเป็นสิ่งจําเป็น ไม่ว่าจะด้วยการก่อสร้าง 
ขยายช่องจราจร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือการพัฒนาระบบขนส่งทางรางที่มี
ประสิทธิภาพ  

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2567 
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๒.2.5  สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งแต่ละรูปแบบ 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ด้านการขนส่งช่วยบ่งชี้สถานะการพัฒนา ปัญหา /อุปสรรคปัจจุบัน  
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยภายในและภายนอก โดยการวิเคราะห์ได้ใช้
เครื่องมือ (1) PESTLE สําหรับวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกกระดับทั่วไป เพ่ือค้นหาโอกาส และอุปสรรค/
ความท้าทาย (2) Task Environment Analysis เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกระดับภารกิจ โดยกําหนด
ประเด็นปัจจัยที่สร้างผลกระทบต่อการดําเนินงานแยกตามรูปแบบการขนส่ง (3) Resource-based Analysis  
เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อนของปัจจัยภายในองค์กร จากนั้นนํามาสังเคราะห์ผลโดยใช้การวิเคราะห์
แยกตามประเด็นที่สําคัญจํานวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านอุปสงค์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
ผู้นําส่งปัจจัยการดําเนินงาน ด้านผู้ประกอบการ และด้านผู้กํากับดูแล ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้  
คือ ภารกิจของกระทรวงคมนาคมที่จะต้องบริหารนโยบายให้สามารถบรรลุตามเปูาหมายที่วางไว้   
โดยได้แยกประเด็นต่างๆ ตามรูปแบบการขนส่ง เพ่ือใช้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของ
กระทรวงคมนาคมต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1 ถึง 2.2-4 สําหรับการขนส่งทางถนน ทางราง 
ทางน้ํา และทางอากาศ ตามลําดับ  

 

ตารางท่ี 2.2-1 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางถนนของประเทศไทย 

การขนส่งทางถนน 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลไทยเริ่มให้ความสําคัญกับ 

แนวทางการพัฒนาโครงข่ายถนน
ระหว่างเมืองที่มีการเก็บค่าใช้ทาง  
(ทางหลวงพเิศษระหว่างเมือง)  
มากยิ่งขึ้น 
 

ด้านนโยบาย 
- นโยบายการพัฒนาการขนส่งทางถนน

ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา มุ่งเน้นที่
การพัฒนาทางกายภาพ มากกว่า 
การบริหารจัดการและการพัฒนา 
ทางสังคม เช่น การให้ความรู้ สร้าง
วินัยจราจร และการเคารพกฎหมาย 

- นโยบายที่ขาดการบูรณาการทั้งภายใน
และระหว่างรูปแบบการขนส่งอย่าง
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

- ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายในการ
บริหารประเทศและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ส่งผลต่อแนวทางการ
พัฒนาระบบขนส่ง 

ด้านนโยบาย 
- การกําหนดทิศทางการพัฒนาทีม่ ี

ความต่อเนื่อง สมดุล และยั่งยืน 
- การกําหนดทิศทางการพัฒนาและ 

การคัดเลือกแผนงานโครงการ  
บนพื้นฐานของงบประมาณที่จํากัด 
และการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง 
คุ้มค่าสูงสุด 
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ด้านอุปสงค์ 
- การขนส่งทางถนนยังถือเป็นรูปแบบ

การขนส่งหลักของประเทศไทย รวมถึง
มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการสนับสนุนการ
ให้บริการของระบบขนส่งรูปแบบอื่นๆ 
ทั้งหมด 

- ด้วยตําแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย  
ทําให้โครงข่ายการขนส่งทางถนนของ
ไทยสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้านได้โดยสะดวก ส่งผลให้ไทยมี
ศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง 
ด้านการขนส่งของภูมิภาคได้ 

- การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน  
การบรรลุข้อตกลงการค้าการลงทุน
ภายในภูมิภาคอาเซียน และนโยบาย
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
ของรัฐบาลไทย ส่งผลให้การขนส่ง 
ทางถนนระหว่างประเทศ ซึ่งมี
ความสําคัญอยู่แล้ว ยิ่งมีบทบาท 
ที่สําคัญมากขึ้น 

ด้านอุปสงค์ 
- การขยายตัวของชุมชนที่ไร้ทิศทาง  

ขาดการควบคุมอย่างเหมาะสม ส่งผล
ให้ลักษณะและพฤติกรรมการใช้งาน
ของผู้ใช้ทางเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยมี
การออกแบบถนนไว้ ก่อให้เกิดปัญหา
ต่างๆ ที่ตามมา อาทิ ปัญหาอุบัติเหตุ 
การจราจรติดขัด การแบ่งแยกชุมชน 
การจราจรผสมระหว่างยานพาหนะ
ขนาดเล็กและใหญ่ ความเร็วต่ําและ
ความเร็วสูง เป็นต้น 
 

 

ด้านอุปสงค์ 
- ทิศทางการพัฒนาที่มองความต้องการ

ของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่มหรือแต่ละ
พื้นทีเ่ป็นสําคัญ 

- การเดินทางระหว่างประเทศ 
โดยทางถนนที่จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
ในอนาคต รวมถึงความท้ายในการ
บริหารจัดการยานพาหนะ 
จากต่างประเทศ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยรอบ โครงสร้างพื้นฐานทางถนน
ของไทยในปัจจุบันถือว่ามีคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงครอบคลุมพื้นที่และ
ประชากรได้ค่อนข้างสมบูรณ์  

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- การบํารุงรักษาโครงข่ายทางหลวง 

ที่ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้ทาง ซึ่งมีอยู่
กว่าหนึ่งแสนกิโลเมตรในปัจจุบัน เป็น
ภาระด้านงบประมาณของประเทศ 
เป็นอย่างยิ่ง  

- ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนับสนุน อาทิ สถานีขนส่งสินค้า  
ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า  
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่ง และ 
จุดพักรถบรรทุก บนโครงข่าย 
ทางหลวงสายหลัก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- การเพิ่มระดับความเช่ือมโยง 

และการเข้าถึงพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยง

ระหว่างการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบ 
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ด้านผู้ประกอบการ 
- เส้นทางและพื้นที่การให้บริการของ

ระบบรถโดยสารประจําทางสาธารณะ 
ทั้งภายในกรุงเทพมหานคร และการ
เดินทางระหว่างเมือง ถือว่าครอบคลุม
พื้นที่และประชากรสว่นใหญ่ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ปัญหาการขาดทุนสะสมของ ขสมก. 
- ยังมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ 

การให้บริการ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
ผู้ให้บริการประเภท Paratransit 

- การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ทั้งใน
การขนส่งทางถนนด้วยกัน และการ
แข่งขันกับการขนส่งรูปแบบอื่น เป็น
อุปสรรคสําคัญต่อการพัฒนาธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ  

- ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ และ
ระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการ
ออกแบบหรือปรับปรุงให้รองรับกับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเพียงพอ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ลดการผูกขาดทางการตลาดของ 

ผู้ให้บริการ เพื่อเพิ่มระดับการ
ให้บริการ แต่ในขณะเดียวกัน  
จะต้องควบคุมให้ไม่เกิดลักษณะของ
การผูกขาดการให้บริการ และส่งเสริม
ผู้ประกอบการสามารถดําเนินธุรกิจ
ต่อไปได้เช่นกัน 

- ยกระดับมาตรฐานการให้บริการและ
ความปลอดภัย 

- เตรียมพร้อมรองรับกลุ่มผู้ใช้บริการ
ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น กลุ่มผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ  

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- หน่วยงานที่มภีารกิจเกี่ยวข้องกับ 

การขนส่งทางถนนส่วนใหญ่ มีการจัด
โครงสร้างภารกิจองค์กรที่ค่อนข้างดี 
โดยแยกงานกํากับดูแล (Regulator) 
ออกจากงานการให้บริการ (Service 
Provider) อย่างชัดเจน  

  

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- ขาดหน่วยงานกลางที่ทําหนา้ที่กํากับ

ดูแลและบริหารจัดการการขนส่ง 
ทางบกในภาพรวม ทําให้การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานทําได้ยากขึ้น 

- ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย 
ถือได้ว่าอยู่ในระดับวิกฤต และส่งผล
กระทบต่อประเทศอย่างรุนแรง ทั้ง
ในทางตรงและทางอ้อม 

- ปัญหาด้านพฤติกรรมและวัฒนธรรม
การใช้รถใช้ถนนของคนไทย ที่นําไปสู่
ปัญหาด้านการขนส่งต่างๆ จํานวนมาก 

- การบังคับใช้กฎหมายขาดความ
ต่อเนื่องจริงจัง 

- กฎหมายไม่ทันสมัย ไม่ยืดหยุ่น และ 
มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยงาน 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- การเพิ่มระดับของการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม 

- การแก้ปัญหาอุบัติเหตุด้วย
กระบวนการและวิธีคิดใหม่ๆ 

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง 

- การปรับปรุงกฎหมายให้มี 
ความยืดหยุ่นและเป็นปัจจุบัน 

- เป็นผู้กํากับดูแลที่มีการสนับสนุน 
อย่างสร้างสรรค์ 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการนําทาง วิเคราะห์
ความแออัดของการจราจร วิเคราะห์
สภาพอากาศ และสามารถแนะนํา
เส้นทางได้อย่างแม่นยํา  

- ผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่แล้ว 

ด้านเทคโนโลยี 
- การใช้เทคโนโลยีมักจะมีค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม ทําให้ประชาชนบางกลุ่มไม่
สามารถเข้าถึงได ้

- การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปทําให้
ประชาชนขาดการรวบรวมข้อมูล
ล่วงหน้า เมื่อเทคโนโลยีขัดข้องทําให้
ตัดสินใจไม่ได้ 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ขนส่งและลดการเดินทางที่ไม่จําเป็น 
ลงได ้

- เทคโนโลยีสําหรับช่วยเหลือคนพิการ
และผู้สูงอายุมีบทบาทสูงขึ้น 
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ตารางท่ี 2.2-สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางรางของประเทศไทย 
 

การขนส่งทางราง 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- นโยบายภาครัฐให้ความสําคัญกับ 

การพัฒนาการขนส่งทางราง 
เป็นอย่างมาก แม้เปลี่ยนรัฐบาล 
ในช่วง 4-5 ปีท่ีผ่านมา 

- มีการกําหนดแผนแม่บทรถไฟฟูา 
เขตเมืองชัดเจน 

 
 

ด้านนโยบาย 
- การเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญของ 

บางโครงการ เมื่อเปลี่ยนรัฐบาล อาทิ 
รูปแบบการลงทุน เทคโนโลยี ทําให ้
การดําเนินการไม่เป็นไปตามแผน 

- ความไม่แน่นอนของการพัฒนาระบบ
รางของประเทศเพื่อนบ้าน 

ด้านนโยบาย 
- การบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและโอกาสของประเทศต่างๆ
ในการลงทุนระบบรางในประเทศไทย 

- การกําหนดมาตรฐานและการจัดการ
เดินรถให้เป็นแบบใช้งานข้ามระบบได้
แม้จะต่างเทคโนโลยี 
(interchangeability) เพื่อความ
ประหยัดในการบํารุงรักษาและ 
การขยายระบบในอนาคต 

-  การบูรณาการแผนงานโครงการและ
การลงทุน 

- การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่ง
มวลชนตามหลัก TOD ต้องการความ
ร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็งจาก
หน่วยงานต่างกระทรวงและ 
เจ้าของที่ดินในพื้นที่ 

ด้านอุปสงค์ 
- แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟูา 

เขตเมืองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
- ตําแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยทําให้การ

ขนส่งทางรางของไทยสามารถเช่ือมโยง
กับประเทศต่างๆ ได้โดยง่ายและ
สนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์ด้านการ
ขนส่งของอาเซียน 

 

ด้านอุปสงค์ 
- สัดส่วนผู้โดยสารและสินค้า 

ทางรถไฟระหว่างเมืองลดลงเนื่องจาก
ข้อจํากัดในการให้บริการของรฟท. 
 

 

ด้านอุปสงค์ 
- กลุ่มเปูาหมายการเดินทางและขนส่ง 

ที่อาจทับซ้อนกันบางส่วนของ
โครงการรถไฟกับโครงการทางพิเศษ
ระหว่างเมืองที่มีเส้นทางขนานกัน 
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การขนส่งทางราง 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- แผนการลงทุนรถไฟฟูาเขตเมือง

เส้นทางต่างๆ ชัดเจน 
- การผลักดันโครงการรถไฟทางคู่ขนาด

ทางหนึ่งเมตร โดยเริ่มทยอยลงนาม
และเริ่มการก่อสร้างได้หลายเส้นทาง 
หลังจากไม่มีการพัฒนาทางคู่มานาน 

- การต่อขยายเส้นทางไปยังจังหวัดใหม่ๆ 
อาทิ บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม และ 
เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 

 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- โครงข่ายรถไฟฟูาเขตเมือง 

ยังมีจํากัด 
- รางรถไฟระหว่างเมืองมีสภาพ 

ทรุดโทรม 
- เส้นทางส่วนใหญ่เป็นทางเดี่ยวทําให้มี

ข้อจํากัดมากในการเดินรถ 
- รถจักร รถโดยสาร แคร่ ทรุดโทรม  

ไม่เพียงพอ 
- ปัญหาระบบอาณัติสัญญาณ 
- ระบบการจัดการเดินรถยังค่อนข้าง

ล้าสมัย 
- ปัญหาจุดตัดทางรถไฟเสมอระดับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางลักผ่าน 
- การเช่ือมโยงที่สถานยีังไม่สะดวก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- การผลักดันโครงการลงทุนต่างๆ 

ให้เสร็จตามแผน 
- การบํารุงรักษาระบบ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- การปรับปรุงการเช่ือมโยงฯ 
- การเตรียมความพร้อมในการพัฒนา

รถไฟระหว่างเมืองให้ขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฟฟูา 
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- โอกาสในการประกอบการรถไฟฟูา 

เขตเมืองเพิ่มมากขึน้ตามเส้นทาง 
ที่พัฒนาใหม่ 

- โอกาสในการประกอบการรถไฟโดยสาร
และขนส่งสินค้าระหว่างเมืองเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อมีการจัดตั้งกรมการขนส่ง 
ทางราง และแยกบทบาท รฟท. 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การประกอบการรถไฟฟูายังมีน้อยราย 
- ปัญหาการขาดทุนของ รฟท. 
- ปัญหาการดําเนินงานของ รฟฟท. 
- การประกอบรถไฟโดยสารระหว่าง

เมืองเป็นแบบผูกขาด 
- การประกอบการรถไฟขนส่งสินค้า 

โดยเอกชน ยังจํากัด 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การปรับตัวของ รฟท. & รฟม. 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการรถไฟฟูา

มากรายขึ้น 
- การส่งเสริมผู้ประกอบการรถไฟ

ระหว่างเมือง (สินค้า และโดยสาร) 
  

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- อยู่ระหว่างการจัดตั้ง 

กรมการขนส่งทางราง  

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- ปัญหาความขัดแย้งในบทบาทกํากับ/

ประกอบการ 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- การพัฒนากรมการขนส่งทางราง  

ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งใหม่ให้มี
ศักยภาพเพียงพอในการขับเคลื่อน 

- การพัฒนา กฎ ระเบียบ มาตรฐาน 
ด้านต่างๆ 

- การกําหนดโครงสร้างค่าโดยสาร/ 
ค่าใช้ทาง 

ด้านเทคโนโลยี 
- โครงการลงทุนขนาดใหญ่จํานวนมาก

เป็นโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ 
ในประเทศ 

 

ด้านเทคโนโลยี 
- ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างประเทศ 
 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 

ในประเทศ 
- การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ระบบรางในประเทศ 
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ตารางท่ี 2.2-3 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางน้้าของประเทศไทย 

 

  

การขนส่งทางน้้า 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลให้ความสําคัญกับการเปลี่ยน

รูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) 
- ให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัย 

ทางน้ํา 
- เริ่มมีแนวคิดพัฒนาท่าเรือบก 

ด้านนโยบาย 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ํา 

ใช้เวลานาน 
- กองเรือไทยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

เท่าที่ควร 
- ขาดการบูรณาการระหว่างการขนส่ง

รูปแบบต่างๆ 

ด้านนโยบาย 
- การขับเคลื่อนแผนงานไปสู่ปฏิบัติ 
- การสร้างความเข้าใจกับผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนา เพื่อลด
โอกาสที่โครงการถูกคัดค้าน 

- การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ด้านอุปสงค์ 
- ความต้องการในการขนส่งสินค้า 

ทางชายฝั่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการ
ขนส่งทางถนนมีต้นทุนสูง ขณะที ่
การขนส่งทางรถไฟยังไม่ตอบสนอง 
ต่อความต้องการ 

- การเปิด AEC กระตุ้นการขนส่ง 
ทางทะเล 

- ภาคเอกชนสนใจลงทุนทางน้ํามากขึ้น 
แต่ต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 

ด้านอุปสงค์ 
- ท่าเรือกรุงเทพมีพื้นที่คับแคบแต่มี 

อุปสงค์มากเกินขีดความสามารถ 
- ท่าเรือเชียงแสนมีพื้นที่กว้างขวางแต่มี

อุปสงค์ต่ํากว่าที่คาดการณ์มาก 

ด้านอุปสงค์ 
- การส่งเสริมด้านการตลาดสําหรับ

ท่าเรือที่มีอยู่แล้ว แต่ยังมีสินค้าน้อย 
อาทิ ท่าเรือเชียงแสน ท่าเรือระนอง 
เป็นต้น 

- มาตรฐานการขนส่งทางน้ําที่สูงขึ้น  
จะช่วยกระตุ้นให้คนสนใจเดินทาง 
ทางน้ํามากขึ้น 

- สายเรือมีอิทธิพลต่อการกําหนด
บทบาทท่าเรือน้ําลึก 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- แผนงานมีความชัดเจน 
- ภูมิศาสตร์ของไทยมีทะเลสองฝั่ง  

เอือ้ต่อการมีท่าเรือน้ําลึก 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- ประชาชนคัดค้านการสร้างท่าเรือใหม่ 
- การเช่ือมต่อระหว่าง mode มีปัญหา 
- การขุดลอกร่องน้ํายังไม่เพียงพอ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- การพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน 
- การพัฒนาท่าเรือฝั่งชายฝั่ง 

เพื่อส่งเสริมการขนส่งชายฝั่ง 
- การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Port) 
- การเช่ือมต่อท่าเรือสําคัญทุกแห่งด้วย

ระบบราง จะช่วยยกระดับการขนส่ง
ทางน้ําให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
ทัดเทียมกับประเทศช้ันนํา 

- การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศในอนาคต 

- การออกแบบที่เป็นมิตรต่อชุมชน 
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การขนส่งทางน้้า 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการขนส่งขนาดกลาง 

มีโอกาสเข้ามาสู่ตลาดขนส่งมากขึ้น 
เนื่องจากภาครัฐให้ความสําคัญกับ 
การขนส่งทางน้ํามากขึน้ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- ผู้ประกอบการขนส่งของไทยเสียเปรียบ

ผู้ประกอบการต่างชาติรายใหญ่ ซึ่งมี
ธุรกิจโลจิสติกส์ในเครือครบวงจรกว่า 

- ปัญหากฎระเบียบมีความซับซ้อน  
ไม่ทันสมัย ไม่เป็นไปตามข้อตกลงสากล 

- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ําจากสถาบัน
การเงินเพราะมักจะมองว่าธุรกิจต่อเรือ
และซ่อมเรือลงทุนสูงแต่คืนทุนนาน 

- อู่เรือไทยขาดคําสั่งการต่อเรือใหม่  
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การพัฒนาท่าเรือโดยสารให้ทันสมัย 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- การขนส่งทางน้ํามีส่วนขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถ เนื่องจากการกํากับดูแล
การขนส่งทางน้ํามีซับซ้อนและขึ้นอยู่
กับหน่วยงานมากมาย 

- คนที่ทําหน้าที่ตรวจเรือ ขาดขวัญ
กําลังใจในการทํางาน จากปัญหา 
ขาดแคลนเครื่องมือที่ใช้ตรวจเรือ 
และขาดเงินประจําตําแหน่ง 

- องค์กรสากลจับตามองการละเมิด
น่านน้ําของไทย 

- กรมเจ้าท่ามีภาระหน้าทีห่ลายอย่าง
มาก เมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากร 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- สร้างกระบวนการ เพื่อควบคุม 

แผนยุทธศาสตร์ให้มีความศักดิ์สิทธิ์  
ไม่เปลี่ยนแปลงโดยง่ายจากนโยบาย
ทางการเมือง มุ่งเดินหน้าตามแผนงาน 

- การขุดลอกร่องน้ําทําได้อย่างทั่วถึง 
- เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาดําเนินการ

ในกิจการของรัฐมากขึ้น 
- การกําหนด career path ของ

บุคลากรทางน้ําที่ชัดเจน 
- การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย 
- ประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาท่าเรือ 

อย่างรวดเร็ว 

ด้านเทคโนโลยี 
- รัฐบาลให้ความสําคัญกับการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในมากขึ้น
เพื่อรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล 

ด้านเทคโนโลยี 
- ระบบฐานข้อมูลขาดการบูรณาการ 

ทั้งระบบ ใช้ตัดสินใจเชิงนโยบายไม่ได ้
- การปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยี

กลายเป็นจุดอ่อน 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- Single Window ที่เช่ือมโยงข้อมูล 

ทุกหน่วยงาน 
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ตารางท่ี 2.2-4 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 

การขนส่งทางอากาศ 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านนโยบาย 
- รัฐบาลกําหนดนโยบายศูนย์กลาง 

การบินและน่านฟูาเสรี 
- รัฐบาลกําหนดนโยบายศูนย์กลาง 

การผลิตและบํารุงรักษาอากาศยาน 
 

ด้านนโยบาย 
-  ขาดแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งทาง

อากาศของประเทศ 
-  ขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน

เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย 
-  ความไม่ชัดเจนของเปูาหมายจากการ

กําหนดนโยบาย 
-  ขาดการติดตามและประเมินผลนโยบาย 

ที่สําคัญ 

ด้านนโยบาย 
- การเปิดเสรีการบินระหว่างประเทศ/

ภูมิภาคเพิ่มขี้น 
- ทิศทางการพัฒนาบุคลากรและความรู้ 
- การบริหารนโยบายอย่างมีพลวัตร 

ด้านอุปสงค์ 
- แนวโน้มปริมาณการเดินทางทาง

อากาศเติบโตอย่างรวดเร็ว 
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการเดินทางและ

ผู้ให้บริการมากขึ้น ทําให้ตัดสินใจด้วย
ข้อมูลมากขึ้น 

ด้านอุปสงค์ 
- ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมี

ความผันผวน 
 

ด้านอุปสงค์ 
- ความผันผวนของสภาพแวดล้อม 
- ความต้องการเส้นทางบินใหม่และ

เส้นทางบินแบบจุดต่อจุดเพิ่มขึ้น 
- การจัดการเรื่องร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- มีท่าอากาศยานที่มีศักยภาพในการ

รองรับความต้องการ 
- ศักยภาพของห้วงอากาศยังสามารถ

ขยายเพื่อใช้งานทางพลเรือนได้อีกมาก 
- มีสถาบันเปิดสอนระดับวิชาชีพหลาย

สาขามากขึ้น 
- นักลงทุน/นักธุรกิจสนใจลงทุน

ประกอบการด้านการบินมากขึ้น 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่งปัจจัย
การด้าเนินงาน 
- ความคับคั่งและล่าช้าจากปริมาณการ

ขนส่งที่เพิ่มขึ้นในท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 
- โครงการพัฒนาท่าอากาศยานมักจะตดิ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน การขยาย
พืน้ที่ทําได้จํากัด 

- ท่าอากาศยานขนาดกลาง-เล็กยังใช้
ประโยชนไ์ม่เต็มที ่

- ท่าอากาศยานหลายแห่งต้องการ 
การบํารุงรักษามากขึ้น 

- ระบบเช่ือมต่อท่าอากาศยาน ขาดการ
วางแผนพัฒนาร่วมกัน 

- พื้นที่ห้วงอากาศและเส้นทางการบินมี
จํากัดและมีการจราจรคับคั่งสูง 

- ความซับซ้อนของกฎหมายทําให้การ
ปรับปรุงกฎหมายทําได้ยากและใช้เวลานาน 

- ยังขาดหลักสูตรขั้นสูงและงานวิจยัพัฒนา
เฉพาะทาง 

- ความเป็นปัจจุบันของข่าวอากาศไม่
เพียงพอ 

- ความล่าช้าในการพัฒนาท่าอากาศยาน
ให้รองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผู้น้าส่ง
ปัจจัยการด้าเนินงาน 
- การขยายขีดความสามารถฯ ของ 

ท่าอากาศยานเดิมและการพัฒนา 
ท่าอากาศยานใหม่ 

- การแก้ปัญหาผลกระทบจากการ
พัฒนาท่าอากาศยานขนาดใหญ่ 

- การแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มการใช้พื้นที่
ห้วงอากาศ 

- การใช้เทคโนโลยีการจราจรทาง
อากาศสมัยใหม่ 

- ความต้องการองค์ความรู้เฉพาะทาง 
มากขึ้น 
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ตารางท่ี 2.2-4 สรุปสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย (ต่อ) 

การขนส่งทางอากาศ 

โอกาส อุปสรรค ความท้าทาย 
ด้านผู้ประกอบการ 
- จํานวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นทําให้เพิ่ม

ทางเลือก 
- รูปแบบการประกอบการมีความ

หลากหลายมากขึ้น ทําให้ตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น 

- ประสิทธิภาพของสายการบินเพิ่มขึ้น 
จากการแข่งขัน 

- มีจํานวนเที่ยวบินและเส้นทางบิน 
ที่ให้บริการเพิ่มขึ้น 

- ราคาค่าบริการลดลงจากการแข่งขัน 
- บุคลากรด้านการบินมีคุณภาพเป็นไป

ตามมาตรฐานสากล 
 

ด้านผู้ประกอบการ 
- จํานวนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นทําให้การ

แข่งขันสูงขึ้น 
- การแข่งขันจากสายการบินทุนข้ามชาติ 

ที่มีความได้เปรียบมากขึ้น 
- สายการบินทุนท้องถิ่นขาดการสนับสุนน

ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

- การแข่งขันอาจเกิดการใช้กลยุทธ์
แข่งขันที่ไม่เป็นธรรมหรือลดต้นทุนด้าน
ความปลอดภัย 

- อาจมีสายการบินเลิกกิจการเพิ่มขึ้น 
- บุคลากรด้านการบินมีความขาดแคลน

ในบางสายงาน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศ 

- กฎ ระเบียบ ที่ยังไม่เปิดโอกาสให้
ชาวต่างชาติประกอบอาชีพนักบิน 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรได้ทันกับความต้องการ 

ด้านผู้ประกอบการ 
- การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันจาก

ผู้ประกอบการต่างประเทศ 
- ทุนและบทบาทภาคเอกชนเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง 
- การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ 
- การเพิ่มขึ้นของรูปแบบการ

ประกอบการ 
- การพัฒนาและวางแผนในการเพิ่มการ

ผลิตบุคลากรที่จะประกอบอาชีพด้าน
การขนส่งทางอากาศให้เพียงพอ และ 
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล ให้ทันกับความ
ต้องการของการขยายตัวด้านการบิน 
 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- มีหน่วยงานด้านการกํากับดูแลใหม่ ที่มี

ศักยภาพในการดําเนินงาน 
 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- ปัญหาศักยภาพและการพัฒนาระบบใน

การกํากับดูแล ทั้งด้านความปลอดภัย 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 

 

ด้านผู้ก้ากับดูแล 
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

ขับเคลื่อนหน่วยงานกํากับดูแล และ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

- การกํากับที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุม และเสมอภาค 

- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการ
กํากับดูแล 

ด้านเทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีช่วยลดความคับคั่ง ลด

ต้นทุนการเดินทาง ลดระยะเวลาการ
เดินทาง และเพิ่มความปลอดภัย 

ด้านเทคโนโลยี 
- การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

เทคโนโลยี 
 

ด้านเทคโนโลยี 
- การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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๒.๓  สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 

การประเมินสภาพการณ์ทางยุทธศาสตร์สําหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อาศัยเครื่องมือ
ที่เรียกว่า Governmental Portfolio Cube โดยทําการประเมินระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน 
(Organisation Strength) เปรียบเทียบกับสถานการณ์ของระดับความท้าทายในการพัฒนา และการ
แก้ปัญหาของภาคส่วนที่หน่วยงานรัฐนั้นมีภารกิจเกี่ยวข้องโดยตรง (Sector's Challenge) และระดับ
ความสําคัญทางยุทธศาสตร์ของภาคส่วนนั้นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Sector’s Strategic 
Importance)  

ทั้งนี้ กระบวนการในการวิเคราะห์จะใช้การให้ระดับคะแนนแบ่งเป็น 3 ระดับ (3 Rating Scale) คือ 
ระดับสูง ปานกลาง และต่ํา โดยผลคะแนนแต่ละส่วนจะประกอบเป็นแนวทางในการกําหนดเปูาหมาย 
และออกแบบกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงาน ผลการประเมินสภาพการณ์ของหน่วยงานทั้งหมดในสังกัด
กระทรวงคมนาคม สรุปได้ดังรูปที่ 2.3-1 (สีแดง = ระดับวิกฤต/ สีเหลือง = ระดับมีปัญหาบางเรื่อง
และต้องระมัดระวัง/ สีเขียว = ระดับไม่มีปัญหา) ตัวเลขที่แสดงไว้ คือ ขนาดของหน่วยงาน (หน่วย:คน 
ซึ่งรวม ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว) แสดงเป็นขนาดของวงกลม 
โดยผลการประเมินสภาพการณ์ของหน่วยงานแต่ละแห่ง แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.3-1 

 

 
รูปที่ 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
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ตารางท่ี 2.3-1 สภาพการณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

1. กรมทางหลวง 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายสิบปีท่ีผา่นมา  
จนมีความเพียงพอและครอบคลุม 
ทั่วประเทศสาํหรับการบริการขั้นพื้นฐาน 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางหลวง 
ฐานข้อมูลด้านอุบตัิเหตุ ฐานข้อมลู 
งานบํารุงทาง โดยใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บ
และสบืค้นท่ีทันสมัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของ ทล. ในการ
วิเคราะหโ์ครงข่าย จดัทําแผนงาน 
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที  

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทางหลวง
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application 
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ Highway 
Traffic, ITIM, ITS, HWY304 เป็นต้น  
ทําให้ประชาชนผู้รับบริการไดร้ับ 
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรยีน 
มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทาง ทั้งใน 
ช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลที่มปีระชาชน
เดินทางหนาแน่นติดต่อกัน 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เรื่องงานทางอยู่จํานวนมาก  

 มีแผนงานท่ีชัดเจน 
 เป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคญั 

เชิงยุทธศาสตร์ เพราะมีหน้าที่ดูแล
โครงข่ายทางหลวงสายหลัก ทั้งทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง 

 เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ครอบคลมุ 
ทั่วประเทศ สามารถรองรับกิจกรรม 
การดําเนินงานท่ีหลากหลาย ครบทุก
ภารกิจสําหรับการพัฒนาทางหลวง 

 ให้ความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบคุลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน จึงได้รับงบประมาณสูงทีสุ่ด 
ใน คค. 

 ขนาดองค์กรที่ใหญ่ ทําให้การขับเคลื่อน
องค์กรค่อนข้างยุ่งยาก ไม่คล่องตัว 

 มีภาระในการบํารุงรักษาทางหลวงมาก 
แต่งบประมาณมจีํากัด 

 ที่ผ่านมาหน่วยงานมคีวามท้าทายต่อ
ภารกิจน้อย เพราะระบบงานมีความ
ซับซ้อนต่ํา สามารถคาดการณ์เหตกุารณ์
ได้ง่าย คุ้นชินกับการทํางานท่ีทํามาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน ทําให้บุคลากร
ส่วนมากมีแรงขับภายในน้อยต่อ 
การพัฒนาสิ่งใหม่ที่ท้าทายในอนาคต 

 บุคลากรกว่าร้อยละ 75 ไม่ได้จบ
การศึกษาระดับปรญิญาตรี เพราะ
ทํางานสายช่าง 

 คะแนนประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ตามคํารับรองมีค่าเฉลี่ย 3 ปีต่ําที่สุด 
เมื่อเทียบกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ใน
สังกัด คค. 

 การพัฒนาเส้นทางสายหลักในอนาคตควรจะมุ่งไป
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมอืง ซึ่งจะช่วยให้มี
การนําค่าผา่นทางมาใช้ในการบํารงุรักษาทางหลวง 
ที่มีอยู่เดิม และสามารถใช้ในการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายใหมไ่ด้ในอนาคต 

 การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสายใหม่
ตามแผนงานในอนาคต จะช่วยใหร้ะบบการขนส่ง
และโลจสิติกส์ของไทยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และ
สามารถสนับสนุนประเทศไทยไปสู่ประเทศท่ีพัฒนา
แล้วภายใน 20 ปี 

 ควรมุ่งพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
ทางถนนบนทางสายหลักมากขึ้น อาทิ  
จุดพักรถริมทาง สถานบีริการ เปน็ต้น 

 การผลักดันแนวคิดการพัฒนาระบบบํารุงรักษาทาง
และสะพานแบบใหม่ อาทิ วิธีการจ้างเหมา
บํารุงรักษาแบบ Performance Based 
Maintenance Contract 

 การให้เอกชนมาร่วมลงทุนในการพัฒนาทางหลวง 
และสิ่งอํานวยความสะดวกบนทางหลวง 
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1. กรมทางหลวง (ต่อ) 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ให้ความสําคญัเป็นอย่างมากกับการจัดการ
เรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยมี
การจัดรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ สผ.  
ทุกขั้นตอนมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังปัญหา
จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมและ
ร่วมแก้ไขปญัหาให้สาํเร็จลลุ่วงไปด้วยด ี

 การพัฒนาบุคลากรของกรมทางหลวง 
อย่างต่อเนื่อง ทําให้ปัจจุบันกรมทางหลวง 
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
ความชํานาญในทุกภารกจิหลักของ
หน่วยงาน 

 

   มุ่งเน้นการบรหิารจดัการทางหลวงมากขึ้น อาทิ  
การนําเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในงานบริการ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสูเ่ศรษฐกิจดิจิทัล  
การวิจัยและพัฒนาวัสดุงานท่ีช่วยลดต้นทุนและ 
มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมากข้ึน 

 การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการทางหลวง 

 การจัดการความรู้ (KM) 
 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่

ใหม้ีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 

 ปัญหาของการพัฒนาทางหลวงในอนาคต จะม ี
ความซับซ้อนมากข้ึน คาดการณ์ปญัหาได้ยากขึ้น 
ทําให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
มากขึ้น 

 การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในลกัษณะบูรณาการ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เปูาหมายการเปน็ประเทศท่ีพัฒนา
แล้วภายใน 20 ปี  
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2. กรมการขนส่งทางบก 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรยีนและ

ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น
ติดต่อกัน 

 เป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคญัต่อการ
เจรจาด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

 มีกองทุนประมูลปาูยทะเบยีนสวย สามารถ
นํามาใช้ประโยชนต์่อการส่งเสรมิและพัฒนา
ด้านความปลอดภยัทางถนนได ้

 เป็นองค์กรที่มีขนาดกลาง มีสํานักงานขนส่ง
ครอบคลมุทั่วประเทศ สามารถรองรับ
กิจกรรมการดําเนินงานท่ีหลากหลาย 

 มีบุคลากรระดับ ป.ตรี ขึ้นไปมากที่สุด 
ในกระทรวงคมนาคม คือ ประมาณ 2,000 
คน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 53 

 คะแนนประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามคํารับรองมีค่าเฉลี่ย 3 ปีดีที่สุด 
เมื่อเทียบกับหน่วยงานราชการอื่นๆ  
ในสังกัด คค. แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของระบบราชการที่ด ี
 

 บุคลากรส่วนมากยังมีข้อจาํกัดในการ
นําเสนอแนวคิดการพัฒนาสิ่งใหมท่ี่ท้า
ทายในอนาคต  

 งบประมาณที่ไดร้ับต่อปีอยู่ในระดบัปาน
กลาง เนื่องจากทําหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
กํากับดูแล ทําให้การเสนอโครงการใหม่มี
ข้อจํากัด 

 การกํากับดูแลผู้ให้บริการขนส่งยังทําได้ไม่
ดีนัก เมื่อเทียบกับภารกิจการให้บริการ
ประชาชนท่ีทําได้ดีกว่า จะเห็นไดจ้ากการ
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะ (ร้อยละ 73.28) 
ยังไม่เป็นไปตามเปูาหมาย (ร้อยละ 74) 

 ที่ผ่านมาหน่วยงานมคีวามท้าทายต่อ
ภารกิจน้อย เพราะระบบงานมีความ
ซับซ้อนต่ํา สามารถคาดการณ์เหตกุารณ์
ได้ง่าย คุ้นชินกับการทํางาน 
ที่ทํามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ทําให้
บุคลากรส่วนมากมีแรงขับภายในน้อยต่อ
การพัฒนาสิ่งใหม่ที่ท้าทายในอนาคต 

 มุ่งเน้นการบรหิารจดัการด้านการขนส่งมากขึ้น 
โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ในงาน
บริการประชาชนเพื่อรองรับการเขา้สู่เศรษฐกิจดิจิทลั 

 การเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจสิตกิส์มากข้ึน โดย
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า
มากขึ้น 

 การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่ง 
ของไทยไปลงทุนในอาเซียนมากขึน้ 

 การปรับปรุงกฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเป็นอุปสรรค
ต่อการให้บริการด้านการขนส่งทางถนน 

 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู ่
ให้มีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา 

 ปัญหาของการพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านขนส่ง
ทางบกในอนาคตจะมีความซับซ้อนมากขึ้น 
คาดการณ์ปัญหาได้ยากข้ึน ทําใหต้้องมีการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรมากข้ึน 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการขนส่ง 
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application  
ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ DLT Smart 
Services, DLT GPS, DLT e-Form เป็นต้น 
ทําให้ผู้ให้บริการขนส่งและประชาชน
ผู้รับบริการได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 มีการตดิตั้งระบบ GPS สําหรับรถสาธารณะ 
 มีการพัฒนาการให้บริการรถแท็กซี่ โดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมนิความพึง
พอใจของการใช้บริการผ่านทาง 
Application DLT Check-in 

 การควบคุมการทดสอบขับรถด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Driving) 
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2. กรมการขนส่งทางบก (ต่อ) 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ที่สําคญั
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นโลจิสตกิส์ อาทิ 
ศูนย์เปลีย่นถ่ายฯ เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัด
นครพนม และโครงการพัฒนาสถานีขนส่ง
สินค้าภมูิภาค 17 แห่ง เป็นต้น 

 การนําเทคโนโลยี มาใช้กับงานด้านบริการ
มากมาย อาทิ การชําระภาษี ศูนยบ์ริการร่วม
ในศูนย์การค้า บริการจองหมายเลขทะเบียน
จัดทําระบบการชําระภาษีรถท่ีสถานตรวจ
สภาพรถ เป็นต้น 

 จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ 
 พัฒนาห้องน้ําภายในสถานีขนส่งผูโ้ดยสาร 

ให้มีความสะอาด ได้มาตรฐาน 
 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการ  

(Q Mark) ทั้งการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
และการขนส่งคนโดยสารด้วยรถโดยสารประจํา
ทาง  เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการ
รถบรรทุก 

 กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ในกระทรวงคมนาคม ทีไ่ด้รบัรางวลับริการ
ภาครัฐแห่งชาติ จากสํานักงาน ก.พ.ร. อย่าง
ต่อเนื่อง 14 ปี ซ้อน 

 บุคลากรส่วนมากมีความสามารถ 
ในการให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชนท่ีดี 
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3. กรมทางหลวงชนบท 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายรอง
อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนมี
ความเพียงพอและครอบคลมุทั่วประเทศ
สําหรับการบริการขั้นพื้นฐาน 

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS การขนส่ง 
เส้นทางลัด/เส้นทางเลีย่ง โดยใช้เทคโนโลยี
การจัดเก็บและสืบค้นท่ีทันสมัย ซึง่เป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของ ทช. 
ในการวิเคราะห์โครงข่าย จัดทําแผนงาน
ประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างทันท่วงที  

 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านทางหลวง 
ที่ทันสมัย ในรูปแบบของ Application ผ่าน
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาทิ DRR Route  
เป็นต้น ทําให้ประชาชนผูร้ับบริการไดร้ับ
ความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

 มีการพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรยีนและ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ประโยชน์ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ทางทั้งในช่วงเวลาปกติและ
ช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางหนาแน่น
ติดต่อกัน 

 

 มีทัศนคติและค่านิยมองค์กรเป็นจุดแข็ง
สําคัญ 

 ทั้งระดับผู้บริหารและปฏิบัติงานมีจุด
มุ่งหวังร่วมกันในการผลักดันผลผลิตของ
หน่วยงานสู่สังคม 

 ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองได้คะแนนเฉลี่ย 3 ปี อยู่ในระดับดี 
(ลําดับที่ 2 รองจาก ขบ.) 

 มองบทบาทของหน่วยงานว่าเป็นหน่วยงาน
สหกิจบริการ ไม่ใช่เป็นเพียงหน่วยงาน
วิศวกรรมการทาง 

 มีการวางยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์จาก
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ทันสมัย มุ่งเน้นที่การ
ตอบความต้องการของสังคมและชุมชน
อย่างเข้าถึงและตรงจุด เน้นผลลัพธ์ที่
สามารถเห็นภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 มีระบบฐานข้อมูลทางหลวงที่ทันสมัยและ
ครบถ้วน ประชาชนสามารถเข้าถึงง่าย 

 มีบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถเรื่อง 
งานทางและสะพานอยู่จํานวนมาก 

 เป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์ เพราะมีหน้าที่ดูแลการ
ก่อสร้างถนน สะพาน ทางลัด ทางเลี่ยง 
 

 ได้รับงบประมาณน้อย เมื่อเทียบระหว่างปริมาณงาน 
(จํานวนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบ) ต่อ
งบประมาณที่ไดร้ับในแตล่ะป ี

 มีจํานวนบุคลากรน้อยเมื่อเทียบกบัภารกิจหลักในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ปัญหาอายุราชการของพนักงานและการเข้าสูส่ังคม
ผู้สูงอาย ุ

 ทิศทางการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศไทยในช่วง
ที่ผ่านมา ไม่ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
โครงข่ายงานทางและการเข้าถึงพืน้ท่ีเท่าที่ควร 

 มุ่งเน้นการบรหิารจดัการด้านการขนส่งมากขึ้น 
โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ใน
งานบริการประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่
เศรษฐกิจดิจิทลั 

 การปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบฐานข้อมูลที่มี
อยู่ให้มีข้อมูลทันสมัยและสามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

 การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูม้ีส่วนได ้
ส่วนเสยีในทุกมิติเข้ามาร่วมกับรัฐในการพัฒนา 

 ปัญหาของการพัฒนาทางหลวงในอนาคตจะมี
ความซับซ้อนมากข้ึน คาดการณ์ปญัหา 
ได้ยากข้ึน ทําให้ต้องมีการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรมากข้ึน 

 ให้ความสําคญัต่อการสื่อสารกับประชาชน 
ให้มากยิ่งขึ้น 

 การพัฒนาโครงขา่ยทางหลวงในลกัษณะ 
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เปาูหมาย 
การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วภายใน 20 ปี 
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3. กรมทางหลวงชนบท (ต่อ) 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 กรมทางหลวงชนบท เป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ในกระทรวงคมนาคม ทีไ่ด้รบัรางวลัเป็นที่
ประจักษ์ในผลการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 
อาทิ รางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
(PMQA) ประจําปี พ.ศ. 2558 ในหมวด 1 
ด้านการนําองค์การและความรับผดิชอบต่อ
สังคม จากสํานักงาน ก.พ.ร. 

 ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
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4. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลในช่วง ๓ ทศวรรษ ที่ผ่านมา  
จนเป็นโครงข่ายคมนาคมหลักของเมือง 

 เริ่มพัฒนาจดุพักรถบนทางพิเศษ 
 ปรับปรุงพื้นที่ใต้เขตทางพิเศษ ซึ่งมุ่งเน้น  

ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนรอบเขตทางพิเศษ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 บริหารองค์กรใหม้ีกําไรอย่างต่อเนือ่ง และ
แบ่งรายไดเ้ข้ารัฐในระดับท่ีดตีลอดมา 

 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปน็
หน่วยงานท่ีได้รับรางวัลและเกยีรติบัตร 
เป็นที่ประจักษ์ในผลการดําเนินงาน 
มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ รางวัลดีเดน่จาก
โครงการประกวดรางวัลรายงานความยั่งยืน  

 เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดกลางและจํานวน
พนักงานมีการเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 23 
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 

 มีผลประกอบการได้กําไรมาโดยตลอด  
ถือว่าอยู่ในระดับดมีากเป็นลําดับที่ 2 
เป็นรองเพียงบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการ 
การขนส่งและกํากับดูแลผูร้ับสมัปทาน
ภาคเอกชน 

 ให้ความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบคุลากร 
อย่างต่อเนื่อง 

 ผลการประเมินสถานการณ์ดําเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 
2551-2558 กทพ. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ทีม่ีปัญหา
บางเรื่อง ส่วนมากเป็นเรื่องการหาแนวทาง 
ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

 ขาดการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
โครงการทางพิเศษใหม่จากภาครัฐ เนื่องจากรัฐบาล
ให้ความสําคญักับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
และการขนส่งระบบราง 

 โครงการของ กทพ. มักจะได้รับการต่อต้าน 
จากประชาชน 

 การพัฒนาทางพิเศษในภูมิภาครองรับการ
เดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 การบริหารความเสี่ยงท่ีเกดิจากปจัจัยภายใน
และปัจจยัภายนอก 

 กําหนดบทบาทของ กทพ. กับ ทล. ให้ชัดเจน 
ควรมุ่งร่วมใจกันทํางาน (collaboration)  

 สร้างมลูค่าเพิ่มสู่ธุรกิจอื่นจากการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สินที่มีอยู ่

 สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนจากการ
เสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตร 
ในการจัดการ ระบบการเดินทางและขนส่ง
รวมทั้งโลจสิติกส ์
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4.  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ต่อ) 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

๓ ปีซ้อน จากสถาบันไทยพัฒน์ รางวัลสถาน
ประกอบการที่มคีวามมุ่งมั่นดําเนนิการ
โครงการสถานประกอบการปลอดภัย 
(ดําเนินงานไดส้ัมฤทธ์ิผล) โดยสํานักความ
ปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน และเกยีรติบตัร
เพื่อแสดงว่าได้พัฒนาองค์กรให้เปน็สถาน
ประกอบการสร้างเสรมิสุขภาพระดับพื้นฐาน 
ตามที่สมาคมพัฒนาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  
(ส.พ.ส.) กําหนด เป็นต้น 
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5.  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศท่ีใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ
บํารุงรักษา จํานวน 489 คัน (อยู่ในระหว่าง
การประมูลเพื่อคัดเลือก) 

 มีภารกิจท่ีชัดเจน จึงทําให้การจดัทําแผน
ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และปฏิบัตงิาน 
มีความชัดเจน 

 มีโครงข่ายการบริการที่ค่อนข้าง
ครอบคลมุพื้นท่ีส่วนใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร 

 มีการจัดทําแผนและตรวจตดิตามผลการ
ดําเนินงานอย่างสม่าํเสมอ ตามระบบ 
การตรวจประเมินรัฐวสิาหกิจ 

 

 สถานการณ์ดําเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า ขสมก. อยู่ในสภาวะวิกฤตต่อเนื่องมาหลายปี 
มีผลขาดทุนสะสมถึง 96,000 ล้านบาทในปี 2557  

 ข้อจํากัดจากการบริหารจัดการรถร่วมบริการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรตามบทบาท
หน้าที่ โดยเฉพาะระดับการให้บริการในภาพรวม ยังไม่
เป็นที่น่าพึ่งพอใจ 

 มีการจํากัดจํานวนบุคลากรขององค์การ ทําให้องค์การ
อยู่ในสภาพเสื่อมถอยและเป็นสังคมผู้สูงอายุ ไม่สามารถ
รับสมัครคนรุ่นใหม่ ทําให้องค์การขาดนวัตกรรมและ
แนวความคิดใหม่ๆ ในการดําเนินงาน 

 แยกการกํากับดูแลรถร่วมบริการของเอกชน
ออกจากงานการบริการหลักขององค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ โดยใหเ้อกชนมาบริหารจดัการ
เดินรถแทนในอนาคต 

 การวางแผนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การนําเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในงานบริการ
ประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสูเ่ศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 

  รายได้ของบุคลากรอยู่ในระดบัท่ีด ี
เมื่อเทียบกับกลุม่อาชีพอ่ืนๆ ท่ีมีระดับ
การศึกษาเท่ากัน 

 การบริการระบบขนส่งสาธารณะของ ขสมก. เป็นการ
บริการพื้นฐานแก่สังคม จึงไม่สามารถมุ่งแสวงหาผลกําไร
ได้อย่างรัฐวิสาหกิจอื่นๆ  

 การดูแลรถร่วมบริการ ทําได้โดยยาก  
 การเพิ่มลดหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางการให้บริการ 

ทําได้ยาก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ปัญหาจากดอกเบี้ยทางบัญชีสะสม 
 รายได้จัดเก็บจากรถร่วมบริการไม่เปน็ไปตามที่ควรจะเป็น 
 ขาดแคลนคนขับรถ 
 ผลกระทบจากนโยบายการเมืองและปัญหาจากการ

จัดการประมูล ทําให้ไม่สามารถพัฒนาระดับการ
ให้บริการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ 

 ยังไม่มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
ผู้ให้บริการอย่างเป็นรูปธรรม 
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6.  บริษัท ขนส่ง จ้ากัด 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การเปิดเส้นทางเดินรถระหว่างประเทศไปยัง 
สปป.ลาว และกัมพูชา รวม 14 เส้นทาง  

 การพัฒนาสถานีเดินรถเชียงของ จ.เชียงราย 
ที่ทันสมัยบนเนื้อท่ี 4 ไร ่

 จัดตั้งศูนยบริการตรวจสภาพรถ และให
บริการตั้งศูนยถวงลอ ณ สถานตรวจสภาพ
รถยนตเอกชน สํานักซอมบํารุงและตรวจ
สภาพรถ (รังสิต) 

 บริการรบั-สง่พัสดภุัณฑ ์(สง่ของ ท่ัวไทย  
รับได้ในวันเดียว : 1 Day 1 Night) 

 ติดตั้งระบบกําหนดตําแหนง่บนโลก (GPS) 
บนรถโดยสารทุกคันของ บขส. 
 

 เป็นรัฐวิสาหกิจที่มขีนาดกลางและมี
แนวโน้มลดจํานวนพนักงานลง โดยลดลง
ร้อยละ 6.4 ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-
2558 เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขัน
กับสายการบินต้นทุนต่ําและรถตู้ของ
ภาคเอกชน 

 มีผลประกอบการเป็นบวกมาโดยตลอด 
แต่ไมไ่ด้อยู่ในระดับท่ีทําการกําไรสูงนัก 

 

 สถานการณ์ของ บขส. ในช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553  
อยู่ในระดับที่ดี แต่ในช่วง 5-6 ปีหลังมา เริม่เกิดการ
แข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ําและรถตู้ ทําให้
ผู้ใช้บริการลดลง และสถานะการดําเนินงาน 
ถูกลดสถานะลงมาอยู่ในระดับระมัดระวัง 

 ทบทวนและจัดทําแผนการเดินรถ และ 
แผนการบริหารสถานีท่ีมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
ให้สามารถแข่งขันกับเอกชน 

 แผนการสร้างรายได้จากธุรกิจหลกั 
และธุรกิจเสริม 
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7.  การรถไฟแห่งประเทศไทย 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การจัดซื้อหัวรถจักรดีเซลไฟฟูาใหม่ 20 คันมี
การส่งมอบครบแล้ว ในปี พ.ศ. 2558  

 การจัดซื้อตู้โดยสารใหม่ 115 คัน พร้อม 
พ่วงตู้สําหรับคนพิการ พร้อมให้บริการภายใน
ตุลาคม 2559 นี ้

 รถไฟทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง  
ช่วยเพิ่มปริมาณการขนส่งตูส้ินค้าระหว่าง 
ไอซีดลีาดกระบังกับท่าเรือแหลมฉบังได้มาก 

 มีโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ในสังกัดซึ่ง
ดําเนินการมานาน 

 มีเขตทางเดมิอยู่แล้ว สามารถพัฒนารถไฟ
ทางคู่ได้ต่อเนื่อง 

 ยังมีทรัพย์สินตามเขตทางรถไฟท่ีรอการ
บริหารจดัการจํานวนมาก ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้มหาศาลให้กับ รฟท. ใน
อนาคต 

 มีประสบการณ์ในการกํากับดูแลสญัญา
สัมปทานไอซดีีลาดกระบัง 

 สถานการณ์ดําเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า รฟท. อยู่ในสภาวะวิกฤตตอ่เนื่องมาหลายปี  
มีผลขาดทุนสะสมถึง 102,000 ล้านบาท 
ในปี 2557  

 ขาดแคลนบุคลากรทางรางจํานวนมาก 
 ผลกระทบจากการให้บริการเชิงสงัคม สําหรับผู้มี

รายได้น้อย ทําให้ไมส่ามารถจัดเกบ็ค่าโดยสาร 
ของรถไฟช้ันสามได้ รวมทั้งไม่สามารถข้ึนราคา 
ค่าโดยสารได ้

 รางและรถจักรมสีภาพเก่า ทรุดโทรม 
 รฟท. ต้องทําหน้าที่เป็นท้ังผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ผู้เดินรถ ผู้บํารุงรักษา และผู้กํากับเองทั้งหมด ทําให้
ไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ปูาหมายได้  

 ภาพลักษณ์การบรหิารงานการเดนิรถไฟสายแอร์
พอร์ตลิ้งค์ที่ขาดทุน ทําให้ รฟท. ขาดความน่าเช่ือถือ 

 การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายหลักให้เป็นทางคู่  
 การก่อสร้างโครงข่ายรถไฟเช่ือมโยงไปยังประตู

การค้าหลักทั้งหมด เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยง 
ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าที่ประหยัด
พลังงาน 

 สถาบันต่างๆ ที่หันมาพัฒนาหลักสูตรระบบราง 
ควรเข้ามาหารือ เพื่อจะได้ทราบความต้องการ 
ที่แท้จริง 

 กรมการขนส่งทางรางจะทําหน้าที่เป็นผู้กํากับ 
มาตรฐาน และรฟท.จะทําหน้าที่เดินรถ  

 การเปิดให้เอกชนเข้ามาลงทุนเดินรถบนรางที่มีอยู่
หรือบนเส้นทางใหม่ 

 การจัดซื้อแคร่บรรทุกสินค้ารองรับน้ําหนักได้ 20 
ตันต่อเพลา จะช่วยสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การบริหารจัดการรถไฟฟูาสายสีแดงและ 
แอร์พอร์ตลิ้งค์ให้ประชาชนสามารถเดินทาง
เช่ือมโยงระหว่างท่าอากาศยานดอนเมืองกับ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 การบริหารจัดการสถานีกลางบางซื่อและการ
เช่ือมต่อการขนส่งทุกรูปแบบให้เป็นศูนย์กลาง 
การขนส่งสาธารณะที่ทันสมัยที่สุดของอาเซียน 

 การบริหารจัดการทรัพย์สินของ รฟท. ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่ส่งเสริมให้
ภาคเอกชนเข้ามาเดินรถบนรางของ รฟท. 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  2-36 

8.  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 รถไฟฟูาสายสีน้ําเงินช่วงหัวลําโพง-บางซื่อ 
สามารถเป็นทางเลือกการเดินทางที่มีคุณภาพ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครได้มาก 

 รถไฟฟูาสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ 
พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม 
2559 

 การเตรียมการพัฒนาโครงการรถไฟฟูา 
สายสตี่างๆ ตามแผนแม่บท 

 มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางสูง 
 มีทรัพย์สินท้ังในส่วนโครงสร้างระบบราง

และพื้นที่สถานแีละศูนยซ์่อมบํารุงที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาต่อยอด 

 มีประสบการณ์ในการบริหารสัญญางาน
ก่อสร้างรถไฟฟูา และบริหารสัญญางาน
เดินรถไฟฟูา 

 รฟม. มีผลประกอบการทีไ่ด้กําไรเกิน 
10,000 ล้านบาทสองปีตดิต่อกัน 
ในช่วงปี 2556-2557 หลังจากก่อน
หน้านั้นผลประกอบการยังขาดทุนอยู่ 
 

 บุคลากรไมส่ามารถปรับตัวทันต่อการเปลีย่นแปลง 
ที่จะเกิด และยังไม่ไดด้ึงศักยภาพบุคลากรที่เก่งๆ  
มาใช้เต็มที ่

 ไม่มีประสบการณ์ในการเดินรถไฟฟูาเอง 
 การตีความกฎหมายขัดแย้งกัน เชน่ อํานาจของ รฟม. 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนย์ซ่อมบํารุงเชิงพาณิชย์ว่า
ดําเนินการไดม้ากน้อยแค่ไหน 

 การพัฒนาระบบตั๋วร่วมใหเ้ป็นมากกว่า 
บัตรโดยสาร ควรสามารถใช้เป็นบตัรเงินสด
เหมือนกับในต่างประเทศ 

 การปรับโครงสร้างค่าโดยสารรถไฟฟูาทุกสาย 
ให้เป็นระบบเดียว 

 การพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟูาครบตาม 
แผนแม่บทใช้เวลาประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้า  
รฟม.มีเวลาเตรียมการปรับเปลี่ยนบทบาท 
จากการสร้างมาเป็นการบรหิาร 
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9.  การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การบริหารท่าเรือหลักให้เป็นประตูการค้า
การนําเข้าส่งออกของประเทศ 
 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
กํากับดูแลที่ด ี

 มีแผนงานชัดเจน 
 กทท. มีผลประกอบการทีไ่ด้กําไร 

มาโดยตลอด 
 เป็นหน่วยงานเดียวของรัฐวสิาหกจิภายใต้ 

คค. ที่สถานการณ์ดําเนินงานอยู่ในระดับ
ดี ไม่มีปญัหา 

 ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือทีไ่ด ้
มาตรฐานโลก 

 โครงการพัฒนาท่าเรือมักจะติดปญัหาเรื่องผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 มีบุคลากรไมเ่พียงพอ 

 

 การปรับปรุงขยายขีดความสามารถท่าเรือและ
การขนส่งต่อเนื่องหลังท่า 

 การนําเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการประชาชนมากขึ้นและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ มากข้ึน อาทิ 
กรมศุลกากร ภาคเอกชน เป็นต้น 

 การรับของและออกของผ่านโทรศพัท์ 
สมาร์ทโฟนและรองรับหลายธนาคารมากขึ้น 

 การพัฒนาศูนย์ธุรกิจพาณิชยนาวี (Maritime 
Business Center) 

 รัฐกําหนดนโยบายสัดส่วนของสินค้าท่ีผ่าน
ท่าเรือกรุงเทพกับผ่านท่าเรือเอกชน 

   รัฐกําหนดความชัดเจนและระยะเวลา 
ที่เหมาะสมสําหรับการเพิ่มความจทุ่าเรือ
ปัจจุบันและการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกแห่งใหม ่
ในอนาคต 

 การพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุน
ให้มีการขนส่งสินค้าจากในภมูิภาคและประเทศ
เพื่อนบ้านมายังท่าเรือแหลมฉบังมากข้ึน 

 การบริหารความเสี่ยง  
 การพัฒนาบุคลากร 
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10.  กรมเจ้าท่า 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 งานก่อสร้างท่าเรือตา่งๆ ทั่วประเทศ 

 
 มีกฎหมายและภารกจิที่ชัดเจน 
 มีแผนงานท่ีชัดเจน 
 ผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตาม

คํารับรองของกรมเจา้ท่าไดค้ะแนนเฉลี่ย 
3 ปี อยู่ในระดับดี (ลําดับท่ี 4 จาก
ทั้งหมด 7 แห่งในสังกัด คค.) 

 องค์กรมีขนาดเล็กเมื่อเทยีบกับภาระงาน 
 การขุดลอกร่องน้ํามีปริมาณงานมาก แต่งบประมาณ 

ที่ได้รับมีข้อจํากัด ทําให้งานขุดลอกร่องน้ําดําเนินการ
ไม่ทั่วถึง 

 ปัญหาด้านการบรหิารจดัการทีไ่มม่ีประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล  

 การออกแบบระบบงานยังขาดประสิทธิภาพทั้งใน
ระดับองค์การและระดับบุคคล 

 ขาดการพัฒนาฐานข้อมลูด้านการขนส่งทางน้ําและ
พาณิชยนาวี 

 ขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ คนเก่ง
มักจะย้ายออกไป 

 ความก้าวหน้าทางอาชีพของตําแหน่งต่างๆ ใน จท. 
ไม่จูงใจให้คนทํางานในระยะยาว 

 เจ้าพนักงานตรวจเรือขาดเงินประจําตําแหน่ง ทําให้
ย้ายไปประกอบอาชีพอ่ืน 

 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 ขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการตรวจเรือ 
 คนประจําเรือมีอัตราการลาออกสงู เพราะไมม่ีเวลาให้

ครอบครัว 
 กฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบบัยังไม่ได้รับการ

ปรับปรุงให้ทันสมยั 

 การสนับสนุนด้านความปลอดภัยทางน้ํา 
 การแก้ไขปัญหาเรือชายฝั่ง  
 การแก้ปัญหาเรื่องขุดลอกร่องน้ํา 
 การแก้ปัญหาและปูองกันการกดัเซาะชายฝั่ง 
 การพัฒนาท่าเรือนํ้าลึกแห่งใหม่ อาทิ ท่าเรือ

ปากบารา ท่าเรือสงขลาแห่งท่ีสอง เป็นต้น 
 การพัฒนาท่าเรือชายฝั่งเพิ่มเตมิ อาทิ ท่าเรือ

ชุมพร เป็นต้น 
 รัฐควรกําหนด Flagship project สําหรับทาง

น้ําให้ชัดเจน และแยกออกมาจากงานประจํา 
 การพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนสง่ทางน้ําและ

พาณิชยนาวีภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน 
 การให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการที่มี

ผลตอบแทนทางการเงินด ี
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11.  สถาบันการบินพลเรือน 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศ 
มาเป็นเวลานาน 

 ได้รับมอบประกาศนียบัตรการเปน็สมาชิก
ประเภท Full Member โครงการ ICAO 
TRAINAIR PLUS  
 

 ผลประกอบการเป็นบวกทุกป ี
 สบพ. เป็นหน่วยงานด้านการบินเพียงแห่ง

เดียวในประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกประเภท 
Full Member ในโครงการ TRAINAIR 
PLUS ของ ICAO 

 สามารถดําเนินการพัฒนาและปรบัปรุง
หลักสตูรฝึกอบรมของ สบพ. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานตามที่ ICAO 
กําหนดไว้ในโครงการ ICAO TRAINAIR 
PLUS Programme 

 ผลการประเมินสถานการณ์ดําเนินงานในช่วงปี พ.ศ. 
2551-2558 สบพ. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ทีม่ีปัญหา
บางเรื่อง 

 การผลิตบุคลากรการบินยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ ปัจจุบัน สบพ.ผลตินักบินสัญชาตไิทยปีละ
ประมาณ 220-1,300 คน (ข้อมูลปี 2559) ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินใน
ปัจจุบัน  

 มีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณการพฒันาบุคลากร
อุปกรณ์การสอนที่ทันสมยั และดา้นอาคารสถานท่ี 

 ปัญหาการย้ายงานของครูการบินเพื่อไปทํางานให้กับ
สายการบินเพิ่มมากขึ้น 
 

 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและตา่งประเทศ เพื่อเปดิสอน
หลักสตูรฝึกอบรมเฉพาะทาง/การพัฒนาวิชาชีพ
ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกอบรมในด้านการ
ฝึกบังคับอากาศไร้นักบิน (โดรน) การขนส่ง
สินค้าอันตรายทางอากาศ การจดัการระบบ
ความปลอดภัย มนุษยปจัจัยด้านการบิน 
กฎหมายการบิน เป็นต้น 
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12.  กรมท่าอากาศยาน 
ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การพัฒนาและบริหารจัดการท่าอากาศยาน
ภูมิภาคของประเทศรองรับทั้งกิจกรรม 
การบินเชิงพาณิชย์ เชิงสังคมและงานราชการ 

 การแยกส่วนงานดา้นการกํากับดูแลออกไป
เป็นสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ได้สาํเรจ็ 

 

 มีท่าอากาศยานท่ีมีศักยภาพสูงอยูใ่น
ความดูแลถึง 5 แห่ง อาทิ ท่าอากาศยาน
กระบี่ อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น 
อุบลราชธานี และมีท่าอากาศยานที่มี
ศักยภาพรองลงมาแต่ยังมผีลประกอบการ
ได้กําไร ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช และตรัง  

 มีข้อจํากัดเรื่องจํานวนบุคลากรและงบประมาณ 
ทําให้ บพ. เดิม ไมส่ามารถปรับปรุงแก้ไขมาตรฐาน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยได้ทัน
การเปลีย่นแปลงตามมาตรฐานสากล 

 ขาดแคลนบุคลากรทีม่ีความชํานาญเฉพาะทาง 
 การแก้ไขปัญหาไม่ทันกับสถานการณ์ ซึ่งอุตสาหกรรม

การบินมีความเป็นพลวตัรสูง มีการเปลีย่นแปลงอย่าง
รวดเร็วตลอดเวลา 

 มีระดบัสมรรถนะขององค์กรในระดับต่ํา ท้ังที่
ภาพรวมของการขนส่งทางอากาศมีความสาํคัญ 
เชิงยุทธศาสตร์ในระดับสูง และมคีวามท้าทายของ
สภาพแวดล้อมภายนอกในระดบัสงูเช่นกัน 

 การพัฒนาเชิงพาณิชย์บริเวณท่าอากาศยานของ ทย. 
ติดปัญหาเรื่องต้องนําส่งรายได้ใหแ้ก่เจ้าของที่ดินคือ 
กรมธนารักษ์ ทําให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา 

 มีสนามบินมากถึง 21 แห่งที่มีศักยภาพต่ํา ผล
ประกอบการขาดทุน แต่ยังมีเหตุผลความจําเป็น 
ที่จะต้องเปิดให้บริการ ทําให้เป็นภาระกับหน่วยงาน 
 

 ส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินใหม่เช่ือมโยงภูมภิาค
และประเทศเพื่อนบ้าน 

 ส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางอากาศในจังหวัด 
ที่มีสินค้าที่มีศักยภาพ 

 ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานท่าอากาศยาน 
 พัฒนาขีดความสามารถในการบรหิาร การ

ดําเนินงานและการให้บริการ ท้ังในด้านการ
ปฏิบัติการและด้านธุรกิจ 

 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์ฝึกการบิน 
 ส่งเสริมการพัฒนาบคุลากรการบนิ 
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13.  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 พัฒนาและบริหารจดัการท่าอากาศยานหลัก
ของประเทศ 

 บริษัทยอดเยีย่มแห่งปี 2016 สาขา
อุตสาหกรรมบริการจากตลาดหลกัทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

 บริษัทยอดเยีย่มแห่งปี 2016 กลุ่มบริการ
จากวารสารการเงินการธนาคาร 

 การเปิดใช้งานอาคารผู้โดยสารหลงัที่ 2 ของ
ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีความทันสมัย
และสวยงาม 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมริะยะที่ 2 ไดร้ับ
เลือกให้เป็นต้นแบบของความโปรง่ใส 
ตามหลักสากล 

 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมไิดร้ับรางวัล
พนักงานสนามบินดีเด่นอันดับ 10 ของโลก 
จาก Skytrax award 2016 

 เป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมีขนาดกลางและจํานวน
พนักงานมีการเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 23 
ภายในช่วงปี พ.ศ. 2551-2558 

 มีผลประกอบการได้กําไรมาโดยตลอด  
ถือว่าอยู่ในระดับดมีาก สรา้งกําไรให้กับ 
คค. ไดสู้งที่สุด 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและ
วิสัยทัศน์ พนักงานมีขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงานดมีาก 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
โดยเฉพาะเรื่องการเป็น operator  
ท่าอากาศยานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 มีท่าอากาศยานท่ีมีศักยภาพสูงที่สดุ 
ของประเทศอยู่ในความดูแล ได้แก่  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมอืง ภูเก็ต 
หาดใหญ่ เชียงใหม่ และแม่ฟูาหลวง
เชียงราย 

 ให้ความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล มีการจัดฝึกอบรมบคุลากรอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 ผลการประเมินสถานการณ์ดําเนินงานในช่วงปี  
พ.ศ. 2551-2558 ทอท. ได้คะแนนอยู่เกณฑ ์
ปกติ-ดีขึ้น 

 การขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาท่าอากาศยาน  
มีความลา่ช้า ยังไม่ทันกับความต้องการของอุปสงค์
ด้านการบิน 

 การกําหนดรูปแบบสญัญาสัมปทานการให้เอกชนเข้า
ร่วมงานขาดความยืดหยุ่นและลดโอกาสในการพัฒนา
คุณค่าส่วนเพ่ิมให้กับผู้ใช้บริการ 

 ขาดการบูรณาการวางแผนและพฒันาการดําเนินงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังในระยะสิ้นและระยะยาว 

 โครงสร้างและระบบการทํางานภายในองค์กรยังขาด
การบูรณาการในทิศทางที่เสริมพลงัการขับเคลื่อน 

 ยกระดับการวางแผนทั้งด้านเทคนคิและ 
ด้านธุรกิจในลักษณะของการบริหารระบบ 
ท่าอากาศยานให้มากยิ่งข้ึน 

 ยกระดับการเชื่อมต่อท่าอากาศยานกับระบบ
การขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงาน 
ด้านธุรกิจและการตลาดเชิงรุก ทั้งด้านที่
เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการบนิ 

 พิจารณาการใช้กลยุทธ์การเติบโตผ่านการขยาย
การลงทุน/รับจ้างบริหารท่าอากาศยาน 
ในต่างประเทศ 

 การขยายศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนางาน 
ด้านธุรกิจท่าอากาศยานของหน่วยงานและ
ประเทศ 
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14.  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ้ากัด 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 ให้ความสําคญักับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรอย่างตอ่เนื่อง 

 การดําเนินการเชิงรุกเพื่อร่วมแก้ปญัหา 
ด้านความปลอดภยัที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
จราจรทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรม  
(ปัญหาคลื่นรบกวนจากวิทยุชุมชน  
และการจุดบั้งไฟ และโคมลอย) 

 ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และศักยภาพในการให้บริการทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 

 การดําเนินการเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาการใช้โครงสรา้งห้วงอากาศและ
เส้นทางการบิน 

 มีอันดับเครดิตขององค์กรดีอย่าง
สม่ําเสมอและการจราจรทางอากาศ 
มีอตัราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

 เป็นหน่วยงานเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มี
บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถสงู 

 เป็นธุรกิจแบบไม่ค้ากําไรและใช้ทรัพยากร
เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มที ่

 เป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหากําไร หากมี
รายได้สูงกว่ารายจ่ายจะจ่ายคืนใหส้าย
การบินผู้ถือหุ้น 

 

 สถานการณ์ดําเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า บวท. ได้คะแนนอยู่เกณฑ์ทีม่ีปัญหาบางเรื่อง 

 ภาระด้านการเงินจากการลงทุนมีโอกาสเพิ่มความ
เสี่ยงทางการเงิน 
 

 การพัฒนาการใช้พื้นที่ห้วงอากาศร่วมกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงเพ่ิมมากข้ึน 

 การทํางานท้ังเชิงแก้ไขและเชิงปูองกันร่วมกับ
ท่าอากาศยานในการจัดการผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั้งภายในและโดยรอบ
ท่าอากาศยาน 

 การขยายศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
ร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อพัฒนางานด้าน
การจราจรทางอากาศของหน่วยงานและ
ประเทศ 

 การขยายบทบาทในเวทีระดับภมูภิาคเพื่อ
ขับเคลื่อนความร่วมมือเชิงรุกด้านการบริหาร
จราจรทางอากาศในตา่งประเทศ และ/หรือใน
ระดับภูมิภาค 
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15.  บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การดําเนินการแก้ปัญหาขาดทุนตอ่เนื่อง 
โดยการลดต้นทุนท้ังระบบได้ระดบัหนึ่ง 

 การเติบโตโดยเพิ่มความหลากหลาย 
ในแนวระดับ (Horizontal Diversification 
Strategy) โดยตั้งสายการบินไทยสมายล ์
(Subsidary Airline) ที่มีตัวแบบทางธุรกิจ 
ที่ชัดเจน คล่องตัว มีศักยภาพในการแข่งขัน 
และสามารถเสริมศักยภาพและคณุภาพการ
เชื่อมต่อให้กับการบินไทยไดเ้ป็นอย่างดี 

 การปรับปรุงฝูงบินและเครือข่ายเส้นทาง 
การบิน (Fleet & Network 
Rationalisation) ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 เป็นสายการบินแห่งชาติและมีช่ือเสียง 
ที่โดดเด่นระดับโลก ด้านการให้บรกิาร
(คุณค่าตราสินค้าสูง) 

 มีบุคลากรด้านเทคนคิและการบรกิารที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณส์ูง 

 มีทรัพยากรทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบินและ
ไม่เกี่ยวข้องกับการบินท่ีมีความพรอ้ม 
ในการใช้ประโยชน ์

 มีความหลากหลายของธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
ในแนวดิ่ง (Vertical Diversification) 
เช่น ธุรกิจซ่อมบํารุงอากาศยาน ธุรกิจ
ครัวการบิน ธุรกิจบริการภาคพื้น และ
ธุรกิจขนส่งสินค้า เป็นต้น ที่ช่วยสง่เสริม
การดําเนินงานท้ังในด้านต้นทุนและ
คุณภาพ หากสามารถบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีส่วนแบ่งการตลาดและระบบการสรา้ง
ความภักดีของลูกคา้ที่ดีในระดับหนึ่ง 

 เป็นสมาชิกของเครือข่ายพันธมิตร 
ด้านการบินที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก 
(Star Alliance) 
 

 

 สถานการณ์ดําเนินงานตามผลการประเมินของ สคร. 
พบว่า บกท. อยู่ในสภาวะวิกฤตตอ่เนื่องมาหลายปี มี
ผลขาดทุนสะสม 8,800 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่ง
เป็นปัญหาที่เกดิขึ้นในระยะ 5 ปีหลังเท่านั้น โดยในปี 
2552-2553 บกท. ยังเป็นหน่วยงานที่อยู่ในระดับ
ไม่มีปญัหา 

 ปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของ
อุตสาหกรรมการบินท่ีมีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว 

 บุคลากรและระบบงานด้านธรุกิจและการตลาด 
ขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแข่งขัน
และการพัฒนาธรุกิจเชิงรุก 

 ขนาดและรูปแบบองค์กรที่รวมความหลากหลายของ
ประเภทธุรกิจไวภ้ายใน ทําให้ไมส่ามารถบรหิาร
ทรัพยากรและขีดความสามารถไดอ้ย่างเต็มที ่
ในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง 

 การบริหารจัดการต้นทุนในระดับกิจกรรม 
ยังไม่สามารถทําได้อย่างสัมฤทธ์ิผลมากนัก 

 มี Legacy เดิมของคนและระบบ 
 มีระบบการจําหน่วยตั๋วเป็นแบบ Agent 

Based/Power of Agent ทําให้ไม่สามารถแข่งขันได้
เต็มประสิทธิภาพ 
 

 

 ควรให้ความสําคัญกับการเข้าถึงความต้องการ
และความคาดหวังของกลุ่มตลาดเปูาหมายให้
มากยิ่งข้ึน เพื่อให้สามารถกําหนดรูปแบบและ
แนวทางการพัฒนาผลิตภณัฑ์และกลยุทธ์ด้าน
การตลาดได้ดยีิ่งข้ึน 

 ควรพิจารณาการใช้กลยุทธ์พันธมิตรกับ 
สายการบินต่างประเทศ ทั้งรูปแบบท่ีไม่ถือ
ครองหุ้นและรูปแบบที่เข้าถือครองหุ้น (Non-
equity and Equity Strategic Alliance)  
ให้มากข้ึน เพื่อเพ่ิมอัตราการเข้าสูต่ลาดใหม่
และการขยายส่วนแบ่งตลาดเดมิ ผ่านการใช้
เที่ยวบินร่วมและการขายบริการเช่ือมต่อ 

 ควรพัฒนาระบบรายได้ที่ไม่ใช่จากการขายบัตร
โดยสาร (Ancillary Revenue) ให้มากยิ่งข้ึน 
เพื่อเพ่ิมความสามารถในการทํากาํไรและการตั้ง
ราคาเพื่อการแข่งขัน 

 การใช้เครือข่ายสังคมออนไลด์จะช่วยเพิ่มช่อง
ทางการขายและการสื่อสารกับลูกค้า 

 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเครื่องบินรุ่น
ใหม่ให้เป็นจุดขาย 

 การขยายตัวของธุรกิจการบินภายหลังจากการ
จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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15.  บริษัท การบินไทย จ้ากัด (มหาชน) (ต่อ) 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

  มีเครือข่ายเส้นทางบินท่ีครอบคลมุโดย
มีเส้นทางบินไปสู่เมืองหลักท่ีสําคญัทั่ว
โลก 

 มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย “Touches 
of Thai” ที่โดดเด่นและแตกต่างจาก
สายบินอื่น 

 มีเครื่องบินและเครื่องยนต์หลากหลายประเภททําใหม้ี 
cost สูง 

 มีกระบวนการทํางานท่ีมีขั้นตอนปฏิบัติจํานวนมาก 
(Silo) 

 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานยังไม่เพียงพอที่จะ
สร้างคณุค่าเพื่อบรรลเุปูาหมายขององค์กรร่วมกัน 
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16.  ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 
 เป็นหน่วยงานจัดทํานโยบายและบูรณาการ

การดําเนินงานด้านการขนส่งและจราจรใน
ภาพรวมของประเทศและเมืองหลกั 

 ร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ป ี

 แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 

 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554-2563 

 แผนการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบขนส่ง และการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการเปดิประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน พ.ศ. 2558-2578 

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการจดัทําและกลั่นกรองแผนงาน 

 มีการศึกษาโครงการด้านการขนสง่และ
จราจรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการกาํหนด 
ทิศทางการพัฒนาของกระทรวงคมนาคม
เป็นจํานวนมาก 

 มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 
 เป็นผู้จัดทําแผนงานยุทธศาสตร ์

ด้านการขนส่งและจราจรระดับชาติ 
 มีความสามารถสูงในการขับเคลื่อน

แผนงานด้านการขนส่งและจราจร 
ไปสู่ปฏิบัต ิ
 

 แผนงานท่ีศึกษาออกมา เมื่อนําไปใช้จริงไม่สามารถ
วัดประเมินผลแผนงานได้ชัดเจน 

 องค์ความรู้จากการศึกษาโครงการไม่ได้ถ่ายทอด 
มาสู่เจ้าหน้าที่ของ สนข. อย่างเตม็ที่ ทําให้ต้องอาศัย
บริษัทท่ีปรึกษาในการนําแผนไปสูป่ฏิบัต ิ

 จํานวนบุคลากรยังน้อยเมื่อเทียบกบัภาระงาน 
เนื่องจากการบูรณาการแผนงานระหว่างหน่วยงาน
เป็นภารกิจท่ีต้องใช้ความละเอยีดและกินเวลานาน 

 บุคลากรที่มคีวามสามารถจะได้รับภาระงานท่ีเพิ่ม
มากขึ้น ส่วนบุคลากรที่ขาดทักษะจะไมไ่ด้ทํางาน
อย่างเต็มที่ ทําให้องค์กรมีความเหลื่อมล้ํา บทบาท 
ไม่ชัดเจน 
 

 พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน 
ด้วยการฝึกอบรมถ่ายทอดความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาระบบตดิตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลใหเ้ป็นปจัจุบัน 
อย่างต่อเนื่อง 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ทํางาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลา 
การทํางานรองรับการเข้าสูเ่ศรษฐกิจดิจิทัล 

 พัฒนาตัวช้ีวัดแผนงานท่ีมีความทา้ทายและ 
วัดได ้
 

 การจัดทําตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านการขนส่ง
และจราจรที่มคีวามเหมาะสมกับภารกิจของ
หน่วยงาน ภายใต ้“โครงการศึกษาจัดทํา
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและ
จราจร เพื่อประเมินขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ” 

 ผลักดันโครงการตั๋วร่วมไปสู่ปฏิบตั ิ
 

 ผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
ตามคํารับรองได้คะแนนเฉลี่ย 3 ปี  
อยู่ในระดับดี  

 บุคลากรประมาณร้อยละ 95 มีวฒุิ ป.ตรี
ขึ้นไป 

 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและ 
มีวิสัยทัศน ์

 มีการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งและ
จราจรต่อเนื่องมาหลายปี จึงค่อนข้างจะ
สมบูรณ ์
 

 การเปลีย่นแปลงผู้บริหารกระทรวงและผู้บริหาร
ระดับสูงบ่อย ทําให้นโยบายของหน่วยงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย กระทบตอ่ภาระงาน 

 กําหนดบทบาทและคุณคา่ของบุคลากร 
ทุกตําแหน่งให้ชัดเจน ให้พนักงานทุกคน 
ได้มสี่วนร่วมในการทํางานและขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่องค์กรชั้นนําที่มสีมรรถนะสูง  

 มีบุคลากรด้านการบริหารที่ชัดเจน สามารถ
ดําเนินการบริหารได้อย่างเต็มที่ มวีิสัยทัศน์ต่อ
นโยบายและองค์กรที่ดี กล้าตัดสินใจ 

 แผนยุทธศาสตร์ในอนาคตจะสามารถนําไปใช้ได้
จริง มีความชัดเจน มีจุดมุ่งหมายที่แน่ชัด มีการ
ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ตา่งๆที่อาจจะเกิดขึ้น แผนท่ีใช้ 
จะเป็นระบบมากขึ้น 
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17.  ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ผลส้าเร็จ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการปรับปรุงพัฒนา 

 การขับเคลื่อนแผนงานด้านคมนาคมขนส่ง
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง  

 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
ด้านการกลั่นกรองแผนงาน การจดัทํา
งบประมาณ และการจดัทําข้อมูลเสนอ 
ต่อผู้บริหารกระทรวงคมนาคม 

 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ด้านการขนส่งและจราจร เพื่อใช้ในการ
พัฒนาระบบงานของหน่วยงานในสังกัด  

 

 บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้าน ไม่มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอในงานท่ีรับผิดชอบ 
และไม่ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่จะสามารถ
สนับสนุนการเติบโตขององค์กรได ้

 บุคลากรไม่พอเพียงต่อภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน 
 การปรับเปลี่ยนองค์กรทําได้ช้าและยาก เนื่องจาก

บุคลากรเดิมไม่พร้อมต่อการเปลีย่นแปลง เน้นการ
ทํางานเชิงรับ 

 การเปลีย่นแปลงผู้บริหารกระทรวงคมนาคมส่งผลต่อ
การกําหนดนโยบายและทิศทางการทํางาน 

 มีการบูรณการการดาํเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์กร แต่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อการ 
บูรณาการได้อย่างเตม็ที่ 

 มีการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในหน่วยงาน 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีด้านสื่อสังคมออนไลน์  

 มีความพร้อมด้านข้อมูลสารสนเทศ 
ในการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรมีทักษะ ความสามารถ และ 
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาตา่งประเทศท่ีมากขึ้น ทําให้มี
ประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีขึ้น 

 มีบุคลากรด้านการบริหารที่ชัดเจน สามารถ
ดําเนินการบริหารได้อย่างเต็มที่ มวีิสัยทัศน์ 
ต่อนโยบายและองค์กรทีด่ี กล้าตดัสินใจ 
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๒.๔  กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส้าคัญและความคาดหวัง 

ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงคมนาคมทั้งกลุ่มที่เป็นผู้ส่งมอบบริการและ
ผู้รับบริการ เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมในอนาคต 
ทั้งนี้ ความคาดหวังเหล่านี้ได้รับมาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ที่ผู้เข้าร่วมประชุม (ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม) ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีต่อกระทรวงคมนาคม 
โดยสามารถสรุปความคาดหวังของทุกกลุ่มได้ดังตารางท่ี 2.4-1 

ตารางท่ี 2.4-1 ความคาดหวังท่ีมีต่อกระทรวงคมนาคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่สา้คญั ความคาดหวัง 
Customer  
(ผู้ใช้บริการ -ผู้ขับขี่ส่วนบุคคล ผู้โดยสาร เจ้าของสินค้า) 

 ระบบขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว  
 ระบบขนส่งที่ราคาประหยัด 
 ระบบขนส่งที่มีความปลอดภัย 
 ระบบขนส่งที่มีความตรงต่อเวลา 
 ระบบขนส่งที่มีบริการทัว่ถึง 

Supplier  
(ผู้นําส่งปัจจัย –สถาบันการศึกษา/วิจัย ผู้รับเหมา 
ผู้ผลิตระบบ/เคร่ืองมือ/อุปกรณ์) 

 การให้ความสาํคัญกับงานวิจัยและพัฒนา 
 ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 ความโปร่งใสในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 งบประมาณลงทุนพัฒนาตอ่เนื่อง 

Partner  
(ผู้ส่งมอบผลผลิต -ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด) 

 นโยบายที่ชัดเจน 
 ยุทธศาสตร์นํา 
 การบูรณาการระหว่างหน่วย 
 การตัดสินใจในประเด็นที่คลุมเครือและกาํหนดทิศทาง 

ให้หน่วยปฏิบัติได้ชัดเจนและไม่ซํ้าซ้อน 
Regulatee  
(ผู้ประกอบการภายใต้การกาํกับ) 

 กฎระเบียบที่ชัดเจน 
 ความรวดเร็วในการดาํเนินการ 
 กฎระเบียบที่ปรับทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 การกาํหนดโครงสร้างอัตราคา่บริการที่ยืดหยุ่น 
 การรักษาผลประโยชน์ของผู้ประกอบการไทย 

Public  
(สาธารณชน สื่อ องค์กรเอกชน) 

 การลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
 ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
 ความคล่องตัว 
 ความปลอดภัย 
 การใชพ้ลังงานและความยั่งยืน 
 ความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
 ขีดความสามารถดา้นโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศ 

 





แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

3-1 

ส่วนที ่3 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

3.1 วิสัยทัศนก์ระทรวงคมนาคม  

“พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน  
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” 

 โดยก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยส ำหรับวิสัยทัศน์ไว้ 4 ตัวชี้วัด โดยแบ่งกำรประเมิน
เป็น 2 มิติ ประกอบด้วย กำรประเมินจำกภำยนอก และกำรประเมินจำกภำยใน ดังนี้ 

 มิติการประเมินจากภายนอก – ใช้วิธีอ้ำงอิงคะแนนคุณภำพโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่ง 
ของประเทศไทย ในดัชนีควำมสำมำรถกำรแข่งขัน ซึ่งจัดท ำโดย World Economic Forum (WEF) 
เพ่ือสะท้อนควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของกระทรวงคมนำคม  

 มิติการประเมินจากภายใน- วัดควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนประเด็นยุทธศำสตร์ทั้ง 4 ข้อ ให้เป็นไป
ตำมเป้ำประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตัวชึ้วัดวิสัยทัศน์ ได้แก่ สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในประเทศไทย อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน สัดส่วนต้นทุนกำรยกระดับคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนและกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบรรลุค่ำเป้ำหมำย  

 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
๑. คุณภำพของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งโดยรวมของ

ประเทศไทย ในดัชนีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ซึ่งจัดท ำ
โดย World Economic Forum (คะแนนเตม็ ๗ คะแนน) 

๔.๐ 
 (ปี ๒๕๕๙) 

๔.1 ๔.1 ๔.4 4.7 ๕.๖ 

๒. สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะในประเทศไทย
โดยแบ่งเป็น 2 ตัวช้ีวัดย่อย ได้แก ่

      

2.1)   สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  

32.82 
(ปี 2558) 

32.82 32.97 33.02 33.72 34.65 

2.2)   สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ 
ในกำรเดินทำงระหว่ำงเมือง (ร้อยละ) 

50.28 
(ปี 2558) 

50.94 51.59 52.25 52.90 53.56 

๓. อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน (จ ำนวนผู้เสียชีวิต
จำกอุบัติเหตบุนถนนในควำมรับผดิชอบของ คค. ต่อ
ประชำกรหนึ่งแสนคน) 

9.54 
(ปี 2558) 

8.58 7.72 6.95 6.26 5.63 

๔. สัดส่วนต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ (ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 
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3.2 พันธกิจกระทรวงคมนาคม  

1) บริหำรนโยบำยและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบูรณำกำรให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ 

2) ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบกำรจัดกำรกำรจรำจรให้เพียงพอกับ 
ควำมต้องกำรทั้งปัจจุบันและอนำคต 

3) ก ำกับ ดูแลอย่ำงมีธรรมำภิบำล ปรับปรุงพัฒนำระบบกฎหมำยและมำตรฐำนให้ทันต่อ 
ควำมเปลี่ยนแปลง 

4) ปรับปรุงและพัฒนำกำรให้บริกำรกำรขนส่งให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 

5) ส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือสร้ำงค่ำนิยมที่เหมำะสมของผู้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ในกำรประกอบกำร 

6) บริหำรและพัฒนำองค์กรอย่ำงต่อเนื่องสู่ควำมเป็นเลิศ 

3.3 ค่านิยมกระทรวงคมนาคม  

“i-GETT” 

(๑) Inclusive บริกำรทั่วถึง 

(๒) Green ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

(๓) Efficient มีประสิทธิภำพ 

(๔) Technology รู้จักใช้เทคโนโลยี 

(๕) Transparent มีควำมโปร่งใส 

3.4 ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”- กำรพัฒนำระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐำน 
ให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 กลยุทธ์ 1.1  ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรขนส่งให้มีคุณภำพและ 
เป็นไปตำมมำตรฐำน 

 กลยุทธ์ 1.2  พัฒนำบริกำรขนส่งสำธำรณะขั้นพ้ืนฐำนที่มีควำมครอบคลุมและเข้ำถึงได้ 
 กลยุทธ์ 1.3 เพ่ิมควำมคล่องตัว และกำรเชื่อมต่อระหว่ำงรูปแบบกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 1.4   พัฒนำระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และบริกำรเชิงสังคม 
 กลยุทธ์ 1.5  ส่งเสริมและพัฒนำระบบขนส่งที่ลดกำรใช้พลังงำน พ่ึงพิงพลังงำนที่สะอำด 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

3-3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  “ปลอดภัยและม่ันคง”- กำรยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง 
ของระบบขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบมำตรฐำนและก ำกับดูแลด้ำนควำมปลอดภัย 
ของกำรขนส่ง 

 กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.3 ปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัยของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 2.4  ปรับปรุงและพัฒนำระบบมำตรฐำนและก ำกับดูแลด้ำนควำมมั่นคงของกำรขนส่ง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ”- กำรพัฒนำระบบขนส่งเพ่ือเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 

 กลยุทธ์ 3.1  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่งสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
 กลยุทธ์ 3.2   พัฒนำกำรเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศและภูมิภำคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์ 3.3 ปรับปรุงและพัฒนำระบบก ำกับและดูแลด้ำนเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”- กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์สู่ควำมส ำเร็จ 

 กลยุทธ์ 4.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบกฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนไป 

 กลยุทธ์ 4.2  ปรับปรุงและพัฒนำกำรบริหำรองค์กรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ 4.3  พัฒนำระบบกำรบริหำรนโยบำยและขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบูรณำกำร 
 กลยุทธ์ 4.4  พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.5  พัฒนำทรัพยำกรบุคคล งำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรขนส่ง 
 กลยุทธ์ 4.6  ส่งเสริมและพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและควำมโปร่งใส 

โดยมีรำยละเอียดของแต่ละยุทธศำสตร์ดังสรุปต่อไปนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐาน 
ใหเ้ชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำรขนส่งมำอย่ำงต่อเนื่องจนปัจจุบันถือได้ว่ำระบบขนส่ง
ของไทยมีควำมครอบคลุมในระดับหนึ่ง อย่ำงไรก็ดี ด้วยบริบทของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
ทั้งในด้ำนทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และโครงสร้ำงประชำกร ส่งผลให้ภำยในระยะ 5 ปีจำกนี ้
ประเทศไทยจ ำเป็นจะต้องให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบริกำร
ขนส่งขั้นพ้ืนฐำนให้มำกยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับกับควำมเปลี่ยนแปลงและประเด็นท้ำทำยต่ำง ๆ ในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็น 
ภำระที่เพ่ิมขึ้นในกำรบ ำรุงรักษำทำงหลวง กำรเพ่ิมระดับกำรเข้ำถึงระบบขนส่งแก่ประชำชนในพ้ืนที่ห่ำงไกล 
กำรเพ่ิมบริกำรระบบขนส่งสำธำรณะแก่ประชำชนในเขตเมือง กำรให้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะเชิงสังคม 
ที่ยังจ ำเป็นอยู่ และกำรรองรับผู้ใช้บริกำรในกลุ่มผู้สูงอำยุและผู้พิกำร นอกจำกนี้ กำรใช้พลังงำนในภำคกำรขนส่ง
ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของกำรใช้พลังงำนของประเทศ และส่วนใหญ่พ่ึงพิงพลังงำนฟอสซิล 
ซึ่งต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศก่อให้เกิดปัญหำในหลำยมิติ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจจำกกำรเสียเงินตรำต่ำงประเทศ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษทำงอำกำศ และด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลกจำกก๊ำซเรือนกระจก 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนำระบบขนส่งที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำน และเพ่ิมสัดส่วนกำรใช้พลังงำนสะอำด
ในภำคกำรขนส่ง ประเด็นท้ำทำยทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ ถือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำทีส่ ำคัญเพ่ือน ำไปสู่ระบบขนส่ง
ที่ยั่งยืน  

เป้าประสงค์ 
1) มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกำรขนส่งที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำน  

2) มีกำรพัฒนำบริกำรขนส่งขั้นพ้ืนฐำนที่มคีวำมครอบคลุมและเข้ำถึงได้ 

3) มีกำรพัฒนำระบบขนส่ง ที่สำมำรถลดกำรใช้พลังงำนที่ไม่สะอำด เพ่ิมสัดส่วนกำรพ่ึงพิงพลังงำน
ทำงเลือกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
1)  ร้อยละของทำงหลวงแผ่นดินที่มีควำมเรยีบตำมมำตรฐำน 

(IRI น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 3.5) 
82.1 

(ปี ๒๕๕8) 
82 82 84 86 88 

2)  สัดส่วนประชำกรของประเทศที่เข้ำถึงสถำนีรถโดยสำรหรือ
สถำนีรถไฟภำยในระยะเวลำ 1 ช่ัวโมง (ร้อยละ) 

76 
(ปี ๒๕๕8) 

78 79 80 ๘1 ๘2 

3)  สัดส่วนกำรใช้บริกำรระบบรถไฟฟ้ำในกรุงเทพมหำนคร 
และปรมิณฑล (ร้อยละ)  

4.0 
(ปี ๒๕๕8) 

5.0 5.8 6.6 10.4 
 

15.0 

4)  ร้อยละของจ ำนวนสถำนีขนส่งผูโ้ดยสำรสำธำรณะทุกระบบ 
ที่มีกำรรองรับกำรใช้งำนของผู้พิกำรและผูสู้งอำยุ ต่อจ ำนวน
สถำนีท้ังหมดในกำรดูแลของกระทรวงคมนำคม 

- 10 20 30 40 50 

5)  ร้อยละของกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในภำคคมนำคม
ขนส่งที่สำมำรถลดลงได้เมื่อเทียบกับกำรปล่อยในกรณีฐำน 
(BAU) ในปีนั้นๆ 

 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ4.0 
จำก BAU 
(ปี ๒๕๕8) 

ลดลง 
1.0 

ลดลง 
2.0 

ลดลง 
3.0 

ลดลง 
5.0 

ลดลง 
7.0 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

1.1  ปรับปรุงและบ ำรุงรักษำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ขนส่งให้มีคุณภำพและ
เป็นไปตำมมำตรฐำน 

1) เพื่อพัฒนำระบบบริหำรจดักำร 
กำรซ่อมบ ำรุงหรือปรับปรุงโครงข่ำย
ทำงหลวงใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ 

2) ส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมำมสี่วนรว่ม
ในกำรบ ำรุงทำงหลวง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพและแบ่งเบำภำระ
ของหน่วยงำน 

แผนงำน/โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ท่ี 1.1 ได้แก่ กำรพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรกำรซ่อมบ ำรุงโดยใช้ระบบ Asset 
Management กำรส่งเสริมให้เอกชนเข้ำมมำมีส่วนร่วม
ในกำรบ ำรุ งทำงหลวงแบบ Performance Based 
Maintenance Service Contract 

1.2  พัฒนำบริกำรขนส่ง
สำธำรณะขั้นพื้นฐำน 
ที่มีควำมครอบคลุมและ
เข้ำถึงได ้

1) เพื่อพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและ
บริกำรขนส่งให้เช่ือมโยง 
ครอบคลมุและเข้ำถึงได ้

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.2 ได้แก่ โครงกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง อำทิ กำรพัฒนำสถำนีขนส่ง
ผู้โดยสำร สถำนีรถไฟ ปรับปรุงเส้นทำงและตำรำง 
กำรให้บริกำรของระบบขนส่งสำธำรณะ กำรขยำยพื้นที่
กำรให้บริกำรของระบบขนส่งสำธำรณะ กำรพัฒนำ
ระดับบริกำรของผู้ให้บริกำรขนส่งสำธำรณะ กำรพัฒนำ
ระบบขนส่งสำธำรณะในเมืองภูมิภำค  

1.3  เพิ่มควำมคล่องตัว และ
กำรเช่ือมต่อระหว่ำง
รูปแบบกำรขนส่ง  

1) เพิ่มควำมคล่องตัว และ 
ขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
ปริมำณควำมต้องกำรของ 
กำรเดินทำงในอนำคต 

2) เพิ่มประสิทธิภำพในกำรเช่ือมต่อ
ระหว่ำงรูปแบบกำรขนส่ง  

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.3 แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดย :  
กลุ่มที่  1 ได้แก่ โครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง โดยเป็นกำรพัฒนำบน
พื้นฐำนของโครงข่ำยระบบขนส่งเดิม เพื่อควำมคล่องตัว 
และขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรเดินทำงในอนำคต 
ตัวอย่ำงของโครงกำรในกลุ่มนี้ เช่น กำรตัดถนนใหม่ 
เพื่อแก้ปัญหำและเพิ่มกำรเข้ำถึงในระดับพ้ืนท่ี กำรแก้ไข
ปัญหำกำรจรำจรบริเวณทำงแยก กำรขยำยช่องทำงจรำจร 
เป็นต้น 
กลุ่มที่  2  ได้แก่ โครงกำรที่ เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรเช่ือมต่อระหว่ำงรูปแบบกำรขนส่ง 
อำทิ กำรพัฒนำระบบ feeder เพื่อเข้ำถึงระบบขนส่งหลัก
เช่นระบบรำงและท่ำอำกำศยำน เป็นต้น กำรเช่ือมต่อ
กำรเดินทำงระหว่ำงเมืองกับกำรเดินทำงภำยในชุมชนเมือง 

1.4 พัฒนำระบบขนส่งเพื่อ
รองรับผูสู้งอำยุ ผู้พิกำร 
และบริกำรเชิงสังคม 

1) มีกำรพัฒนำระบบขนส่งที่สำมำรถ
รองรับกำรบริกำรผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร 
มำกขึ้น  

2) มีบริกำรเชิงสังคมที่เพียงพอและ
ได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสม 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.4 ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรรองรับกำรให้บริกำร
ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และรวมถึงกลุ่มผู้ใช้บริกำรที่มีข้อจ ำกัด
อื่น ๆ อำทิ กำรพัฒนำสถำนีรถไฟและสถำนีรถโดยสำร
ประจ ำทำงให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับคนพิกำร 
ทั้งนี้จะรวมไปถึงกำรพัฒนำระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่ำวนี้ด้วย 
กลุ่มที่ 2 โครงกำรประเภทบริกำรเชิงสังคมที่มีกลุ่มเป้ำหมำย
และพื้นที่บริกำรชัดเจนและมีกำรประเมินต้นทุนที่แท้จริง
เพื่อขอรับกำรอุดหนุนจำกรัฐบำลอย่ำงเหมำะสม 
 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

3-7 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

1.5  ส่งเสริมและพัฒนำ
ระบบขนส่งท่ีลดกำรใช้
พลังงำน พึ่งพิงพลังงำน
ที่สะอำด และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม (Green) 

1) ส่งเสริมกำรลดกำรใช้พลังงำน
สิ้นเปลืองในภำคกำรขนส่ง (Avoid) 

2) ส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนมำใช้ระบบ
ขนส่งทีส่ะอำด (Shift) 

3) สนับสนุนกำรพัฒนำและประยุกต์ 
4) ใช้เทคโนโลยีระบบขนส่งที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น (Improve) 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 1.4 แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม 
ตำมแนวคิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน Avoid-Shift-Improve 
ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 (Avoid) ประกอบด้วยโครงกำรเพื่อส่งเสริม
กำรลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงสิ้นเปลืองในภำคกำรขนส่ง 
เช่น มำตรกำรสนับสนุนกำรลดกำรขนส่งเที่ยวเปล่ำ 
และมำตรกำรกำรร่วมเดินทำง (Carpool)  
กลุ่มที่  2 (Shift) ประกอบด้วยโครงกำรเพื่อเปลี่ยน 
จำกรูปแบบกำรขนส่งในปัจจุบันไปใช้กำรขนส่งที่ใช้
พลังงำนน้อยกว่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น 
อำทิ กำรสนับสนุนกำรใช้ระบบขนส่งสำธำรณะแทน 
กำรใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  
กลุ่ มที่  3  (Improve) ประกอบด้ วย โครงกำรที่ น ำ
เทคโนโลยีและกำรบริหำรจัดกำรเข้ำมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนและลดผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม อำทิ มำตรกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้รถไฟฟ้ำ 
กำรจัดซื้อรถประจ ำทำง NGV และไฟฟ้ำ ของ ขสมก. 
และกำรเปลี่ยนหรือเพิ่มหัวรถจักรรถไฟรุ่นใหม่ที่มี
ประสิทธิภำพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง 

หลักการและเหตุผล 

ควำมปลอดภัยถือเป็นหัวใจหลักของระบบขนส่ง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนอกจำกส่งผลต่อควำมสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชำชนแล้วยังกระทบต่อกำรให้บริกำรและส่งผลต่อเนื่องไปถึงควำมน่ำเชื่อถือของระบบขนส่งและ
ปัญหำของภำครัฐในกำรจัดสรรทรัพยำกรและงบประมำณในกำรแก้ไข องค์กำรอนำมัยโลกประมำณกำรว่ำประเทศไทย
มีผู้เสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนในปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ยสูงถึง 21,897 รำย หรือ ประมำณวันละ 60 รำย และ
จัดเป็นประเทศที่มีอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนสูงเป็นอันดับที่สองของโลก หำกพิจำรณำองค์ประกอบ
ของกำรเกิดอุบัติเหตุซึ่งประกอบด้วย “คน รถ ถนน และสภำพแวดล้อม” เป็นที่ยอมรับในสำกลว่ำ “คน” เป็นปัจจัย
ที่มีส่วนมำกที่สุด ทว่ำควำมพยำยำมในกำรแก้ไขปัญหำในประเด็นนี้ที่ผ่ำนมำอำจยังไม่เข้มข้นเท่ำท่ีควร  

ขณะที่อัตรำกำรเกิดอุบัติเหตุในกำรขนส่งรูปแบบอ่ืนอำจไม่สูงมำกนักเมื่อเทียบกับทำงถนนแต่มีผลกระทบ  
เป็นวงกว้ำง อำทิ กรณีอุบัติเหตุทำงน้ ำซึ่งมักเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวท ำให้กระทบต่อภำพลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัย
ในระบบขนส่งของประเทศ นอกจำกนี้ กรณีองค์กำรด้ำนกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (ICAO) ได้ตรวจพบ
ข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในด้ำนกำรก ำกับดูแลควำมปลอดภัยกำรขนส่งทำงอำกำศของประเทศไทยยังส่งผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจในวงกว้ำง  

นอกจำกปัญหำอุบัติเหตุ ปัจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกก ำลังเผชิญควำมเสี่ยงจำกภัยด้ำนควำมมั่นคงท่ีระบบขนส่ง
มีแนวโน้มจะเป็นเป้ำหมำยในกำรก่อกำรร้ำย รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น 
กำรเตรียมกำรป้องกันเพ่ือลดควำมเสี่ยงและกำรเตรียมควำมพร้อมเมื่อเกิดเหตุ จึงเป็นภำรกิจที่กระทรวงคมนำคม
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง เพ่ือยกระดับควำมปลอดภัยและควำมมั่นคง 
ในระบบขนส่งของประเทศ 

เป้าประสงค์ 

1) มีมำตรฐำนและระบบก ำกับดูแลเรื่องควำมปลอดภัยของกำรขนส่ง 

2) ผู้ใช้ระบบขนส่งมีวัฒนธรรมด้ำนควำมปลอดภัย 

3) มีมำตรฐำนและระบบก ำกับดูแลเรื่องควำมมั่นคงของกำรขนส่ง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
1. จ ำนวนอุบัติเหตุทีม่ีผู้เสียชีวิตต่อปริมำณกำรเดินทำง 

บนโครงข่ำยถนนในควำมรับผดิชอบของ คค.  
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อกำรเดินทำงหนึ่งล้ำนกิโลเมตร) 

6.35 
(ปี ๒๕๕8) 

4.72 4.55 4.39 4.23 4.07 

2. อัตรำกำรเกิดอุบัตเิหตตุั้งแต่ระดับเหตุอันตรำยร้ำยแรง 
ของกำรขนส่งทำงรถไฟ 
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อกำรให้บริกำรหนึ่งล้ำนกิโลเมตร) 

0.3864 
(ปี ๒๕๕8) 

 

0.38
64 

0.38
64 

0.36
09 

0.33
54 

0.19
00 

3. อัตรำกำรเกิดอุบัตเิหตุของกำรขนส่งทำงน้ ำ  
(จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุต่อจ ำนวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด) 

9.54 
(ปี ๒๕๕8) 

8.64 8.35 8.05 7.75 7.45 

4. กำรเกิดอุบัตเิหตดุ้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ  
(จ ำนวนอุบัติเหตดุ้ำนกำรขนส่งทำงอำกำศ) 
 

6 
(ปี ๒๕๕8) 

0 0 0 0 0 

5. ระดับมำตรฐำนกำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำรบิน 
(จ ำนวนครั้งท่ีพบวัตถุอันตรำยบนอำกำศยำนหรือปลำยทำง 
และจ ำนวนครั้งของเหตุกำรณ์ จี้ ปล้น ยึด อำกำศยำน 
ที่ออกจำกประเทศไทย) 

1 
(ปี ๒๕๕8) 

0 0 0 0 0 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

2.1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
มำตรฐำนและก ำกับดูแล
ด้ำนควำมปลอดภยัของ
กำรขนส่ง 

1) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของผู้ขับข่ียำนพำหนะ 

2) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของโครงสร้ำงพื้นฐำน 

3) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของยำนพำหนะ 
 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.1 ได้แก่ โครงกำร 
ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงและพัฒนำองค์ประกอบ
ของกำรขนส่ งทั้ ง 3 ปั จจัย ได้ แก่  1) ผู้ ขับขี่ 
เน้นระบบกำรเช่ือมฐำนข้อมูลผู้ กระท ำผิด  
2) ยำนพำหนะ เน้นในเรื่องควำมปลอดภัย 
ของระบบขนส่ งสำธำรณ ะ และ  3) ระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน เน้นไปที่กำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของระบบ โดยมี เป้ำหมำยเพื่อให้
เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ 
ที่ก ำหนด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมปลอดภัย 
ทำงถนนท่ียังมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่สอดรับกับ
ทศวรรษแห่งควำมปลอดภัยทำงถนน 

2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรมด้ำน
ควำมปลอดภัยของผู้ใช้
ระบบขนส่ง 

1) มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำม
ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ระบบขนส่ง 

2) มีกระบวนกำรออกใบอนุญำต 
ผู้ควบคุมยำนพำหนะที่มี
ประสิทธิภำพ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.2 ได้แก่ โครงกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรยกระดับควำมปลอดภัยของ 
ผู้ขับขี่  เนื่องจำกเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อ
อุบัติเหตุ โดยจะเน้นไปที่กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้
แก่ประชำชน และกำรพัฒนำระบบกำรออก
ใบอนุญำตผู้ควบคุมยำนพำหนะที่เน้นไปที่กำร
สอบภำคปฏิบัติให้มีควำมเข้มข้นทัดเทียมกับ 
ในระดับสำกล  

2.3 ปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำร
ขนส่ง 

1) มีกำรปรับปรุงควำมปลอดภยั
ของโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรขนส่ง 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.3 ได้แก่ โครงกำร 
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับปรับปรุ งแก้ ไขจุดอันตรำย  
กำรปรับปรุงจุดตัดทำงรถไฟ เป็นต้น 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
มำตรฐำนและก ำกับดูแล
ด้ำนควำมมั่นคงของกำร
ขนส่ง 

1) มีมำตรกำรควำมปลอดภัยของ
ระบบขนส่งจำกภัยธรรมชำติ
และภยัก่อกำรร้ำย 

2) มีระบบตอบสนองและจัดกำร
อุบัติกำรณเ์มื่อเกดิเหตุเพื่อ
บรรเทำผลกระทบ 

3) มีแผนกำรฟื้นฟูของระบบขนส่ง
ภำยหลังเกิดเหตุให้กลับสู่สภำวะ
ปกติ 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 2.4 ได้แก่ โครงกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่เพื่อ
ป้องกันกำรเกิดเหตุที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่ง 
ผ่ำนกำรท ำงำนที่สอดรับกับหน่วยงำนด้ำนควำม
มั่นคง โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดบทบำท
หน้ำที่ เพื่อตอบสนองเมื่อเกิดเหตุ และฟื้นฟู
ระบบขนส่งภำยหลังเกิดเหตุภัยธรรมชำติและ 
ภัยก่อกำรร้ำย รวมทั้งโครงกำรที่ ให้ผู้ปฏิบัติ 
ได้ซ้อมปฏิบัติกำรกรณีฉุกเฉินดังกล่ำว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

หลักการและเหตุผล 

ที่ผ่ำนมำควำมพยำยำมในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของประเทศไทยอำจจะยังไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำเท่ำที่ควร ดังจะเห็นได้จำกกำรจัดอันดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในปี พ.ศ. 2558-2559 
โดย World Economic Forum (WEF) ซึ่งประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2558 ลดลงในสำขำกำรขนส่งทำงถนน ทำงรำง และทำงอำกำศ และเมื่อเทียบกับ
ประเทศเพ่ือนบ้ำนในอำเซียน ประเทศไทยยังเป็นรองประเทศสิงคโปร์ และมำเลเซีย อย่ำงมำกในทุกสำขำกำรขนส่ง 
และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในระบบขนส่งทำงรำงประเทศไทยยังเป็นรองประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนำม   
กำรวำงแผนพัฒนำกำรขนส่งที่สนับสนุนกำรพัฒนำและกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง  
ครึ่งศตวรรษที่ผ่ำนมำ โดยอำศัยโครงข่ำยถนนเป็นตัวกระจำยควำมเจริญหลักไปสู่ภูมิภำคต่ำงๆ ก่อให้เกิด
ปัญหำหลำยประกำร ดังเห็นได้จำกสัดส่วนภำคกำรขนส่งทำงถนนที่มีสัดส่วนกว่ำร้อยละ 85 ของกำรขนส่ง
ทั้งหมด ส่งผลให้โครงข่ำยกำรขนส่งในระบบรำงและกำรขนส่งทำงน้ ำ ซึ่งถือได้ว่ำมีต้นทุนต่อหน่วยกำรขนส่ง 
ที่ต่ ำกว่ำกำรขนส่งทำงถนน รวมถึงภำคกำรขนส่งทำงอำกำศ ไม่ได้รับกำรพัฒนำเท่ำที่ควร ควำมไม่สมดุล 
ในภำคกำรขนส่งที่เน้นกำรขนส่งทำงถนนส่งผลให้ต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภำยในประเทศ 
มีสัดส่วนที่สูง สะท้อนถึงควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่งทั้งระบบ  
และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ รวมถึงโอกำสในกำรใช้ระบบขนส่งเป็นกลไกส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยกระตุ้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจที่ส ำคัญของรัฐบำล อำทิ กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชำยแดน และกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 

เป้าประสงค์ 

1)  มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภำพและมีต้นทุนกำรขนส่งที่ต่ ำ 

2)  มีระบบขนส่งที่สนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจในภำคส่วนที่ส ำคัญของประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล 

3)  ผู้ประกอบกำรในระบบขนส่งมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและคุณภำพในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง 

4)  องค์กรของหน่วยงำนภำครัฐมีขีดควำมสำมำรถในกำรก ำกับดูแลด้ำนเศรษฐกิจ 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  1

x 

3-12 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูล 
ปีฐาน 

ค่าเป้าหมาย 
ปี  

๒๕60 
ปี  

๒๕61 
ปี  

๒๕62 
ปี  

๒๕63 
ปี  

๒๕64 
๑. อัตรำกำรขยำยตัวของกำรลงทุนภำครัฐในระบบขนส่ง  

(ร้อยละ) 
- 10 10 10 10 10 

๒. สัดส่วนต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำต่อผลิตภณัฑม์วลรวม 
ในประเทศ (ร้อยละ) 

7.4 
(ปี 2558) 

7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

๓. สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงรำงต่อปริมำณ 
กำรขนส่งสินค้ำทั้งหมดภำยในประเทศ (ร้อยละ) 

1.4 
(ปี 2558) 

1.55 2.31 2.86 3.47 4.00 

๔. สัดส่วนปริมำณกำรขนส่งสินค้ำทำงน้ ำต่อปริมำณ 
กำรขนส่งสินค้ำทั้งหมดภำยในประเทศ (ร้อยละ) 

11.44 
(ปี 2558) 

11.7 11.9 12.2 12.6 15.0 

๕. ท่ำอำกำศยำนในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลมีขดี
ควำมสำมำรถในกำรรองรับปรมิำณผูโ้ดยสำร (ลำ้นคนต่อปี) 
(ขีดควำมสำมำรถรวมของท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิและ 
ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง) 

75 
(ปี 2559) 

75 75 90 90 120 

๖. ท่ำอำกำศยำนในภูมิภำคมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ
ปริมำณผูโ้ดยสำร (ลำ้นคนต่อปี) 
(ขีดควำมสำมำรถรวมของท่ำอำกำศยำนภูเกต็  
ท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ ท่ำอำกำศยำนหำดใหญ่  
ท่ำอำกำศยำนแม่ฟ้ำหลวงเชียงรำย และท่ำอำกำศยำน 
ในควำมรับผดิชอบของกรมท่ำอำกำศยำน) 

55 
(ปี 2559) 

55 55 55 55 66 

๗. ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับเที่ยวบิน 
ในภำพรวม (ล้ำนเทีย่วบินต่อปี) 

๐.๙๐ 
(ปี ๒๕๕๙) 

๐.๙๙ ๑.๐๙ ๑.๑๖ ๑.๒๔ ๑.๓๒ 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางการคัดเลือกโครงการ 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

3.1  พัฒนำโครงสรำ้งพื้นฐำน
กำรขนส่งและโลจิสติกส์ให้
สนับสนุนกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ 

1) มีโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีได้รับ 
กำรพัฒนำเพื่อขับเคลื่อน 
กำรพัฒนำภำคส่วนท่ีส ำคญั  
ได้แก ่
- กำรท่องเที่ยว 
- เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- อุตสำหกรรมและเกษตรกรรม 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.1 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนระดับ Mega Project ภำยใต้
นโยบำยของรัฐบำล ท่ีช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
พื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรม และพื้นที่เกษตรกรรม 
โดยมีเป้ำหมำยเพื่อใหเ้กิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

3.2  พัฒนำกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงประเทศและ
ภูมิภำคด้วยระบบขนส่ง
และโลจสิติกส ์

1) กำรเพิ่มขึ้นของเส้นทำงที่
ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

2) กำรเพิ่มขึ้นของปริมำณกำร
ให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
เส้นทำงและควำมถี่ที่ให้บริกำรเช่ือมโยงประตู
กำรค้ำหลักของประเทศ รวมทั้งที่เช่ือมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้ำน โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผล
บรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 

3.3  ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
ก ำกับและดูแลด้ำน
เศรษฐกิจ 

1) มีระบบกำรก ำกับและดูแลด้ำน
เศรษฐกิจท่ีชัดเจนและสอดคล้อง
กับบริบท 

2) มีกำรปรับปรุง/พัฒนำระบบก ำกับ
และดูแลด้ำนเศรษฐกิจท่ี
สอดคล้องกับข้อค้นพบ 

3) มีกำรเพิม่ขึ้นของระดับกำรแข่งขัน
ในตลำดกำรขนส่ง 

4) รำคำ/ต้นทุนในระบบขนส่งลดลง 

โครงกำรที่ภำยใต้กลยุทธ์ที่ 3.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรก ำกับดูแล 
อ ำนวยควำมสะดวก และส่งเสริมกำรให้บริกำร
ด้ำนกำรขนส่ง เพื่อสนับสนุนให้เกิดกำรลดต้นทุน
ด้ำนกำรขนส่ง และเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันของผู้ให้บริกำรด้ำนกำรขนส่ง โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ก ำหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จ 

หลักการและเหตุผล 

กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ตำมกรอบนโยบำยให้สำมำรถบรรลุผลส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดนั้น นอกจำก
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ส ำคัญในกำรพัฒนำและบริหำรระบบขนส่งของประเทศที่ส ำคัญ 3 ส่วนหลัก  
ทั้งในด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรก ำกับดูแล และบริกำรกำรขนส่ง จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องให้ควำมส ำคัญกับ  
กำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ เพ่ือเพ่ิมโอกำส และขีดควำมสำมำรถ ลดปัญหำ 
อุปสรรค และข้อจ ำกัดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้บรรลุผลส ำเร็จ โดยปัจจัยสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญได้แก่ ปัจจัยด้ำนระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์ที่ควรได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ให้สำมำรถวิเครำะห์และถ่ำยทอดนโยบำยสู่ยุทธศำสตร์และแผนงำน สำมำรถจัดสรรทรัพยำกร (งบประมำณ) 
ให้กับกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ช่วยสร้ำงกลไกในกำรขับเคลื่อนแผนงำนได้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
รวมถึงกำรติดตำมและประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนดสำมำรถบรรลุผล และเกิดกำรเรียนรู้
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ กำรพัฒนำระบบกฎหมำยให้สอดคล้องกับทิศทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์  
กำรพัฒนำองค์กรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในมิติด้ำนกำรเรียนรู้และพัฒนำประสิทธิภำพของระบบ และ
กระบวนกำร กำรส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภำพตำมควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ ส ำคัญ และ
ควำมสำมำรถด้ำนประสิทธิผลในกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยของหน่วยงำน กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  
ให้สำมำรถสนับสนุนทั้งกำรบริหำรและกำรบริกำรในระบบขนส่ง กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ องค์ควำมรู้ 
และนวัตกรรมให้ตอบสนองต่อทิศทำงกำรพัฒนำ และยกระดับระบบกำรด ำเนินงำนที่มี ธรรมำภิบำล 
ของหน่วยงำนให้เกิดควำมโปร่งใสและเกิดควำมเชื่อมั่นกับสำธำรณะ ดังนั้นกำรพัฒนำปัจจัยสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ดังกล่ำว จึงควรด ำเนินกำรอย่ำงบูรณำกำรเป็นระบบและสอดคลองกัน เพ่ือให้เกิด 
ผลส ำเร็จแก่ยุทธศำสตร์ได้ในท่ีสุด 

เป้าประสงค์ 

1) มีระบบกำรบริหำรนโยบำยและยุทธศำสตร์สู่กำรปฏิบัติ และมีระบบกฎหมำยที่สนับสนุนกำรพัฒนำ
อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงมีกำรพัฒนำองค์กรภำครัฐอย่ำงต่อเนื่อง 

2) มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำรในระบบขนส่ง 

3) บุคลำกรมีองค์ควำมรู้และสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมแก่หน่วยงำน 

4) หน่วยงำนมีควำมโปร่งใส และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสำธำรณะ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย 

ปี  
๒๕60 

ปี  
๒๕61 

ปี  
๒๕62 

ปี  
๒๕63 

ปี  
๒๕64 

1) ระดับควำมส ำเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรของกระทรวงคมนำคมและ
นโยบำยส ำคัญ/พิเศษของรัฐบำล 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

2) ระดับควำมส ำเรจ็ของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปีของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

3)  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงตำมแผน
แก้ไขปรับปรุงกฎหมำยของกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

4) ระดับควำมส ำเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม 
ของกระทรวงคมนำคม พ.ศ. 2560-2564 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

5) ระดับควำมส ำเรจ็ของกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจยั พัฒนำ
นวัตกรรมของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

6) ระดับควำมส ำเรจ็ของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลของหน่วยงำนในสังกัด
กระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

7) ระดับควำมส ำเรจ็ของผลกำรด ำเนินงำนด้ำนคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 5.00 5.00 

8) ระดับควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีส่ ำคญั 
ของกระทรวงคมนำคม 

3.5 4.00 4.50 4.50 4.50 
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กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

4.1  ปรับปรุงและพัฒนำระบบ
กฎหมำย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องกับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป 

 

1) มีระบบกฎหมำย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีสอดคล้องกับ
สภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ให้ประสบผลส ำเร็จ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.1 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำปรับปรุง และพัฒนำ 
ทั้งในส่วนของตัวบทกฎหมำย ระบบงำนด้ำน
กฎหมำย กำรบังคับใช้กฎหมำย และระบบกำร
ติดตำมประเมินผล และกำรปรับปรุงกฎหมำย  

4.2  ปรับปรุงและพัฒนำกำร
บริหำรองค์กรภำครัฐ 

 

1) องค์กรภำครัฐไดร้ับกำรพัฒนำตำม
แผนงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถ
สร้ำงประสิทธิผลได้ตำมเป้ำหมำย
ของหน่วยงำน 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.2 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำปัจจัยที่ส ำคัญขององค์กร ทั้งด้ำนโครงสร้ำง 
ระบบงำน ทรัพยำกร กฎระเบียบข้อบังคับ 
กำรปฎิบัติงำน  

4.3  พัฒนำระบบกำรบริหำร
นโยบำยและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์อย่ำงบูรณำกำร 

 

1) มีระบบกำรบริหำรนโยบำย 
และขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำงบูรณำ
กำรที่ได้รับกำรพัฒนำ และสำมำรถ
สนับสนุนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์
ให้ประสบผลส ำเร็จ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.3 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำระบบกำรบริหำรนโยบำยและขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ของกระทรวงคมนำคม โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้เกิดผลบรรลุตำมวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ที่ก ำหนด 

4.4  พัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้ำนกำรขนส่ง 

 

1) มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้ำนกำร
ขนส่งที่มีคุณภำพตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ใช้งำนและได้รับ 
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.4 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ/ให้บริกำร ปรับปรุง 
และพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในส่วน 
ของฐำนข้อมูล โปรแกรม ระบบและอุปกรณ์  
เพื่อสนับสนุนทั้งกำรบริหำรงำนและกำรบริกำร
ด้ำนกำรขนส่ง  
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กลยุทธ ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ แนวทางการคัดเลือกโครงการ 

4.5  พัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
งำนวิจัยและนวัตกรรม 
ด้ำนกำรขนส่ง 

 

1) ทรัพยำกรบุคคลดำ้นกำรขนส่ง 
ได้รับกำรพัฒนำให้มีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฎิบัติงำนตำมภำรกิจ 

2) งำนวิจัยและนวตักรรมด้ำนกำรขนส่ง
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.4 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ปรับปรุง และ
พัฒนำด้ ำนทรัพยำกรบุคคล ทั้ งบุ คลำกรใน
หน่วยงำนภำครัฐ และบุคลำกร/วิชำชีพที่ส ำคัญ
ด้ำนกำรขนส่ง รวมถึงกำรด ำเนินงำน/จัดท ำ 
ปรับปรุง และพัฒนำด้ำนองค์ควำมรู้ กำรส่งเสริม
และสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำทั้งภำยในหน่วยงำนภำครัฐ ภำยนอกและ
ระหว่ำงหน่วยงำนฯ  

4.6  ส่งเสริมและพัฒนำระบบ 
ธรรมำภิบำลและควำม
โปร่งใส 

 

1) หน่วยงำนด้ำนกำรขนส่งมีควำม
น่ำเช่ือถือจำกสำธำรณะ 

โครงกำรภำยใต้กลยุทธ์ที่ 4.6 ได้แก่ แผนงำน/
โครงกำร/มำตรกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 
ประเมินผล ด ำเนินงำน/จัดท ำ ส่งเสริม ปรับปรุง 
และพัฒ นำระบบธรรมำภิ บำลขององค์ กร  
ทั้งส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ และผู้ประกอบกำร
ภำคเอกชนในระบบขนส่ง  
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ส่วนที ่4 

แผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงคมนาคมจึงได้ก าหนด
แผนการด าเนินงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุวิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์ของ
กระทรวงคมนาคมท่ีได้ก าหนดไว้ โดยจัดท าแผนการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 

กลยุทธ์ 
 

รหัส
โครงการ ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ปดี าเนินการ 

60 61 62 63 64 

1.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษา
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐาน   

1.1.1 โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนทางหลวง               

1) โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ทล.   * * * * * 

2) โครงการบ ารุงรักษาทางและสะพานบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทช.   * * * * * 

3) โครงการน าร่องการพัฒนาระบบบ ารุงรักษาทางและสะพานด้วยวิธีการ "มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ของการควบคุมคุณภาพผิวทาง หรือ Performance Based Maintenance Contract"  
บนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 

ทล. 
  

  * * * * 

1.1.2 โครงการพัฒนาระบบสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เพื่อป้องปรามการบรรทุกเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนดในเชิงรุกบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดนิและทางหลวงชนบท 

  
  

          

1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบตรวจสอบน้ าหนักบรรทุกเคลื่อนท่ีและ
ปรับปรุงกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

ทล. ทช.   *       

2) โครงการจัดซ้ือระบบและการด าเนินการสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวง
แผ่นดิน 

ทล.       * * * 

3) โครงการจัดซ้ือระบบและการด าเนินการสุ่มตรวจน้ าหนักบรรทุกบนโครงข่ายทางหลวง
ชนบท 

ทช.     * * * * 

1.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง ทช.   * * *     

1.1.4 การยกระดับมาตรฐานทาง   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * *     

1.1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงท้องถิ่น   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.       * * * 
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 1.1.7 โครงการพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง               

1) โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย รฟท.   * *       

2) โครงการปรับปรุงสะพาน รฟท.   * * * *   

3) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีท่ัวประเทศ รฟท.   * * *     

4) โครงการติดตั้งระบบโครงข่ายโทรคมนาคมท่ัวประเทศ รฟท.   * *       

5) โครงการก่อสร้างโรงรถจักรแก่งคอย รฟท.   * * *     

6) โครงการสร้างโรงซ่อมรถจักรท่ีศรีราชาและอาคารท่ีท าการหน่วย 10 ลาดกระบัง รฟท.   * * *     

7) โครงการศึกษาและจัดท าคู่มือการออกแบบก่อสร้าง และบ ารุงรักษางานโครงสร้างทางรถไฟ
และมาตรฐานโครงสร้างทางรถไฟ 

สนข.   * *       

  8) ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling) / Re-Signalling รฟฟท.   * * * * 
 

9) ประตูกั้นชานชาลาแบบสูงคร่ึงบานที่สถานีรถไฟฟ้า ๗ สถานี  รฟฟท.   *         

1.1.8 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางน้ า (ท่าเรือใน กทม. 
ปริมณฑลและภูมิภาค, เขื่อนกันทรายและกันคลื่น,  เขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเล, เขื่อนป้องกันตลิ่งพัง รวมทั้งการขุดลอกและบ ารุงรักษาร่องน้ า และการจัดหา
เรือและเครื่องมืออุปกรณ์ ฯลฯ) 

จท.   * * * * * 
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 1.1.9 การพัฒนาและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศ               

1) โครงการปรับปรุง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ บวท.   * * * * * 

2) การจัดท า/ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานหลักของท่าอากาศยาน 

กพท.    * * * * 

3) การตรวจสอบผลการด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานหลักของ 
ท่าอากาศยาน 

กพท.    * * * * 

1.2 พัฒนาบริการขนส่ง
สาธารณะขั้นพื้นฐาน 
ที่มีความครอบคลุมและ
เข้าถึงได้ 

1.2.1 โครงการพัฒนาระบบตั๋วร่วม               

1) โครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (Central Clearing House: CCH) 
(มูลค่าโครงการรวม = 337.95 ลบ.) 

สนข.   *  *  *     

2) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC) สนข.   *  *       

1.2.2 โครงการทางหลวงชนบทเพื่อพฒันาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทช.   * * * * * 

1.2.3 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง (เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) ทช.   * * * * * 

1.2.4 โครงการแก้ไขการสัญจรอยา่งเรง่ด่วน  (เฉพาะบรเิวณพืน้ทีย่ทุธศาสตร์ของ
ประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.2.5 โครงการพัฒนาการบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานด้วยรถโดยสารประจ าทาง               

1) โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขบ.     *       

2) โครงการจัดซ้ือจัดหาที่ดินและก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร ขบ.   * * * * * 
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 3) โครงการซ่อมบ ารุงและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ขบ.     * * * * 

4) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ แห่งใหม่ บขส.     * * * * 

5) การปรับปรุงเส้นทางและข้อก าหนดการให้บริการรถโดยสารประจ าทางระหว่างเมือง ขบ.   * *       

6) การปรับปรุงเส้นทางและข้อก าหนดการให้บริการรถโดยสารประจ าทางภายในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล  

ขบ.   * *       

   7) การปรับปรุงมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารประจ าทางภายใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ขสมก.   * * * * * 

8) โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก สนข.   * *       

1.2.6 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งปัจจุบันของรถโดยสารสาธารณะ 
เพื่อปรบัปรุงระดับการให้บริการและความปลอดภัย 

  
  

          

1) โครงการพัฒนาระเบียบและกระบวนการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะ 

ขบ.     * *     

3) โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถโดยสารประจ าทางสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ขสมก. ขบ. * * * * * 

4) โครงการพัฒนามาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจ าทาง ขบ.     * * * * 

1.2.7 โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและรถไฟชานเมือง               

1) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - มักกะสัน - หัวหมาก และ 
ช่วงบางซ่ือ - หัวล าโพง 

รฟท.   * * * *   
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 2) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซ่ือ - รังสิต (สัญญา 3)  
(มูลค่าเงินกู้ JICA 82,281.5 ลบ./มูลค่าเงิน งปม.รัฐ 5,721.9 ลบ.) 

รฟท.   * * * *   

3) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง)  
ช่วงรังสิต - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

รฟท.   * * * *   

4) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช รฟท.   * * * * * 

5) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดงอ่อน) ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา  
(เพิ่มเติมสถานีบางกรวย-กฟผ. และสะพานพระราม 6) 

รฟท.   * * * * * 

6) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย 
(ระยะที่ 1) ช่วงพญาไท-บางซ่ือ (มูลค่า 17,245.6 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 

7) โครงการระบบรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) ส่วนต่อขยาย 
(ระยะที่ 2) ช่วงบางซ่ือ-ดอนเมือง (มูลค่า 13,903.7 ลบ.) 

รฟท.    * * * * * 

8) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค และบางซ่ือ-ท่าพระ  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 84,303.3 ลบ.) 

รฟม.   * * * *   

9) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 37,728.0 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

10) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 113,999.3 ลบ. งปม. หลังปี 64 = 38,531.7 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

11) โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 53,519.5 ลบ.) 

รฟม.   * * * *   

12) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 51,931.2 ลบ.) 

รฟม.   * * * *   

13) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 128,420.6 ลบ. หลังปี 64 =51,409.9 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 
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   14) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบร่ิง-สมุทรปราการ   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 18,287.2 ลบ.) 

รฟม.   * *       

15) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 21,197.0 ลบ. หลังปี 64 = 1,421.0 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

16) โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรม   
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 123,354.0 ลบ. หลังปี 64 = 60,282.4 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

17) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงสมุทรปราการ-บางปู  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 12,146.0 ลบ. หลังปี 64 = 2,329.4 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

18) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงคูคต-ล าลูกกา  
(มูลค่าก่อสร้างทั้งหมด = 9,803.0 ลบ. หลังปี 64 = 1,889.3 ลบ.) 

รฟม.   * * * * * 

19) โครงการศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล  
ช่วงแคราย-ล าสาลี (บึงกุ่ม) 

สนข.   * *       

1.2.8 โครงการส่งเสริมการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศ               

1) การส่งเสริมการพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ กพท.     * * * * 

2) การพัฒนาการตลาดเชิงรุกเพื่อพัฒนาบริการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ทอท.   * * * * * 

1.2.9 โครงการการจัดท าแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศไทย  กพท.   * *       

1.2.10 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง ทย.   * * *    
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 1.2.11 ศูนย์บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน               

1) โครงการศึกษาและออกแบบระบบบูรณาการศูนย์บริการข้อมูลและรับเร่ืองร้องเรียน
กลางกระทรวงคมนาคม 

สปค. ขบ./ 
ขสมก./ 

รฟม./รฟท./
จท. 

* * * * * 

2) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานการก ากับดูแลด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ
ระบบขนส่งทางอากาศ  

กพท.    * * * * 

3) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการด้านการคุ้มครองผู้โดยสารและ
ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางอากาศ  

กพท.    * * * * 

4) การจัดท าระบบเผยแพร่ข้อมูลสมรรถนะผู้ประกอบการสายการบินด้านการตรงต่อเวลา 
(Punctuality) และข้อร้องเรียนผู้โดยสาร  (Customer Complaints)  

กพท.    * * * * 

1.2.12 โครงการศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดท าแผนแม่บท 
ในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ 

สนข.   *         

1.2.13 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

สนข.     *       

1.2.14 โครงการจ้างศึกษาแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 

สนข.   * *       

1.3 เพิ่มความคล่องตัว และ
การเชื่อมต่อระหว่าง
รูปแบบการขนส่ง 

1.3.1 โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลักและทางหลวงอาเซียน เพื่อ
รองรับการเดินทางภายในประเทศและในภูมิภาคในอนาคต 

              

1) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 304 อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย  
(ทางเชื่อมผืนป่า) เป็น 4 ช่องจราจร 

ทล.   * *       

2) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 12 อ. แม่สอด - จ.มุกดาหาร  
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.   *         
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 3) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 212 นครพนม - มุกดาหาร  
(ตอนหว้านใหญ่-ธาตุพนม) เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.   *         

4) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว (ตอน 3) 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.     *       

5) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 24 นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.     * *     

6) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 4 ชุมพร - ระนอง เป็น 4 ช่องจราจร ทล.     *       

7) โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินสาย 118 เชียงใหม่ – เชียงราย 
เป็น 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง 

ทล.       * * * 

1.3.2 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุนท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ทช.   * *       

1.3.3 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือแหลมฉบัง 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ทช.   * * * *   

2) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ
แหลมฉบัง (มูลค่ารวม = 984.845 ลบ.) 

กทท.   *         

1.3.4 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทช.   * * * * * 
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 1.3.5 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือมาบตาพุด 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือมาบตาพุด ทช.   * * * *   

1.3.6 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
ท่าเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน  จ.เชียงราย ทช.   * *       

   1.3.7 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อสนับสนุน 
สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 4 จ.เชียงราย ทช.   * * * *   

1.3.8 โครงการพฒันาโครงข่ายการขนสง่ต่อเนือ่งหลายรปูแบบเพือ่สนับสนุน 
ท่าเรือปากบารา 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือปากบารา ทช.         * * 

1.3.9 โครงการก่อสร้างสะพาน  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.10 โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค ทช.   * * * * * 

1.3.11 โครงการพัฒนาถนนผังเมือง  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.12 โครงการแก้ไขการสัญจรอย่างเร่งด่วน  
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 

1.3.13 โครงการยกระดับมาตรฐานชั้นทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง   
(เฉพาะบริเวณพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย) 

ทช.   * * * * * 
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 1.3.14 โครงการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเพื่อสนับสนุนท่าอากาศยานในเมืองภูมิภาค               

1) แผนงานบูรณาการการเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบกับท่าอากาศยาน สนข. สปค. * * * * * 

1.3.15 การศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรชะลอตัวและติดขัด
บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในระยะยาว 

สนข. กทพ./
ทล. 

  *       

1.3.16 โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่               

1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย  รฟท.   * * *     

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น  
(กรอบวงเงินโครงการ : 26,007.20 ลบ.) 

รฟท.   * * *     

3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ รฟท.   * * * * * 

4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
(กรอบวงเงินโครงการ : 29,853.18 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 

5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน รฟท.   * * * *   

6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  
(กรอบวงเงินโครงการ : 17,290.63 ลบ.) 

รฟท.   * * * *   

7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  รฟท.   * * * *   

   8) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย  
(กรอบวงเงินโครงการ 56,066.3 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 
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 9) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – อุบลราชธานี 
(กรอบวงเงินโครงการ 35,839.7 ลบ.) 

รฟท.   * * * *  * 

10) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  
(กรอบวงเงินโครงการ 26,065.8 ลบ.) 

รฟท.   * * * * *  

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี  
(กรอบวงเงินโครงการ 23,384.9 ลบ.) 

รฟท.   * * * *  * 

12) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - สงขลา  
(กรอบวงเงินโครงการ 51,823.3 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 

13) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์  
(กรอบวงเงินโครงการ 7,941.8 ลบ.) 

รฟท.   * * *  *  * 

14) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่  
(กรอบวงเงินโครงการ 59,924.2 ลบ.) 

รฟท.   * * * * * 

1.3.17 โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่               

1) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รฟท.    *  * *   * * 

2) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบ้านไผ-่นครพนม รฟท.   *   * *   * * 

3) โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือทวาย รฟท.     * * * * 

4) โครงการศึกษาความเหมาะสมการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่เชื่อมต่อ 
สายเหนือ สายอีสาน และสายใต้ 

รฟท.       * *   
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 1.3.18 โครงการจัดหารถจักร แคร่ และอะไหล่ของรถไฟ               

1) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ ทดแทนรถจักร GE  จ านวน 50 คัน รฟท.   *   * * * 

2) โครงการจัดหารถดีเซลรางปรับอากาศ ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ พร้อมอะไหล่  
จ านวน 186 คัน 

รฟท.     * * * * 

1.3.19 โครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดการเชื่อมต่อการเดินทางของผู้โดยสารจาก
ระบบขนส่งมวลชนเขตพื้นที่ปทุมธานี 

สนข.     *       

1.3.20 แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการท่าอากาศยาน ทอท.   * *       

1.3.21 การก าหนดแผนร่วมเชิงบูรณาการในการพัฒนาขีดความสามารถระบบโครงสร้าง
พื้นฐานส่งเพื่อเชื่อมโยงท่าอากาศยาน 

สนข. กพท.   * * * * 

1.4 พัฒนาระบบขนส่งเพื่อ
รองรับผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
และบริการเชิงสังคม 

1.4.1 โครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับผู้สูงอายุและ 
ผู้พิการในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกรูปแบบการเดินทาง 

              

1) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล ขบ.     * * * * 

2) โครงการพัฒนาสถานีรถไฟผู้โดยสารที่รองรับคนทั้งมวล รฟท. รฟม.   * * * * 

  
  
  
   

1.4.2 โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับการบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐาน               

1) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับรถโดยสารประจ าทาง ขสมก.     * * * * 

2) โครงการปรับปรุงบริการเชิงสังคมส าหรับรถไฟโดยสาร รฟท.     * * * * 
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 1.4.3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผูพ้ิการบนโครงข่ายทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

1.4.4 โครงการศึกษาจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกและการให้บริการภาคขนส่ง
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

สนข.   *         

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน 
พึ่งพิงพลังงานที่สะอาด 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green) 

  
 

1.5.1 โครงการพัฒนาระบบขนส่งขนส่งสาธารณะที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  
  

          

1) โครงการจัดซ้ือรถโดยสาร NGV ทดแทนเพื่อใช้ในกิจการขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขสมก. 
  

*         

2) โครงการจัดซ้ือรถโดยสารไฟฟ้า จ านวน 200 คัน พร้อมก่อสร้าง 
สถานีประจุไฟฟ้า (มูลค่าโครงการรวม = 2,272.22 ลบ.) 

ขสมก. 
  

* *    

1.5.2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  
  

          

1) โครงการศึกษาการจัดท าร่างข้อก าหนดของยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ขบ. 
  

  *       

2) โครงการศึกษาการจัดท ามาตรการทางภาษีการใช้รถเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ใช้รถที่ไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

ขบ. 
  

  *       

3) โครงการพัฒนาทางจักรยาน/ทางเท้า เพื่อการสัญจรในเขตทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

4) โครงการพัฒนาเส้นทางผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ทช.   * *       

5) การพัฒนาท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Port) กทท. 
  

* * * * * 

6) การส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กพท.     * * * 

7) การจัดท า/ปรับปรุงข้อก าหนด หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติร่วมกันในการจัดการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาและการด าเนินงานท่าอากาศยาน 
ขนาดใหญ่ 

กพท.     * * * 
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 8) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในระบบขนส่งทางอากาศ  กพท.     * * * 

9) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม กพท.     * * * 

10) การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม กพท.     * * * 

11) โครงการจัดท า Airport Carbon Footprint และบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ทอท.   * * * * * 

1.5.3 โครงการติดตามและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่ง สนข. 
  

* * * * * 
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2.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากับดูแลด้านความ
ปลอดภัยของการ
ขนส่ง 

2.1.1 การจัดตั้งส านักอ านวยความปลอดภัยคมนาคม สปค.   *         

2.1.2 การจัดท าแผนหลักและแผนจัดการความปลอดภัยจากการขนส่ง สนข.   *         

2.1.3 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน               

1) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงแผ่นดิน ทล.   * * * * * 

2) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยบนทางหลวงชนบท ทช.     * * * * 

2.1.4 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดความเร็วและแจ้งเตือนบนทางหลวง ทล.     * * * * 

2.1.5 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมความเร็วในการขับขี่บนโครงข่าย 
ทางหลวงแผ่นดินอย่างเข้มข้น 

ทล. 
  

* * * * * 

2.1.6 โครงการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติบนโครงข่ายทางหลวง ทล.     * * * * 

2.1.7 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดการด้านความปลอดภัย               

1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบขนส่งสาธารณะ ขบ.    * *     

2) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมฐานข้อมูลผู้กระท าผิดกฎจราจร ขบ. สตช. * *       

2.1.8 โครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เทียบเท่าสากล ขบ.   * * * * * 

 



  
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 

  1

x 

4-17 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
 

รหัส
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 2.1.9 โครงการลดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ขบ. สตช./
สธ./ปภ./
ทล./ทช. 

* * * * * 

2.1.10 โครงการจัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งทางราง เพื่อรองรับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

สนข./
กรมราง 

    *       

2.1.11 โครงการจัดท าหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

    * * * * 

2.1.12 โครงการจัดท ากระบวนงานด้านการก ากับและดูแลด้านความปลอดภัย
ของการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

รฟท./
รฟม./
รฟฟท. 

  *       

   2.1.13 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยทางน้ า 

              

1) โครงการตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรในพื้นที่ (อ่าวพัทยา-เกาะล้าน)  
เพื่อการยกระดับความปลอดภัยทางน้ า (พัทยาโมเดล)  

จท.     *       

2) โครงการจัดหาติดตั้งเพิ่มเติมระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบเน็ทเวิร์ก 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแล รักษาความปลอดภัยในแม่น้ าป่าสัก  
แม่น้ าเจ้าพระยาในพื้นที่ จ.อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี  

จท.     *       

3) โครงการจัดหาระบบสื่อสารและสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิด
เพิ่มเติมแม่น้ าเจ้าพระยา  

จท.   *         

4) โครงการติดตามเฝ้าระวังเรือโดยสาร เรือขนถ่ายสินค้าอันตรายตลอดแนว
ชายฝั่งประเทศไทย 

จท.     *       
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 5) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (ดอนสัก-หน้าทอน-ท้องศาลา 
จ.สุราษฎร์ธานี)  

จท.     *       

6) โครงการพัฒนาระบบควบคุมจราจรทางน้ า (บ้านเพ - เกาะเสม็ด จ.ระยอง)  
จ.ระยอง 

จท.     *       

7) โครงการพัฒนาระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสม 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อการควบคุม ติดตาม และความปลอดภัย 

จท.     *       

8) โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่ง เพื่อตรวจคราบน้ ามัน
ในทะเลบริเวณอ่าวไทย และชายฝั่งตะวันตก 

จท.     *       

9) โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารส าหรับสถานีชายฝั่ง แบบเครือข่าย 
(Wireless Mesh Network) ระบบดิจิทัล (Digital) 

จท.     *       

10) โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบควบคุมการจราจรและความปลอดภัย
ทางทะเล (VTS ระยะที่ ๑) 

จท.     *       

11) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังเตือนภัยและระบบรักษา 
ความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบการสัญจรทางเรือในพื้นที่ส าคัญ 

จท.     * * * * 

2.1.14 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการขนส่งทางน้ า 

              

1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับ National Single Window จท. กทท. 
ศก. 

  *         

2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ จท.     * * * * 
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   2.1.15 การจัดหาเรือและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ               

1) โครงการจัดหาเคร่ืองสร้างภาพใต้น้ าและหย่ังน้ าหลายล าคลื่นแบบน าพา
เพื่อความปลอดภัยในแม่น้ าและริมชายฝั่งในทะเลบริเวณอ่าวไทย และ
ชายฝั่งตะวันตก 

จท.     *       

2) การจัดหาเรือกู้ภัยความเร็วสูง สีส้ม  จท.     * * * * 

3) การจัดหาเรือตรวจการณ์ล าน้ า/ทะเล จท.     * * * * 

2.1.16 การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทที่เปลีย่นแปลงไป เช่น การจัดท าร่างกฎหมายรองรับการ
ด าเนินการภายใต้การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

จท.     * * * * 

2.1.17 การปรับปรุงระบบงานก ากับดูแลด้านความปลอดภัยทางอากาศ               

1) การปรับปรุง/จัดท ากฎหมาย มาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย
ทางการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ท่าอากาศยาน 
เส้นทางบิน ห้วงอากาศ) อากาศยาน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ 
ผู้ก ากับดูแล 

กพท.   * * * * * 

2) การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความปลอดภัยในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

3) การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัย 

กพท.   * * * * * 

4) การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน กพท.   * * * * * 
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2.2 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้านความปลอดภัย
ของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

2.2.1 โครงการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน 

ขบ. 
  

  * * * * 

2.2.2 โครงการถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้ กฎจราจร 
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย และการอยู่ร่วมกันบนท้องถนน ผ่าน
ช่องทางสื่อสาธารณะและสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ 

ขบ. 
  

* * * * * 

2.2.3 โครงการยกระดับมาตรฐานการท าใบอนุญาตขับรถภาคปฏิบตั ิ ขบ.   * *       

2.2.4 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งโดยรถบรรทุก 

ขบ.     * * * * 

2.2.5 โครงการจัดการอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้แก่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ.     * * * * 

2.2.6 โครงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการการขนส่งทางอากาศ 

กพท.   * * * * * 

2.3 ปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน
การขนส่ง 

2.3.1 โครงการก่อสร้างจุดพักรถบรรทุกและสถานีบริการทางหลวง 
บนโครงข่ายทางหลวง 

ทล.     * * * * 

2.3.2 โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท               

1) โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงแผ่นดิน ทล.   * * * * * 

   2) โครงการแก้ไขจุดอันตรายบนโครงข่ายถนนบนทางหลวงชนบท ทช.   * * * * * 

3) โครงการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟ ทล.   * * * * * 
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 2.3.3 โครงการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องกั้นทางรถไฟเสมอระดับอัจฉริยะ รฟท.     * * * * 

2.3.4 โครงการยกระดับการบริการข่าวสภาพอากาศเพื่อการบิน  สปค./อต. กพท.   * * * * 

2.3.5 โครงการแก้ไขข้อบกพร่องของท่าอากาศยาน         

1) จัดหายานพาหนะส าหรับการดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน ทย.   * * * *   

2) โครงการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน 
28 แห่ง (USAP) 

ทย.   * * *     

3) แผนงานก่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (RESA) ทย.   * * * *   

2.4 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบมาตรฐานและ
ก ากับดูแลด้านความ
มั่นคงของการขนส่ง 

2.4.1 โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนเหตฉุุกเฉินและภัยพิบตัิทางอากาศ สปค.     * * *   

2.4.2 การจัดท าแผนซ้อมปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินและภัยพบิัติทางอากาศ สปค.       * *   

2.4.3 การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ทช.     * * * * 

2.4.4 โครงการศึกษาความเหมาะสมการติด GPS ยานพาหนะจากต่างประเทศ ขบ.     *       

2.4.5 โครงการปรับปรุง/พัฒนากระบวนงานด้านการก ากับและดูแล 
ด้านความมั่นคงการขนส่งทางราง 

สนข./
กรมราง 

    *       

2.4.6 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านความมั่นคงในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

2.4.7 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านความมั่นคง 

กพท.   * * * * * 

2.4.8 การพัฒนาคุณสมบัติผู้ตรวจสอบความมั่นคงทางการบิน กพท.   * * * * * 
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3.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานการขนส่ง
และโลจิสติกส์ให้
สนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3.1.1 โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพิ่อเชื่อมโยงการขนส่ง
ระหว่างภาค 

  
  

          

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางปะอิน-นครราชสีมา ทล.   * * * *   

2) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง บางใหญ่-กาญจนบุรี ทล.   * * * * * 

3) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง นครปฐม-ชะอ า ทล.   * * * *   

3.1.2 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนพื้นที่ฐานการผลิตและ
อุตสาหกรรม 

  
  

          

1) โครงการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุนพื้นที่ฐานการผลิตและอุตสาหกรรม ทล./ทช.   * * * * * 

2) โครงการก่อสร้างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง แห่งที่ 2 (ICD 2) รฟท.     * * * * 

3) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองภูมิภาคหลัก 8 แห่ง  
(มูลค่าโครงการรวม 9,438.0 ลบ.) 

ขบ.   * * * * * 

4) โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าน่าน 
เพื่อการเดินเรือ 

จท.         * * 

5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก  จท.   * *     * 

3.1.3 โครงการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว               

1) โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 
(มูลค่าโครงการรวม = 10,496.65 ลบ.) 

กทพ.     *  * * * 

2) การพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทล./ทช.   * * * * * 
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 3) การปรับปรุงตู้รถไฟเพื่อการท่องเที่ยว รฟท.   * * * * * 

4) โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต สนข.   * * * * * 

5) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่  (Cruise) จ านวน 4 แห่ง 
ที่ จ.กระบ่ี, อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี, จังหวัดภูเก็ต และชายฝั่งบริเวณ
กรุงเทพฯ ถึง จังหวัดชลบุรี 

จท.   *     * * 

6) โครงการพัฒนาเรือเฟอร์ร่ีเชือ่มโยงอ่าวไทยตอนบน ฝั่งตะวันออก 
และตะวันตก (มูลค่าโครงการรวม = 981.7 ลบ.) 
(ระยะสั้น-การเดินเรือเฟอร์ร่ี และระยะยาว-การพัฒนาท่าเรือเฟอร์ร่ี) 

จท.   *  * *  * * 

7) โครงการก่อสร้างท่าเรือสนามบินภูเก็ต จท.         * * 
   3.1.4 โครงการพัฒนาทางพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล               

1) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

กทพ.   * * * *   

2) โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ EW Corridor 
ด้านตะวันออก 

กทพ. 
  

   * * *  

3.1.5 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC อย่างบูรณาการ 

              

1) โครงการพฒันาทางหลวงพิเศษระหวา่งเมือง สว่นต่อขยายพทัยา - มาบตาพุด ทล.   * * *     

2) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - ระยอง รฟท.     * * * * 

3) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 กทท.   *   * * * 
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 4) โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่ ๑ (มูลค่าโครงการรวม = 2,031.146 ลบ.) 

กทท.   *         

5) การพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
(มูลค่าโครงการรวม = 1,864.193 ลบ.) 

กทท.   *         

6) โครงการพัฒนาศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา บกท.   * * * * * 

3.1.6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อรองรับโครงการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) 

              

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ. สตูล ทช.         * * 

2) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ.สตูล   
(วงเงินรวม 20,549.5224 ลบ.) 

จท.   * * * * * 

3) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งที่ 2   (วงเงินรวม 16,550 ลบ.) จท.       * * * 

   3.1.7 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน/ความเร็วสูง               

1) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - เชียงใหม่   
(ระยะแรก กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) 

รฟท.     * * * * 

2) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ – หนองคาย 
(ระยะแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) 

รฟท.     * * * * 

3) โครงการรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน สายกรุงเทพ - หัวหิน รฟท.     * * * * 

3.1.8 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี               

1) โครงการศึกษาในการให้ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเป็นองค์กรอิสระ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวี 

จท.     * * * * 
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 2) โครงการพัฒนาทักษะนายประจ าเรือและลูกเรือในด้านภาษาต่างประเทศ
ทั้งกรณีศัพท์ทางเทคนิค และการติดต่อสื่อสารทั่วไป 

จท.     * * * * 

3) มาตรการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตคนประจ าเรือมีอาจารย์
ประจ าและอาจารย์ประจ าวิชาเพียงพอในการเรียนการสอน ตลอดจน 
มีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์และกระบวนการเรียน 
การสอนให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

จท.     * * * * 

4) มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ด้านพาณิชยนาวี 

จท.             

5) การพัฒนากฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดท าร่างกฎหมายรองรับการด าเนินการภายใต้
การขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศ เป็นต้น 

จท.   * * * * * 

3.1.9 โครงการศึกษาเพื่อยกระดับศักยภาพกองเรือพาณิชย์ไทยรองรับ 
ตลาดการขนส่งทางทะเลร่วมอาเซียน 

จท.   *         

3.1.10 โครงการศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
พาณิชยนาวีทั้งบนเรือและบนฝั่ง 

จท.     *       

3.1.11 โครงการศึกษาผลกระทบของอนุสัญญากรอบความตกลงระหว่าง
ประเทศ และการด าเนินการเพื่ออนวุัติการอนุสัญญากรอบความตกลง
เกี่ยวกับการพาณิชยนาวี 

จท.     *       

3.1.12 โครงการศึกษาพัฒนาระบบโครงข่ายบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร
ทางชายฝั่ง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งและเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค 

จท.     *       

3.1.13 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นประตู (Gateway)  
ของอนุภูมภิาค  

จท.     *       
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 3.1.14 โครงการศึกษาการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและชายฝั่งเพื่อ
เชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศ 

จท.     *       

3.1.15 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการอ านวยความสะดวกทางการค้าและ
การขนส่ง 

จท.     * * * * 

   3.1.16 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพระบบการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
ครบวงจร 

จท.     * * * * 

3.1.17 โครงการศึกษาทบทวนโครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่ง
ทางทะเลและอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมถึง ค่า THC 

จท.     * * * * 

3.1.18 มาตรการเพื่อการส่งเสริมการพาณิชยนาวี                

1) การปรับปรุงมาตรการด้านภาษีและการสนับสนุนด้านการเงิน  จท.     * * * * 

2) การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวีเพื่อให้สินเชื่อส าหรับ 
เรือชายฝั่ง  เรือล าน้ า ท่าเรือ อู่เรือ และสถาบันพัฒนาก าลังคน 
ด้านพาณิชยนาวี 

จท.     * * * * 

3) มาตรการอื่น ๆ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการพาณิชยนาวี จท.     * * * * 
4) การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรระดับวิชาชีพและประกาศนียบัตร 

ด้านการขนส่งทางน้ า 
จท.     * * * * 

3.1.19 โครงการปรับปรุงและพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 20 G  
(มูลค่าโครงการรวม 614 ลบ.) 

กทท.   *         

3.1.20 โครงกาพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port)  
(มูลค่าโครงการรวม = 692.66 ลบ./ ปี 65 = 218.0 ลบ.) 

กทท.   * *   * * 

3.1.21 โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ  
(Air Traffic Management Centre: ATMC) ปี 2555-2560 

บวท.   * *       
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 3.1.22 โครงการออกแบบและประเมินศักยภาพระบบห้วงอากาศและก าหนด
แนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของระบบการบินทั้งระบบ 
ปี 2559-2561 

บวท.   * *       

3.1.23 การผลักดันการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของ 
ระบบการบินทั้งระบบเชิงบูรณาการ ปี 2563-2567 

สปค./กห. กพท./
บวท. 

  * *     

3.1.24 โครงการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ               
1) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

(มูลค่าโครงการรวม = 62,503.2 ลบ.) 
ทอท.   * * * *  

2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทอท.   * * *     

3) โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
บริเวณด้านทิศเหนือของอาคารเทียบเคร่ืองบิน A 

ทอท.   * * *     

4) แผนงานจ้างปรับปรุงระบบ Hold Baggage Screening System (HBS) 
และระบบ Baggage Handling System (BHS) ของระบบล าเลียงกระเป๋า
สัมภาระ อาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building : MTB)  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ทอท.   * *  *     

   3.1.25 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะที่ 3 ทอท.   * * * * * 

3.1.26 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (มูลค่ารวม = 8,861.0 ลบ.) ทอท.  *         

3.1.27 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม ่ ทอท.   * * * * * 

3.1.28 โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานภูมิภาค               

1) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานกระบ่ี ทย.    * * *   
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 2) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุดรธานี ทย.   * *       

3) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ทย.     * *     

4) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานอุบลราชธานี ทย.   *   * * * 

5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานขอนแก่น ทย.   *   * * * 

6) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ทย.   * * * * * 

7) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง ทย.     *   *   

8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานพิษณุโลก ทย.     *       

9) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานสกลนคร ทย.   * *     

10) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานน่านนคร จ.น่าน ทย.     *       

11) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครพนม ทย.     *       

12) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ทย.     * *     

13) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานล าปาง ทย.   * *       

14) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเลย ทย.   * * *     

15) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส ทย.     * * *   



  
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 

  1

x 

4-29 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (ต่อ) 

กลยุทธ ์
 

รหัส
โครงการ ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 
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 16) โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก ทย.   * * *    

17) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ทย.     * *     

18) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพร ทย.     *       

   19) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานระนอง ทย.     *       

20) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแพร่ ทย.       * *   

21) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนครราชสีมา ทย.       *     

22) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ทย.     * *  *  * 

3.2 พัฒนาการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศและ
ภูมิภาคด้วยระบบ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

3.2.1 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเพื่อสนับสนุนการค้า
ชายแดนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

  
  

          

1) โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพือ่เชื่อมโยงด่านพรมแดน 
สายหาดใหญ่ – ชายแดนไทย/มาเลเซีย  
(มูลค่าโครงการรวม = 30,500 ลบ.) 

ทล. 
  

  * * * * 

2) โครงการพัฒนาการเข้าถึงด่านพรมแดนเพื่อแก้ปัญหาความแออัด 
บริเวณหน้าด่าน 

ทล.   * *       

3) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน ทช.   * * * * * 
4) โครงการพัฒนาเส้นทางบริการรถโดยสารระหว่างประเทศ ขบ.     *       

5) โครงการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง/ศูนย์การขนส่ง/ 
สถานีขนส่งสินค้าชายแดน 11 แห่ง (มูลค่าโครงการรวม = 11,485.3 ลบ.) 

ขบ. 
  

* * * * * 
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 6) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับ 
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ขบ. 
  

*         

7) โครงการพัฒนาพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area: CCA)  
ในด่านพรมแดนที่ส าคัญ 

สปค.   * * *     

8) โครงการศึกษาพัฒนาระบบเครือข่ายโลจิสติกส์รองรับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอุตสาหกรรมอนาคต (Super Cluster)  
และประตูการค้าส าคัญของประเทศ 

สนข.   *         

3.2.2 การส่งเสริมการใช้และการเจรจาสิทธิการบินและการขับเคลื่อนนโยบาย
การเปิดเสรีการบินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

กพท.      * * * 

3.2.4 โครงการปรับปรุงระบบการจัดเก็บและการวิเคราะห์สถิติการบินของ
ประเทศไทย 

กพท.     * * * * 

3.2.5 โครงการน าร่องการแก้ปัญหาและพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่  
Free Zone ของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท้องถิ่น  

สปค./
กค./พณ. 

กพท./
ทอท. 

* * * * * 

   3.2.6 โครงการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2560 จ านวน 37 ล า บกท.   *         

3.2.7 โครงการแผนกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อการพัฒนาบริการด้านการ
ขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของท่าอากาศยาน 

ทอท.    *  *   *  * 

3.2.8 โครงการพัฒนาระบบ Airport Collaborative Decision Making  
(A-CDM) 

บวท.   * *       
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 3.2.9 การวางโครงข่ายระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศประเภท DME เพื่อใช้
เป็นทางเลือก/ส ารองส าหรับการบริหารจัดการห้วงอากาศแบบ PBN 
(Performance Based Navigation) ส าหรับ En-route และ 
SID/STAR ในประเทศไทย (12 สถานี) 

บวท.       * * * 

3.2.10 โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานบริหารจราจรทางอากาศระหว่างทหาร
และพลเรือนแห่งชาติ (Thai Civil/Military Air Traffic Management 
Coordination Centre: Thai-CMAC) ปี 2557-2560 

บวท. กพท. *         

3.3 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบก ากับและดูแล
ด้านเศรษฐกิจ 

3.3.1 การส่งเสริมระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งสาธารณะทางถนน  
(Q Mark) 

ขบ. 
  

  * * * * 

3.3.2 การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ สนข./
กรมราง 

    * *     

3.3.3 โครงการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการก ากับและ
ดูแลด้านเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าทางราง 

สนข./
กรมราง 

    * *     

3.3.4 โครงการการปรับปรุง/พัฒนากฎระเบียบและมาตรฐานด้านการก ากับ
และดูแลด้านเศรษฐกิจการเดินรถไฟโดยสาร 

สนข./
กรมราง 

    * *     

3.3.5 การปรับปรุง/พัฒนาระบบงานก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจในระบบ
ขนส่งทางอากาศ  

กพท.   * * * * * 

3.3.6 การด าเนินงานตรวจสอบการด าเนินงานผู้ประกอบการตามมาตรฐาน
ด้านเศรษฐกิจ 

กพท.   * * * * * 

3.3.7 การพัฒนาบุคลากรด้านการก ากับและดูแลด้านเศรษฐกิจ กพท.   * * * * * 

3.3.8 การก าหนดโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สนข./
กรมราง 

    * *     
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4.1 ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบกฎหมาย 
กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้อง
กับบริบทที่เปลี่ยนไป 

4.1.1 การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับคนพิการและผู้สูงอาย ุ

พม. สปค. 
สนข. 

  *       

4.1.2 โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการปรับปรุง/ 
พัฒนา พรบ. การเดินอากาศ 

กพท./
สปค. 

   *       

4.2 ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
องค์กรภาครัฐอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.2.1 การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง สปค./
สนข. 

  *         

4.2.2 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการบริหารและพัฒนาท่าอากาศยาน
ภูมิภาค 

ทย.     *       

4.3 พัฒนาระบบการ
บริหารนโยบายและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อย่างบูรณาการ 

4.3.1 การพัฒนาระบบและการด าเนินการ การถ่ายทอดนโยบาย 
สู่แผนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติอยา่งบูรณาการ  

สปค.   * * * * * 

4.3.2 การจัดท า ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการที่ส าคัญตามนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร 
คค. และแผนยุทธศาสตร์ คค. 

สปค.   * * * * * 

4.3.3 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของ 
ประเทศไทย 

สนข.   * *       
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4.4 พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านการขนส่ง 

4.4.1 โครงการตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

สปค. หนว่ยงาน
ในสังกัด 

คค. 

* * * * * 

4.4.2 โครงการศึกษาส ารวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand 
Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพือ่การวางแผน
ระบบขนส่งของประเทศ 

สนข.   * *       

4.4.3 โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจรและ 
ขนส่งอัจฉริยะ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข.   *         

4.4.4 โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระบบ 
การขนส่งและจราจรอัจฉริยะในการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร 
ในเมืองภูมิภาค 

สนข.       *     

 4.4.5 โครงการพัฒนาแอพพลิเคชันบริการข้อมูลและวางแผนการเดินทาง 
ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และคนทุกคน 

ทก. /พม. สปค. * * * * * 

4.4.6 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์ทีท่ันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ทช.    * * * * 

4.4.7 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
สถานีขนส่งสินค้า ระยะที่ ๒ 

ขบ.  * *    

4.4.8 โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ. (รวมกฎหมาย) 

ขบ.  *     
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 4.4.9 โครงการพัฒนาระบบติดตามและแสดงต าแหน่งรถไฟ รฟท.   * *    

4.4.10 โครงการศึกษาพัฒนาระบบการบริการข้อมูลข่าวสารการบิน 
(AIS, Aeronautical Information Service) ไปสู่ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลข่าวสารการบิน (AIM, Aeronautical Information 
Management) 

กพท.   * * * * 

4.5 พัฒนาทรัพยากร
บุคคล งานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
ขนส่ง 

4.5.1 การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
การให้บริการคนพิการและผู้สูงอายุ 

สนข.  * * * * * 

4.5.2 การจัดงานประชุมวิชาการด้านการขนส่งระดับนานาชาติ ทล.   * * * * 

4.5.3 โครงการจัดตั้งกองทุนวิจัยด้านการขนส่งทางราง สนข./ 
กรมราง 

      * * 

4.5.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่งทางราง สนข./ 
กรมราง 

รฟท./ 
รฟม. 

 * * * * 

4.5.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ ทช.   * * * * 

4.5.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ทช.   * * * * 
4.5.7 การจัดท าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก 

(HR Master Plan) 
ขบ.   *      

4.5.8 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบคุลากร 
กรมการขนส่งทางบก 

ขบ.   *      

4.5.9 แผนพัฒนาบคุลากรกรมการขนส่งทางบก ขบ.  * * * * * 
4.5.10 การส่งเสริมการวิจัย/พัฒนาและนวัตกรรม ปี 2560-2564 บวท.  * * * * * 
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รายละเอียดผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560–2564 ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ (ต่อ) 

กลยุทธ ์
 รหัสโครงการ ผลผลิต/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน

หลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

ปีด าเนินการ 

60 61 62 63 64 

 4.5.11 การบริหารนวัตกรรม ปี 2560-2564 บวท.  *     

4.5.12 การบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนางาน  
ปี 2560-2564 

บวท.  * * * * * 

   4.5.13 การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน        

1) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สบพ.   * * * * * 

2) โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สบพ.   * * * * * 

3) โครงการยกระดับมาตรฐานสถาบันการบินพลเรือนในฐานะสมาชิก 
โครงการ TRAINAIR PLUS Full Member ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) ไประดับ ICAO Regional Training Centers of 
Excellence (RTCEs) 

สบพ.   * * * * * 

4.5.14 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารส านักงาน สบพ.   * * * * * 
4.6 ส่งเสริมและพัฒนา

ระบบธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

4.6.1 การจัดท าแผนส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับหน่วยงาน  สปค.  ทุก
หนว่ยงาน 

* * * * * 

4.6.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพงานให้มีมาตรฐานระดับสากล ทช.     * * * * 

4.6.3 เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ทช.     * * * * 

4.6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเครือข่ายภาคประชาชน ทช.     * * * * 

4.6.5 แผนงาน/ โครงการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน สปค.   * * * * * 
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ส่วนที ่5 
การน ายุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 สู่การปฏบิัติ 

5.1 หลักการพ้ืนฐานที่ส าคัญในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ผ่านมายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติจริงที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่ก าหนดนั้น องค์กรต้องมีความเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน  
ที่ส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยแผนงาน ซึ่งแผนงานนั้นมี 2 รูปแบบหลักที่ส าคัญคือ (1) 
แผนงานประเภท Single-use Plan ซึ่งเป็นแผนงานที่ถูกสร้างขึ้นและใช้ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ตามที่
ก าหนด เช่นแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และ แผนปฏิบัติการประจ าปี (1ปี) เป็นต้น และ (2) Standing 
Plan คือกรอบวิธีการด าเนินงานที่ถูกก าหนดให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติตามและไม่มีการก าหนดอายุการใช้
จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือปรับปรุง เช่น นโยบาย กฎกติกา หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติมาตรฐาน 
เป็นต้น ซึ่งแท้จริงแล้วนั้น วิสัยทัศน์จะเป็นตัวก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญและถ่ายทอดสู่
แผนการปฏิบัติทั้ง 2 รูปแบบข้างต้น ทั้งในส่วนของกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติที่ท าเป็นประจ า 
(Routine Activities) และกิจกรรมการด าเนินงานที่เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกปรับปรุง/พัฒนาขึ้นตามยุทธศาสตร์ 
(Project/Initiative Activity) โดยวิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนดแนวนโยบาย (Policy) ด้านต่างๆ ที่ใช้เป็น
กรอบการก าหนดแนวปฏิบัติมาตรฐาน (Standard Operation Procedure: SOP) ของหน่วยงาน 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Work Instruction) ของบุคลากร ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องและ 
ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ และในส่วนของการขับเคลื่อนเชิงรุก วิสัยทัศน์ 
จะเป็นตัวก าหนดบทบาทที่ส าคัญ (Role) และพันธกิจ (Mission) ที่ต้องด าเนินการ และถ่ายทอดสู่
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ (Strateic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขององค์กรในที่สุด 
ดังแสดงความสัมพันธ์ใน รูปที่ 5.1-1 

 

รูปที่ 5.1-1 วิสัยทัศน์กับองค์ประกอบที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
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5.2 แนวทางการจัดการยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง 

ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดเป้าหมายและกรอบวิธี 
การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และมีกระบวนการวิเคราะห์ ทบทวน และคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและพัฒนางานของกระทรวงคมนาคม 
ให้สามารถมุ่งเน้นบูรณาการการปฏิบัติราชการของส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงฯ 
ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องเชื่อมโยง สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
เพ่ือสนองความต้องการของภาครัฐและประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ก าหนดขึ้นทั้ง 4 ด้าน ซึ่งน าไปสู่การก าหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม 
และแผนการด าเนินงานในแต่ละปีของกระทรวงคมนาคมในระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕60-๒๕64)  
ซึ่งจะเป็นกลไกส าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงอย่างมีพลวัตร  
โดยมีแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการจัดการยุทธศาสตร์ฯให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบพื้นฐานของระบบการจัดการยุทธศาสตร์ (Strategic Management System: SMS) 

ระบบการจัดการยุทธศาสตร์คือเครื่องมือที่สะท้อนให้เห็นถึงผลงานและคุณภาพของงาน รวมถึง
ภาพรวมความส าเร็จขององค์กรและพนักงานรายบุคคล เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคคลในทุกระดับ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถน า
วิสัยทัศน์และแผนธุรกิจขององค์กรมาก าหนดเป็นเป้าหมายที่วัดได้ และผูกโยงเข้ากับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ภารกิจและการวัดผลการด าเนินงานขององค์กรเข้าด้วยกัน และยังช่วยให้บุคลากรทราบ
และมองเห็นถึงกลยุทธ์การด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์
ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบที่ชัดเจน และโดยปกติ ระบบการจัดการยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 3 ระบบย่อยดังต่อไปนี้ รูปที่ 5.2-1 

 
รูปที่ 5.2-1: แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของระบบย่อยของระบบการจัดการยุทธศาสตร์ (SMS) 

ทั้ง 3 ระบบ: IMS QMS และ PMS1 
  

                                              
1 ปรับปรุงจาก Teay Shawyun, 2009, หน้า 8 
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1) ระบบจัดการสารสนเทศ (Information Management System: IMS) เป็น ระบบฐานข้อมูล 
ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวม ตรวจทาน จัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลที่เป็นพ้ืนฐานของการตัดสินใจตามหลักของการใช้หลักฐานและการวัดตาม
เป้าหมายที่ก าหนดวัตถุประสงค์ มันจะถูกตั้งข้อสังเกตว่า IMS ท าหน้าที่เป็นแนวคิดการหมุน 
PDCA = Plan – Do – Check – Act ต่อมามีการพัฒนาเป็นแนวคิด ADLI = Approach – 
Deployment - Learning – Integration ในปี ค.ศ. 2009 โดย 

Approach (วิธีการ) หมายถึง วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุกระบวนการ ประสิทธิผลของการใช้
วิธีการ ระดับท่ีวิธีการท าซ้ าและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เชื่อถือได้  

Deployment (ปรับใช้) หมายถึง วิธีที่ถูกน าไปใช้กับการสร้างคุณค่า ซึ่งต้องถูกน ามาใช้ 
อย่างต่อเนื่องและถูกใช้โดยทุกหน่วยงานที่เหมาะสม 

Learning (การเรียนรู้) หมายถึง การปรับวิธีการผ่านการประเมินผลและการปรับปรุง  
เพ่ือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาวิธีการผ่านนวัตกรรม รวมถึงปรับแต่ง
นวัตกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในการท างานและกระบวนการภายใน 

Integration (การบูรณาการ) หมายถึง วิธีการที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรของ 
ที่ระบุไว้ในรายละเอียดขององค์กร รายการและกระบวนการอ่ืน ๆ ข้อมูลและระบบการปรับปรุง
ข้ามกระบวนการและหน่วยงาน กระบวนการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และการกระท าที่สอดคล้องกัน
ทั่วทั้งกระบวนการและหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 

2) ระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System:QMS) เป็นระบบการบริหาร
จัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบบริหารคุณภาพ  
มีหลายระบบ ได้แก่ ระบบ Input-Process-Output-Outcome (IPOO) ระบบ Total Quality 
Management (TQM) และระบบ ISO เป็นต้น 

ระบบบริหารงานคุณภาพเกี่ยวข้องกับผู้ด าเนินงานและผู้ใช้ผลผลิตจากการด าเนินงาน  
เป็นระบบที่จะช่วยให้สามารถน าส่งผลผลิตได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต ขณะเดียวกันระบบการบริหารงานคุณภาพจะช่วยให้ผู้ใช้
ผลผลิตได้รับความพอใจ และมั่นใจว่าสินค้าหรือบริการที่ได้รับมีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการ โดยองค์ประกอบที่ส าคัญประกอบด้วย 2 ด้านหลักคือ  

- ด้านของกระบวนการและผลลัพธ์ที่น าไปสู่การตรวจสอบ 

- ด้านระบบการประเมินผลโดยรวมของการวัดประสิทธิภาพการท างานและการ
จัดการตามท่ีก าหนดไว้ 

3) ระบบการจัดการการวางแผน (Planning Management System:PMS ) หมายถึงระบบการ
จัดการการวางแผน ที่ต้องสอดคล้องกับทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่ก าหนดผ่าน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ โดยผ่านการจัดการการวางแผนทั้งแผนระยะยาว 
(Strategic Plan) และระยะสั้น (One-Year-Plan-Budget: OYPB) ที่ต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

 

  5-4 

ตามความเปลี่ยนแปลงของบริบทและผลการด าเนินงาน  ซึ่งจะเป็นการก าหนดทิศทางกล
ยุทธ์ที่จะช่วยระบุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่จะประสบความส าเร็จผ่าน
ทางกลยุทธ์ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท าให้มั่นใจว่า ระบบการจัดการมีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันกับการด าเนินงาน สามารถท าได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคมควรเก็บรวมรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการและ/หรือแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงใช้ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือ
ตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละปี รวมถึงการวิเคราะห์ 
และเรียนรู้ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน จากนั้นจึงน าแผนยุทธศาสตร์มาใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

ทั้งนี้ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น ควรพิจารณาช่วงระยะเวลาด าเนินการ เพ่ือให้สามารถ
จัดท าแผนฯ ดังกล่าวได้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณประจ าปี รวมทั้งควรจัดให้มีการประชุมหรือ
การหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหน่วยงานระดับกระทรวง และระดับหน่วยงาน 
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถจัดล าดับความส าคัญของการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ตลอดจนเพ่ือให้สามารถบูรณาการโครงการ แผนงานด้านต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุนยุทธศาสตร์ 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จ าเป็น เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและ
กลยุทธ์หลักต่างๆที่ได้จัดล าดับความส าคัญไว้ในตอนต้น เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนงานที่ต้องด าเนินการนั้น 
มีทรัพยากรที่จ าเป็นมาสนับสนุนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

  การจัดกระบวนการมอบหมายภาระงาน 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการมอบหมายภาระงานและความรับผิดชอบในงานตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นทั้ง 5 ด้าน ตลอดจนมาตรการ โครงการหรือกิจกรรม
ส าคัญให้กับหน่วยงาน รวมทั้งบุคลากรให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน และให้กิจกรรมการมอบหมายภาระ
งานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการประจ าปี ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกับการจัดท าแผน
งบประมาณของหน่วยงาน โดยควรจะจัดให้มีกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานและการจูงใจ
บุคลากรที่สอดคล้องกับระดับความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ 
โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญที่รับผิดชอบ 
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การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานระหว่างปี 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการประชุมติดตามผลงานเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เช่นราย
เดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน ทั้งในระดับผู้บริหาร และระดับหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดให้มีเครื่องมือ
สนับสนุนที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการติดตามผลสัมฤทธิ์ของแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕60-๒๕64 เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน ซึ่งจะมุ่งเน้นการ
ติดตามเพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ กิจกรรมส าคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นการประเมินความ
เบี่ยงเบน แปรปรวนระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะน าไปสู่การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตามและสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลงานประจ าปีรวมทั้งพัฒนา 
ห้องประชุม/ห้องบัญชาการ และจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญและสอดคล้องกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เนื่องจาก เป็นการเปิดโอกาสให้
ทบทวนถึงผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย ตลอดจนมาตรการ โครงการ  
หรือกิจกรรมส าคัญตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตลอดจนเป็นการทบทวนถึงปัญหาและอุปสรรค  รวมทั้ง
การประเมิน 

สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือเป็นข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญในการก าหนด 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด กลยุทธ์หลัก ตลอดจนมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญของการจัดท า
แผนปฏิบัติการในปีถัดไป 

การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 

กระทรวงคมนาคม ควรด าเนินการให้มีการประเมินผลแบบรวบยอดเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64 รวมทั้งเป็นการสรุปผลการด าเนินงานของ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งผลสรุปนี้จะสามารถน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคมในระยะต่อไป 
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รูปที่ 5.2-2 ระบบการจัดการการวางแผนงานภาพรวมระดับกระทรวงคมนาคม 
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รูปที่ 5.2-3 กรอบแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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รูปที่ 5.2-4 วงจรการจัดการยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ก แผนที่ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก ข ค าอธิบายตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายนอก  
๑. คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งโดยรวมของประเทศไทยในดัชนีความสามารถในการแข่งขัน  

ซ่ึงจัดท าโดย World Economic Forum 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ปัจจุบันมีการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ โดยสถาบันนานาชาติประกอบด้วย World 
Economic Forum (WEF), IMD และ World Bank โดยมีการให้คะแนนในมิติต่างๆ รวมทั้งด้านการขนส่งโดยเน้นไปท่ีคุณภาพ
ของโครงสร้างพื้นฐานท้ังทางถนน ราง น้้า และอากาศ การจัดอันดับโดย World Bank ใช้ค่า Logistics Performance Index 
(LPI) แต่มิได้ด้าเนินการเป็นประจ้าทุกปี ขณะที่ สถาบัน IMD มิได้มีการเผยแพร่คะแนนและอันดับของดัชนีด้านการขนส่งใน
รายละเอียด การก้าหนดตัวช้ีวัดระดับวิสัยทัศน์ครั้งนี้จึงเลือกใช้ผลการจัดอันดับฯ ของ WEF โดยใช้ตัวช้ีวัดคุณภาพของ
โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวม ซึ่งในปี 2558/2559 ประเทศไทยได้คะแนน 4.0 (คะแนนเต็มคือ 7) คิดเป็นอันดับที่ 71 
จาก 140 เขตเศรษฐกิจทั่วโลก และเมื่อเทียบในหมวดเดียวกันประเทศมาเลเซียจะได้คะแนน 5.6 คิดเป็นอันดับที่ 16 ซึ่งมี
คะแนนดีกว่าประเทศไทยมาก จึงได้ก้าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งของประเทศไทยในระยะ  
5 ปีข้างหน้าให้มีคะแนนเท่ากับ 5.6 ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการขนส่งขนาดใหญ่  
ที่แล้วเสร็จในปีนั้น  

ข้อมูลพื้นฐานของอันดับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งจัดโดย WEF ย้อนหลัง 3 ปี 
มีดังนี ้

รายการ ปี 2556/ 
2557 

ปี 2557/ 
2558 

ปี 2558/ 
2559 

คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งโดยรวม 
 คะแนน 
 อันดับ 

 
4.5 
61 

 
4.1 
76 

 
4.0 
71 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๔.1 ๔.1 ๔.4 4.7 ๕.๖ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ระดับ 5 > 4.1  > 4.1  > 4.4  > 4.7 > 5.6 
ระดับ 4 3.9 – 4.1 3.9 – 4.1 4.2 – 4.4 4.5 – 4.7 5.2 – 5.6 
ระดับ 3 3.7 – 3.8  3.7 – 3.8  4.0 – 4.1  4.3 – 4.4  4.9 – 5.1  
ระดับ 2 3.5 – 3.6 3.5 – 3.6 3.8 – 3.9 4.1 – 4.2 4.6 – 4.8 
ระดับ 1 < 3.5 < 3.5 < 3.8 < 4.1 < 4.6 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.weforum.org 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 
๒. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย 

2.1)  สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ระบบขนส่งสาธารณะเป็นรูปแบบการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมการพัฒนาสู่ระบบขนส่งที่ยั่งยืน ลดปัญหา
การจราจร การใช้พลังงาน มลพิษและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเมือง ในปี พ.ศ. 2558 พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (ประกอบด้วยรถไฟฟ้า เรือโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และรถตู้) ประมาณ 
3,079 ล้านคน-เที่ยวต่อปีหรือเฉลี่ยประมาณ 8.44 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ขณะที่ปริมาณการเดินทางโดยรวมทั้งหมด  
(รวมรถยนต์ส่วนบุคคล) อยู่ที่ประมาณ 9,382 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 25.7 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (จากการ
ส้ารวจและประเมินโดยแบบจ้าลองการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข.) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 32.8  

ภายในปี 2563 การก่อสร้างรถไฟฟ้าตามแผนแม่บทจะแล้วเสร็จเพิ่มอีกประมาณ 200 กม.รวมเป็น 300 กม . 
ขณะที่ ขสมก. ยังมีแผนจัดซื้อรถโดยสาร NGV และรถโดยสารไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรองรับตามความต้องการที่เพ่ิมขึ้น
ในอนาคต  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี:้ 

ปริมาณผู้เดินทาง (BTS+MRT+ARL+รถไฟ+รถโดยสารสาธารณะ+รถตู้โดยสาร+BRT+เรือโดยสาร) (คน-เท่ียว/ปี) 
 X ๑๐๐  

จ้านวนเท่ียวการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด (คน-เท่ียว/ปี) 

 

หมายเหตุ: ต้องมีการปรับข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรวมของทุกรูปแบบจากการน้าค่าเฉลี่ยจ้านวนเที่ยวต่อของ 1 เที่ยวการเดินทางจากต้นทาง 
ไปปลายทางของผู้โดยสารมาปรับซ่ึงข้อมูลดังกล่าวจะได้จากการส้ารวจภาคสนาม (ผลส้ารวจ ปี พ.ศ. 2558 = 1.65 เท่ียวต่อคน) 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ BTS (ล้านคน-เท่ียวตอ่ปี) 229.302 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ MRT (ล้านคน-เท่ียวต่อปี) 95.019 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ ARL (ล้านคน-เท่ียวตอ่ปี) 19.308 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ (ล้านคน-เท่ียวตอ่ปี) 8.969 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ BRT (ล้านคน-เท่ียวตอ่ปี) 5.150 
   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจา้ทาง และรถตูโ้ดยสารประจา้ทาง 

(ล้านคน-เท่ียวต่อปี)* 4,621.881 

   ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการเรือโดยสาร (ล้านคน-เท่ียวต่อปี)** 101.145 
  ปริมาณผู้เดินทางรวมในเขตเมืองหลัก (ล้านคน-เท่ียวต่อปี)   

(รวมผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตวั) 
9,382.176 

   ค่าเฉลี่ยของจ้านวนเท่ียวตอ่ของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ตอ่ 1 เท่ียวการเดินทาง 
จากต้นทางไปปลายทาง*** 

1.65 

   รวมจ้านวนเท่ียวการเดินทางระบบขนสง่สาธารณะ = ++++++ 5,080.775 
  จ้านวนเท่ียวการเดินทาง (จากต้นทางไปปลายทาง) ของผู้โดยสารที่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

=    
5,080.775  1.65  

= 3,079.258 

ค่าตัวชี้วัด  =    x 100 
= (3,079.258  9,382.176) x 100  

= 32.82 
 

หมายเหตุ : *    ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการรถโดยสารประจ้าทาง และรถตู้ โดยสารใช้ข้อมูลจากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข. เนื่องจากข้อมูลของ ขสมก. และ ขบ. ไม่ครอบคลุมรถโดยสารประจ้าทาง
และรถตู้โดยสารประจ้าทางทั้งหมด 
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 ** ข้อมูลผู้โดยสารเรือโดยสาร รวมข้อมูลเรือโดยสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย เรือด่วนเลียบแม่น้้า
เจ้าพระยา เรือยนต์ข้ามฟาก เรือยนต์เพลาใบจักรยาว เรือโดยสารคลองแสนแสบ และเรือโดยสารคลองพระโขนง จากสถิติ
จราจรปี 2557 ของส้านักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร 

 *** ข้อมูลได้จากวิเคราะห์ผลการส้ารวจของโครงการของ สนข. 
ปีของข้อมูลที่ใช้ : ปี 2558 ยกเว้นข้อมูลของ BTS และเรือโดยสาร เป็นข้อมูลปี 2557 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
32.82 32.97 33.02 33.72 34.65 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของ สนข . ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟฟ้า 
ที่แล้วเสร็จในปีนั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ 

ระดับ 4 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 

ระดับ 2 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 10  
แต่ไม่เกินร้อยละ 15 

ระดับ 1 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะต่อปริมาณการเดินทางทั้งหมด ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 15 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: รฟม. / รฟท. / ขสมก. / ขบ. / กทม. / จท. 

หน่วยงานผู้ประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล: สนข. / BTSC / รฟม. / SRTET / รฟท. / ขสมก. / ขบ. / กทม. / จท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล:  

1)  ข้อมูลปริมาณผู้เดินทางภายในเมืองทั้งหมด (คนต่อปี) จะใช้ข้อมูลจากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(eBUM) ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

2)  ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการ (คนต่อปี) จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
-  รถไฟฟา้ BTS จากบริษัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ้ากัด (มหาชน) (BTSC) 
-  รถไฟฟา้ใต้ดิน MRT จากการรถไฟฟา้ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
-  รถไฟฟา้แอร์พอร์ตเรลลิงค์ ARL ของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ้ากัด (SRTET) 
-  รถไฟ จากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
-  รถโดยสารประจ้าทาง และรถตู้โดยสาร จากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Extended 

Bangkok Urban Model: eBUM) ของส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยใช้ข้อมูลองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) และกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในการปรับเทียบ 

-  รถโดยสารด่วนพิเศษ (Bus Rapid Transit, BRT) จากกรุงเทพมหานคร (กทม.) 
-  เรือโดยสาร จากกรมเจ้าท่า (จท.) 

3)  ข้อมูลค่าเฉลีย่ของจา้นวนเท่ียวต่อของผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ต่อ 1 เท่ียวการเดินทางจากต้นทางไปปลายทาง (1.65 เท่ียวต่อคน)  
ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจภาคสนาม ทั้งนี้ ข้อมูลนี้สามารถใช้อ้างอิงได้ในปีต่อไป หากพิจารณาเห็นสมควรว่า ยังไม่ต้องการปรับปรุง
ข้อมูล แต่หากจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัยและสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงควรจะต้องมีการก้าหนดหนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบที่จะด้าเนินการในปีต่อไป 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 
๒. สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทย 

2.2)  สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ในปี 2558 มีผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง (ประกอบด้วยรถไฟฟ้า เรือโดยสาร รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ  
และรถตู้) ประมาณ 467.1 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ 1.3 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน ขณะที่ปริมาณการเดินทาง
ระหว่างเมืองโดยรวมทั้งหมด (รวมรถยนต์ส่วนบุคคล) อยู่ที่ประมาณ 929.1 ล้านคน-เที่ยวต่อปี หรือเฉลี่ยประมาณ  
2.5 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน (แบบจ้าลอง e-BUM ของสนข.) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50.28 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ปริมาณผู้เดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ (ทางอากาศ + ทางรถไฟ + รถโดยสารประจ้าทาง) (คน-เท่ียว/ป)ี 
 X ๑๐๐  

จ้านวนผู้เดินทางระหว่างเมืองทั้งหมด (คน-เท่ียว/ปี) 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

ปริมาณผู้เดินทางของแต่ละรูปแบบ (ล้านคน-เที่ยวต่อปี) 

 ปริมาณผู้เดินทางทางอากาศ  (ภายในประเทศ-ทอท.) 47.230 

 ปริมาณผู้เดินทางทางอากาศ  (ภายในประเทศ-ทย.) 15.821 

 ปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองทางรถไฟ 35.483 

 ปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยรถโดยสารประจ้าทาง 368.587 

 ปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองรวมทั้งหมด (รวมผู้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว) 929.105 

ค่าตัวชี้วัด   = (+++)   
= (47.230+15.821+35.483+368.587)  929.105  

= 50.28  
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

50.94 51.59 52.25 52.90 53.56 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร  
เพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ของ สนข. ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลางใช้วิธีแบ่งเท่ากันทุกปี 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 5 แตไ่ม่เกิน
ร้อยละ 10 

ระดับ 2 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 15 

ระดับ 1 สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง ต่้ากว่าค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 15 
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หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ทอท. / ทย. / รฟท. / ขบ. 

หน่วยงานผู้ประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล: ทอท. / ทย. / รฟท. / ขบ. / สนข. 

แหล่งที่มาของข้อมูล:  

1)  ข้อมูลปริมาณผู้โดยสารในการเดินทาง (คน-เท่ียวต่อปี) จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
    - บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) 
    - กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 
    - การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
    - กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) (ใช้ขอ้มูลจากแบบจ้าลองด้านจราจรและขนสง่ของ สนข.) 

2)  ข้อมูลปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองรวม (คน -เที่ยวต่อปี) และข้อมูลปริมาณผู้เดินทางระหว่างเมืองโดยรถโดยสาร (คน -เที่ยวต่อปี)  
ใช้ผลการวิเคราะห์จากแบบจ้าลองด้านการขนส่งและจราจรระดับประเทศ (National Model, NAM) ของส้านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร (สนข.) 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 

3. อัตราการเสียชีวิตจากอบุัติเหตุทางถนน  
(จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนในความรับผิดชอบของ คค. ต่อประชากรหน่ึงแสนคน) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้อัตรา “จ้านวน
ผู้เสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน” ทั้งนี้ แม้ข้อมูลฐาน “การเดินทางคัน-กิโลเมตร” จะสะท้อนถึงปริมาณการเดินทาง 
ที่ แตกต่ างกัน ในแต่ ละปี  แต่ มี ประเทศในกลุ่ ม  IRTAD (International Traffic Safety Data and Analysis Group)  
เพียง 22 ประเทศเท่านั้นที่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วนต่อเนื่อง ดังนั้น จึงเสนอให้ใช้ “จ้านวนประชากร”  
เป็นข้อมูลฐาน ซึ่งปัจจุบันตัวช้ีวัดนี้ถูกใช้เปรียบเทียบในระดับสากลจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  United Nations (UN) และ 
World Health Organization (WHO) 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

จ้านวนผู้เสียชีวิตบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม  
x 100,000 

จ้านวนประชากร 

สถิติย้อนหลัง (อัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 10.4 ต่อป ีลดลงต่ าสุดร้อยละ 2.6 ลดลงสูงสุดร้อยละ 15.7 ต่อปี) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 
อัตราการเสียชีวิตต่อประชากร  
(คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน) 

14.82 13.57 11.58 9.79 9.54 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
8.58 7.72 6.95 6.26 5.63 

หมายเหตุ: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ก้าหนดตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีค่าเป้าหมายปี 2564 
ให้ต่้ากว่า 30 รายต่อประชากรแสนคน ในส่วนของคค. ปรับตัวชี้วัดโดยนับเฉพาะการเสียชีวิตบนถนนในความรับผิ ดชอบของกระทรวงคมนาคม 
โดยมีการเสนอกลยุทธ์ ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการลดอุบัติเหตุ ครอบคลุมด้านวิศวกรรมและผู้ใช้ทางโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ 
รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางถนนลดลงจากค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5 

ระดับ 4 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางถนนลดลงจากค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางถนนท้าได้ตามค่าเป้าหมาย 

ระดับ 2 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 1 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางถนนเพิ่มสูงขึ้นกว่าค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 5  
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: จ้านวนผู้เสียชีวิต: กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
จ้านวนประชากร: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายส าหรับวิสัยทัศน์ : มิติจากการประเมินภายใน 

4. สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนการบริหารจัดการ) โดยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม
ส้าหรับการขนส่งสินค้าทางถนน ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ การลดสัดส่วนของต้นทุนการขนส่งต่อผลิ ตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product :GDP) แสดงถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไปสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่ง 
ต่อ GDP ควรมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ GDP หน่วย (ร้อยละ) = 
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้ารวม (ล้านบาท) 

x 100 
GDP (ล้านบาท) 

 

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาพรวมในรอบ 1 ปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) และใช้ราคาตลาด (Market price) ของปีที่จัดท้าตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.40  (ใช้ข้อมูลปี 
2558 จากหน่วยงาน ไม่มีการค้านวณ) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปี 2560  
เป็นไปตามเป้าหมายของ คค. ที่ให้กับส้านักงบประมาณ ขณะที่ค่าเป้าหมายแต่ละปีคิดจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟระหว่างเมืองและโครงการ
ด้านการขนส่งทางล้าน้้าและชายฝั่งที่แล้วเสร็จ ท้าให้เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางและน้้าให้สูงขึ้น ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวช้ีวัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2 
ระดับ 3 ค่าตัวช้ีวัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 4 
ระดับ 2 ค่าตัวช้ีวัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 6 
ระดับ 1 ค่าตัวช้ีวัดมีค่าสูงกว่าเป้าหมายเกนิร้อยละ 6 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.1: ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มีความเรียบตามมาตรฐาน (IRI น้อยกว่าหรือเท่ากบั 3.5) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งหลักของประเทศในภาพรวม ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่ 
1.1 และ 1.3 โดยเลือกใช้ “คุณภาพของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน” ในการก้ากับดูแลของกรมทางหลวง ซึ่งถือเป็นโครงข่าย
คมนาคมหลักของประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนเพื่อตรวจวัดคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งหลักของประเทศ
โดยรวม ทั้งนี้ ได้เลือกใช้ “ค่าความเรียบตามมาตรฐาน (International Roughness Index: IRI)” ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดคุณภาพของ
ผิวทางในทางวิศวกรรมทางหลวงที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นเครื่องมือในการตรวจ และใช้เป้าหมายของกรมทางหลวง  
ทีจ่ะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศให้มีค่า IRI ไม่เกินกว่า 3.5 เป็นกรอบในการประเมิน  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินท่ีมีค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 
 X ๑๐๐  

ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินท้ังหมด 

ส้าหรับข้อมูลพื้นฐานของร้อยละของทางหลวงแผ่นดินท่ีมีความเรียบตามมาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้ 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ระยะทางของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน 

ที่มีค่า IRI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.5 
83.29 82.21 82.10 

ที่มา: กรมทางหลวง 

จากข้อมูลย้อนหลังจะพบว่า กรมทางหลวงยังไม่สามารถเพิ่มสัดส่วนของทางหลวงแผ่นดินที่มีค่าดัชนีความเรียบได้ตาม
เป้าหมาย และสัดส่วนดังกล่าวยังมีค่าลดลงอีกด้วย (ลดลงประมาณร้อยละ 1.5) อย่างไรก็ตาม การบ้ารุงรักษาทางหลวง
แผ่นดินสายหลักให้มีคุณภาพได้มาตรฐานถือเป็นงานท่ีมีความส้าคัญต่อการพัฒนาประเทศ กรมทางหลวงจึงควรก้าหนด
เป้าหมายให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น เพื่อเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทาย  

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 82 ร้อยละ 82 ร้อยละ 84 ร้อยละ 86 ร้อยละ 88 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มี IRI น้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.5 เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มี IRI น้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเปา้หมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 2 

ระดับ 3 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มี IRI น้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเปา้หมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 4 

ระดับ 2 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มี IRI น้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเปา้หมายของปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 6 

ระดับ 1 ร้อยละของทางหลวงแผ่นดินที่มี IRI น้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.5 ต่้ากว่าเปา้หมายของปีนั้นๆ มากกวา่ร้อยละ 6 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: กรมทางหลวง 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ฐานข้อมูลระบบบ้ารุงทาง ส้านักงานบริหารบ้ารุงทาง กรมทางหลวง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที ่1.2: สัดส่วนประชากรของประเทศท่ีเข้าถึงสถานีรถโดยสารหรือสถานีรถไฟ  

ภายในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐาน ในการ
เดินทางระหว่างเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบรถโดยสารประจ้าทาง (บขส.) และระบบรถไฟโดยสาร (รฟท.) ให้เป็นไปตาม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 โดยเลือกใช้ “ระดับการเข้าถึง (Accessibiilty)” เป็นเครื่องมือหลัก โดยอาศัยการค้านวณจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินว่าในพื้นที่รัศมีการเดินทาง 1 ช่ัวโมง โดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสารในการก้ากับของ ขบ. (ในปี พ.ศ. 
2559 มีทั้งสิ้น 121 แห่ง) และสถานีรถไฟและป้ายหยุดรถในการก้ากับของ รฟท. (ในปี พ.ศ. 2559 มีทั้งสิ้น 533 แห่ง) 
สามารถครอบคลุมประชากรตามทะเบียนราษฎร์ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละเท่าใดของประชากรทั้งประเทศไทย  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี:้ 

จ านวนประชากรทีส่ามารถเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะขั้นพ้ืนฐานได้ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง 
 X ๑๐๐  

จ านวนประชากรทั้งหมดของประเทศไทย 

อน่ึง จากการทบทวนผลการศึกษาส้ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดท้าแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคในหลาย
จังหวัด พบว่าความเร็วเฉลี่ยของการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมักอยูใ่นระดับประมาณ 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เพื่อให้
สะดวกต่อการประเมินตวัช้ีวัดครั้งนี้ จึงก้าหนดให้รัศมีการเดินทาง 1 ช่ัวโมง เทียบเท่ากับรัศมี 30 กิโลเมตรโดยประมาณ ทั้งน้ี
จากประเมินพบว่าในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรที่สามารถเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานีรถไฟในระดับการเข้าถึง
ที่ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 77.59 ของประชากรทั้งประเทศ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 78 ร้อยละ 79 ร้อยละ 80 ร้อยละ 81 ร้อยละ 82 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในเวลา 1 ชม. เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในเวลา 1 ชม. ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 0.1 - 0.5 

ระดับ 3 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในเวลา 1 ชม. ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 0.6 - 1.0 
ระดับ 2 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในเวลา 1 ชม. ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 1.1 - 2.0 
ระดับ 1 ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะขั้นพื้นฐานในเวลา 1 ชม. ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 2.1 ขึ้นไป 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: กรมการขนส่งทางบก, การรถไฟแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.3: สัดส่วนการใช้บรกิารระบบรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการให้บริการและความครอบคลุมเข้าถึงได้ของระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.2 โดยเลือกใช้ “สัดส่วนของเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า 
ต่อเที่ยวการเดินทางทั้งหมด (Mode Share)” ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดเดียวกับตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 7 เป้าประสงค์ที่ 2 ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ในการประเมิน ท้ังนี้สัดส่วนของเที่ยวการเดินทางจะได้จากการส้ารวจและ
ประเมินโดยแบบจ้าลองการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (eBUM) ของ สนข. 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

จ านวนเที่ยวการเดินทางที่เกิดจากการเลือกใช้ระบบรถไฟฟ้า (เที่ยว/วัน) 
 X ๑๐๐  

จ านวนเที่ยวการเดินทางที่เกิดขึ้นทั้งหมด (เที่ยว/วัน) 

ส้าหรับข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี มีดังนี้ 

รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ร้อยละของเที่ยวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 4.0 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร (ศทท.) ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 5.0 ร้อยละ 5.8 ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 10.4 ร้อยละ 15.0 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปีระหว่างกลาง
ค้านวณตามสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟฟ้าที่แล้วเสร็จในปีนั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของสัดส่วนเท่ียวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม เป็นไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  

ระดับ 4 ร้อยละของสัดส่วนเท่ียวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 1 - 2 

ระดับ 3 ร้อยละของสัดส่วนเท่ียวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 3 - 5 
ระดับ 2 ร้อยละของสัดส่วนเท่ียวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 6 - 10 
ระดับ 1 ร้อยละของสัดส่วนเท่ียวการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าต่อเที่ยวการเดินทางรวม ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ร้อยละ 11 ขึ้นไป 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.4: ร้อยละของจ านวนสถานีขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกระบบทีม่ีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุต่อจ านวนสถานีทั้งหมดในการดูแลของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการรองรับการให้บริการผู้พิการและผู้สูงอายุ ในรูปแบบของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(Universal Design) สนับสนุนให้สังคมเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1.4 โดยเลือกใช้ “จ้านวนสถานี
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทุกระบบที่มีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ หรือแบบ Universal Design” เป็นเครื่อง
วัดผลการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้สถานีขนส่งผู้ โดยสารที่เข้าข่ายการพิจารณาประกอบด้วย สถานีขนส่งผู้โดยสาร  
(ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 121 สถานี) สถานีรถไฟ (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 533 สถานี) สถานีรถไฟฟ้า 
ในระบบรถไฟฟ้ามหานครและบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 77 สถานี) สถานีรถโดยสารด่วน
พิเศษ BRT (ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 12 สถานี) และท่าเรือโดยสารในแม่น้้าเจ้าพระยาและในคลองในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนทั้งสิ้น 81 ท่า) รวมทั้งสิ้น 824 สถานี ทั้งนี้การค้านวณให้คิดตามจ้านวนสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 

ส้าหรับรายละเอียดอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวก และบริการส้าหรับคนพิการในสถานที่บริการภาคขนส่ง  จะต้อง
สอดคล้องกับกฎหมายจ้านวน 3 ฉบับ ดังนี ้

 กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที่ 
ยานพาหนะและบริการขนส่ง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ของกระทรวง
คมนาคม  

 กฎกระทรวงก้าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ้านวยความสะดวกหรือบริการในอาคาร สถานที ่
หรือบริการสาธารณะอื่นเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 กฎกระทรวงก้าหนดสิ่งอ้านวยความสะดวกในอาคารส้าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา  พ.ศ. 
2548 กระทรวงมหาดไทย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี:้ 

จ านวนสถานีขนส่งผูโ้ดยสารทุกระบบท่ีมีการรองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 X ๑๐๐  

จ านวนสถานีขนส่งผูโ้ดยสารทุกระบบทั้งหมดที่มีอยู่ในปีประเมิน 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้เป็นตัวชี้วัดใหม่ จึงยังไม่เคยมีการค้านวณหรือเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานไว้ อย่างไรก็ดีการด้าเนินการสามารถท้าได้
โดยง่ายและไม่ก่อให้เกิดภาระงบประมาณเป็นจ้านวนมาก จึงเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและเร่ิมใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวนี้
ในการประเมินตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ส้าหรับรายละเอียดเรื่องสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นต้องจัดให้มีภายในสถานที่
บริการภาคขนส่งสามารถสืบค้นได้จาก “ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (ตุลาคม 2558) คู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ้านวย
ความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภทและผู้สูงอายุส้าหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่ง, ภาคผนวก ฉ” 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 ร้อยละ 50 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ระดับ 5 ร้อยละของสถานขีนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ เปน็ไปตามเป้าหมายของปีนั้นๆ  
ระดับ 4 ร้อยละของสถานขีนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเปา้หมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 ร้อยละของสถานขีนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเปา้หมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 ร้อยละของสถานขีนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากว่าค่าเปา้หมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 15 
ระดับ 1 ร้อยละของสถานีขนส่งผู้โดยสารที่รองรับการใช้งานของผู้พิการและผู้สูงอายุ ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายในปีนั้นๆ เกินร้อยละ 15 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด:  กรมการขนส่งทางบก, การรถไฟแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย, กรมเจ้าท่า และ
กรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  
การพัฒนาระบบขนส่งขั้นพ้ืนฐานให้เชื่อมโยง ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัดที่ 1.5: ร้อยละของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้ 
เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปีน้ันๆ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลการด้าเนินงานเพื่อการใช้พลังงานสิ้นเปลืองและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคม
ขนส่ง ตามกลยุทธ์ที่ 1.5 โดยเลือกใช้ “อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับกรณีฐาน 
(Base-Line Scenario หรือ Business-as-usual)” เพื่อเป็นตัวแทนในการประเมินผล ซึ่งตัวช้ีวัดดังกล่าวนี้เป็นตัวช้ีวัดเดียวกับ
ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร์ที่ 4 เป้าประสงค์ที่ 4 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี:้ 

ผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการขนส่งทั้งประเทศที่จัดท้าโดยส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศตามผลการด าเนินงานจริง (ล้านตัน) 
 X ๑๐๐  

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีถูกปล่อยจากภาคขนส่งตามกรณีฐาน หรอื BAU (ล้านตัน) 

ส้าหรับข้อมูลพื้นฐานของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกย้อนหลัง มีดังนี ้

ปี พ.ศ. 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

กรณี BAU  
(ล้านตัน-เทียบเท่า CO2) 

ค่าเป้าหมาย 
ในการลดก๊าซเรือนกระจก  
(ล้านตัน-เทียบเท่า CO2) 

เป้าหมายค่าสูงสุด (เพดาน)  
ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(ล้านตัน-เทียบเท่า CO2) 

2558 65.71 8.33 57.38 

2559 66.53 9.17 57.36 

ที่มา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. 

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคการขนส่งท้ังประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2558 ที่จัดท้า
โดยส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มีค่าเท่ากับ 69.12 Mt-CO2 พบว่ามีค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับกรณี
ปกติในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2558) คือ 65.71 Mt-CO2 ซึ่งจะเห็นว่าที่ผ่านมานั้น การลดก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งยัง
ไม่สามารถท้าได้ตามแผนท่ีก้าหนด เนื่องจากสัดส่วนการใช้การขนส่งสินค้าทางรางและทางน้้า รวมทั้งการเดินทางโดยใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะในเมืองหลักนั้น มีสัดส่วนที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากสามารถด้าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. 2560-2564 จนบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ได้ จะช่วยให้การลดก๊าซเรือนกระจกสามารถเกิดขึ้นได้ตาม
แผนที่ก้าหนดไว้ การก้าหนดเป้าหมายในระยะ 5 ปีข้างหน้าด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง จึงเป็น
เป้าหมายที่เป็นไปได้และมีความท้าทาย 
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ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ลดลงร้อยละ 1.0 ลดลงร้อยละ 2.0 ลดลงร้อยละ 3.0 ลดลงร้อยละ 5.0 ลดลงร้อยละ 7.0 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ขณะที่ค่าเป้าหมายตาม TPI ซ่ึง
อ้างอิงจากแผนขนส่งยั่งยืนฯ ตั้งเป้าหมายในช่วงปี 2560-2563 จะลดลงร้อยละ 15 ต่อปี ส้าหรับกระทรวงคมนาคม ซ่ึงมีโครงการรถไฟฟ้า 
รถไฟระหว่างเมือง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางน้้า สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง (mode shift) 
อาทิ การสนับสนุนการเปลี่ยนจากรถใช้น้้ามันเป็นรถไฟฟ้า การจัดการความต้องการในการเดินทาง (TDM- Transport Demand Management) 
จะอยู่นอกภารกิจโดยตรงของกระทรวงคมนาคม จึงก้าหนดค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 7  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน สูงกว่าค่าเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 5 

ระดับ 4 
อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน สูงกว่าหรือต่้ากวา่ค่าเป้าหมายไม่เกิน
ร้อยละ 5 

ระดับ 3 อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายไม่เกินรอ้ยละ 15 
ระดับ 1 อัตราการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคขนส่งเมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน ต่้ากวา่ค่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 15 

ในการค้านวณร้อยละของอัตราการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเป็นผลจากการด้าเนินงานเพื่อก้าหนดค่าระดับคะแนนท่ีได้รับ 
ในแต่ละปี ท้าได้โดย  

( 1 – 
ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกรณีฐานที่สามารถท าได้จริง 

) X ๑๐๐  

ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกรณีฐานตามเป้าหมายในปีนั้นๆ 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง”  

ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อปริมาณการเดินทางบนโครงข่ายถนนในความรับผิดชอบของ คค. 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศในภาพรวม โดยใช้ “จ้านวนครั้งของ
อุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อการเดินทางล้านคัน-กิโลเมตร” ส้าหรับสาเหตุที่ใช้จ้านวนอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตเพราะถือว่าเป็น
เหตุการณ์ที่มีความรุนแรงสูงที่สุด ส่วนปริมาณการเดินทางหน่วย คัน-กิโลเมตร หมายถึง จ้านวนรถที่เดินทางบนถนนทั้งหมด
คูณกับระยะทางเดินทางเฉลี่ย ซึ่งสามารถสะท้อนถึงปริมาณการเดินทาง 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงาน มีดังนี:้ 

 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของกรมทางหลวง (ครั้งต่อปี) 

1,609 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของกรมทางหลวงชนบท (ครั้งต่อปี) 

244 

 จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวติจากอุบัติเหตุทางถนน 
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ครั้งต่อปี) 

14 

 ระยะทางในการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของกรมทางหลวง (พันลา้นคัน-กม. ต่อปี) 

256.182 

 ระยะทางในการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของกรมทางหลวงชนบท (พันลา้นคัน-กม. ต่อปี) 

35.454 

 ระยะทางในการเดินทางบนโครงข่ายถนน  
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (พันล้านคัน-กม. ต่อปี) 

N/A 

ค่าตัวชี้วัด   = (++)  (++)* 
(1,609+244)  (256.182+35.454) 

= 6.35 

หมายเหตุ:  N/A คือ ขาดข้อมูลระยะทางในการเดินทางบนทางพิเศษ จึงยังไม่ได้ใช้ข้อมูลของทางพิเศษในการวิเคราะหค่์าตัวชี้วัด  
ปีของข้อมูลที่ใช้ : ปี 2558 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ครั้งต่อพันล้านคัน-กิโลเมตร) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
4.72 4.55 4.39 4.23 4.07 

 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. และมีการเสนอกลยุทธ์ซ่ึงมีแผนงาน/โครงการลดอุบัติเหตุครอบคลุมด้านวิศวกรรมและ
ผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ รถจักรยานยนต์ และรถสาธารณะ มีข้อสังเกตว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายในปี พ.ศ. 2560 ลดลง
มากเมื่อเทียบกับค่าตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงเท่ากับ 6.35 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. เนื่องจากว่า ค่าตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2558 นั้นเป็นค่าที่เกิดขึ้น
จริงในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายเดิม (ที่ตั้งไว้ในปี พ .ศ. 2558 เช่นกัน) คือ 5.04 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. ในขณะที่การก้าหนดค่า
เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. 2560-2564 นั้น สนข. ได้ยึดแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทียบกับเป้าหมายเดิม คือ 5.04 ครั้ง/พันล้านคัน-กม. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางถนน เป็นไปตามเป้าหมายในปีน้ันๆ หรือลดลงต่้ากว่า 

ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีนัน้ๆ ไม่เกินร้อยละ 5 

ระดับ 3 
อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีนัน้ๆ มากกว่าร้อยละ 5  
แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 

ระดับ 2 
อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีนัน้ๆ มากกว่าร้อยละ 10  
แต่ไมเ่กินร้อยละ 20 

ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางถนน สูงกว่าเป้าหมายในปีนัน้ๆ มากกว่าร้อยละ 20 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สปค.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทล. / ทช. / กทพ. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ใช้ข้อมูลจากกรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 

- จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุทางถนนท่ีมีผู้เสียชีวิต (ครั้งต่อปี) 
- ระยะทางในการเดินทางบนโครงข่ายถนน  (1,000 ล้านคัน-กิโลเมตร ต่อปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง”  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุต้ังแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงของการขนส่งทางรถไฟ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรุนแรงจากอุบัติเหตุในระบบขนส่งทางรางของประเทศในภาพรวม โดยใช้ “จ้านวน
ครั้งของอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตต่อการให้บริการล้านกิโลเมตร” ทั้งนี้จ้านวนอุบัติเหตุจะอ้างอิงจากข้อมูลของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยเท่าน้ัน 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

 
หมายเหตุ: อัตราการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงถึงระดับเหตุอันตรายส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับรถไฟต่อระยะกิโลเมตรท้าการ (กิโลเมตร-
เที่ยว) ของขบวนรถไฟที่ให้บริการโดยสารและขนส่งสินค้ารวมตลอดปี 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

 จ้านวนอุบัติเหตุตั้งแต่ระดับเหตุอันตรายร้ายแรงถึงระดับเหตุอันตรายสา้คัญที่เกีย่วข้องกับรถไฟ (ครั้งต่อปี) 12 

 ระยะกิโลเมตรท้าการรวมของรถไฟ (ล้าน กม.-เท่ียว ต่อปี) 31.052 

ค่าตัวชี้วัด  = 12  31.052= 0.3864 
 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อล้านกิโลเมตร-เท่ียว) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
0.3864 0.3864 0.3609 0.3354 0.1900 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข . ส่วนตัวเลขแต่ละปีเป็นผลมาจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปีนั้นๆ ท้าให้อุบัติเหตุลดลง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ เป็นไปตามเป้าหมายในปีน้ันๆ หรือลดลงต่้ากว่า 
ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ ไม่เกิน 1.5 เท่า 
ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2.0 เท่า 
ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่า 2.0 เท่า แต่ไม่เกิน 2.5 เท่า 
ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีมีผู้เสียชีวิตทางรถไฟ สูงกว่าเป้าหมายในปีน้ันๆ มากกว่า 2.5 เท่า  

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: รฟท. สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: รฟท. 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ใช้ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 
- จ้านวนอุบัติเหตุระดับเหตุอันตรายร้ายแรง และเหตุอันตรายส้าคญัของการขนส่งทางรถไฟ (ครั้งต่อปี) 
- ระยะกิโลเมตรท้าการของขบวนรถไฟ (ล้านกิโลเมตร-เทีย่ว ต่อปี) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง”  

ตัวชี้วัดที่ 2.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุของการขนส่งทางน้ า 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งสินค้า  
ทางน้้าโดยใช้ “จ้านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้้าท่ัวประเทศ ต่อจ้านวนเที่ยวเดินเรือท้ังหมดตลอดปี”  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

 
 

จ้านวนเที่ยวเรือเป็นข้อมูลจากกรมเจ้าท่า ซึ่งประกอบด้วย 
 เรือด่วนเลียบแม่น้้าเจ้าพระยา  เรือโดยสารคลองพระโขนง 
 เรือยนต์ข้ามฟาก  เรือท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าและทะเล 
 เรือยนต์เพลาใบจักรยาว  เรือขนส่งสินค้าบริเวณเมืองท่าชายทะเล (เรือค้าต่างประเทศ และ เรือค้าชายฝั่ง) 
 เรือโดยสารคลองแสนแสบ  เรือขนส่งสินค้าทางแม่น้้า 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

  จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้้า (ครั้งต่อปี) 27 
  จ้านวนเท่ียวเรือทั้งหมด (ล้านเท่ียวต่อปี) 2.831 

ค่าตัวชี้วัด   =    = 27  2.831 = 9.54 
 

ปีของข้อมูลที่ใช้ :  - จ้านวนครั้งของอุบัติเหตุจากการขนส่งทางน้้า ข้อมูล ปี 2558 
  - จ้านวนเท่ียวเรือทั้งหมด ข้อมูล ปี 2557 

 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อล้านเท่ียว) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

8.64 8.35 8.05 7.75 7.45 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเป้าหมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข . ส่วนตัวเลขแต่ละปีเป็นผลมาจากการบรรจุโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภัยทางน้้าหลายโครงการ อาทิ โครงการศูนย์ควบคุมการเดินเรือ การติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ศูนย์ควบคุมจราจรในพื้นที่ เป็นต้น 

 

จ้ำนวนอุบัติเหตจุำกกำรเดินทำงและขนส่งสินค้ำทำงน ้ำท่ัวประเทศ 
จ้ำนวนเที่ยวเดินเรือทั งหมด 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางน้้า เป็นไปตามเป้าหมายในปนีั้นๆ หรือลดลงต่้ากว่า 
ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 5  

แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 
ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 10  

แต่ไมเ่กินร้อยละ 20 
ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางน้้า สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 20  

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: กรมเจ้าท่า (จท.) ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กรมเจ้าท่า (จท.) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: รวบรวมขอ้มูลจากกรมเจ้าท่า (จท.) ดังนี ้

- จ้านวนอุบัติเหตุจากการเดินทางและขนส่งสินค้าทางน้้าท่ัวประเทศ (ครั้งต่อปี) 
- จ้านวนเที่ยวเดินเรือทั้งหมด (เทีย่วต่อปี) 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 

ข - 20 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง”  

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินจ้านวนอุบัติ เหตุในระบบขนส่งทางอากาศในภาพรวม  โดยใช้อัตรา “จ้านวนครั้งของ
อุบัติเหตุของการขนส่งทางอากาศ (ครั้งต่อปี) โดยนับรวมเหตุตั้งแต่ที่เกิดตั้งแต่ผู้โดยสารขึ้นบนอากาศยานจนถึงลงเป็นเหตุที่ท้าให้
อากาศยานเสียหายมาก หรือท้าให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หรืออากาศยานสูญหาย โดยพิจารณาอุบัติเหตุ 
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ภายในน่านฟ้าตามเขตแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Flight Information Region, FIR) 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

 

 

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 

จ้านวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศใน ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ 6 ครั้งต่อป ี 
(ใช้ค่าจากหน่วยงาน ไม่มีการค้านวณ) 

ค่าเป้าหมาย (ครั้งต่อป)ี 

ก้าหนดค่าเป้าหมายส้าหรับตัวช้ีวดั คือ ไม่ให้มีการเกิดอุบตัิเหตุ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
0 0 0 0 0 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเปา้หมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจร
เพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศของ สนข.  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดเท่ากับค่าเป้าหมาย (ค่าตัวช้ีวัด = 0) 

ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดมากกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าตัวช้ีวัด > 0) 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กลุ่มงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ (กนย.) ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

จ ำนวนครั้งของอุบัติเหตุของกำรขนส่งทำงอำกำศ (ครั้งต่อปี) 
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หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดการเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลการศึกษาภายใต้โครงการศึกษาจัดท้า
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข . โดยที่ปรึกษา 
มีข้อสังเกตว่า ตัวช้ีวัดดังกล่าวเป็นการใช้เฉพาะจ้านวนครั้งของอุบัติเหตุของการขนส่งทางอากาศ (ครั้งต่อปี) โดยไม่ขึ้นอยู่กับ
จ้านวนเที่ยวบินที่ให้บริการ ซึ่งไม่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการให้บริการ ที่ปรึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเป็นทางเลือกเพิ่มเติม  
หากในอนาคตทางกระทรวงคมนาคมจะพิจารณาปรับตัวช้ีวัดนี้เพิ่มเติม โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
 

 

โดยผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2558 พบว่า จ้านวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศใน ปี พ.ศ. 2558 มีจ้านวน 5 ครั้ง 
และมีจ้านวนเที่ยวบิน ๘๓๑,๙๑๐ เที่ยว จึงมีค่าตัวช้ีวัดเท่ากับ 6.01 ครั้งต่อล้านเท่ียวบิน 

ซึ่งกระทรวงคมนาคมอาจก้าหนดค่าเป้าหมายส้าหรับตัวช้ีวัดนี้ใหม่เป็นดังนี ้คือ  

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
6.00 5.80 5.60 5.40 5.20 

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี ้

ระดับ 5 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางอากาศ เป็นไปตามเป้าหมายในปีนั้นๆ หรือลดลงต่้ากว่า 
ระดับ 4 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ ไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 5  

แต่ไมเ่กินร้อยละ 10 
ระดับ 2 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 10  

แต่ไมเ่กินร้อยละ 20 
ระดับ 1 อัตราการเกิดอุบัตเิหตุที่มผีู้เสียชีวิตทางอากาศ สูงกว่าเป้าหมายในปีนั้นๆ มากกว่าร้อยละ 20  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 “การยกระดับความปลอดภัยและความม่ันคงของระบบขนส่ง”  

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบนิ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางการบินจากการกระท้าแทรกแซงที่มิชอบโดยกฎหมาย ปล้น จี้ 
ยึด อากาศยาน ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทาง
อากาศ โดยการวัดจะวัดจาก 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ระดับความสามารถในการคัดกรองวัตถุอันตราย (Dangerous Goods) 
ตามประกาศ กพท. (หรือมาตรฐาน ICAO) และ  2) เหตุการณ์ปล้น จี้ ยึด อากาศยานท่ีออกจากประเทศไทย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

จ้านวนครั้งที่พบวัตถุอันตรายบนอากาศยานหรือปลายทาง และจ้านวนครั้งของเหตุการณ์ปล้น จี้ ยึด อากาศยานที่
ออกจากประเทศไทย 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ครั้งต่อปี) 

ไม่ควรมีวัตถุหรือสินค้าอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตน้าขึ้นอากาศยาน หรือตรวจพบ ณ ท่าอากาศยานปลายทาง รวมถึง
เหตุการณ์ปล้น จี้ ยึด อากาศยานท่ีออกจากประเทศไทย จึงก้าหนดค่าเป้าหมายเป็นศูนย์ (0) 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 
จ้านวนครั้งที่พบวัตถุอันตรายบนอากาศ
ยานหรือปลายทาง และจา้นวนครัง้ของ

เหตุการณ์ปล้น จี้ ยึด อากาศยาน 
ที่ออกจากประเทศไทย 

0 0 0 0 0 

หมายเหตุ: ตัวเลขปีฐานและค่าเปา้หมายปี 2564 ใช้ตามผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานขอ้มูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อ
ประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศของ สนข. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดเท่ากับค่าเป้าหมาย (ค่าตัวช้ีวัด =0) 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดมากกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าตัวช้ีวัด > 0) 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ทย. / กพท. / ข้อมูลจากแหล่งข่าว หรือการรายงานจากหน่วยก้ากับ / สนข. 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ทย. / กพท. / ข้อมูลจากแหล่งข่าว หรือการรายงานจากหน่วยก้ากับ 

แหล่งที่มาของข้อมูล: 
1) ข้อมูลจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) หรือส้านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) 
2) ข้อมูลจากแหล่งข่าว หรือการรายงานจากหน่วยก้ากับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.1: อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐในระบบขนส่ง (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการขยายตัวของการลงทุนระบบขนส่งด้วยเงินงบประมาณของรัฐบาล หากรัฐบาลจัดสรรเงิน
งบประมาณกับภาคขนส่งมากข้ึนทุกปี ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งท่ีมากขึ้น 
ส่งผลไปถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศด้วย ในทางกลับกันหากรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณแก่ภาคขนส่งน้อยลง
ทุกปี ย่อมท้าให้การพัฒนาระบบขนส่งเป็นไปได้ช้า และท้าให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวน้อยลงตามไปด้วย 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดนี้ยังไม่เคยมีการน้ามาใช้วัดผลการด้าเนินงานของกระทรวงคมนาคม จึงยังไม่มีค่าปีฐาน  

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
10 10 10 10 10 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 ปรับมาจาก “อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี” ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยเพิ่มเติมการลงทุนเฉพาะภาคคมนาคมขนส่งเท่านั้น 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 สัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโลจิสติกส์ (ประกอบด้วย ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง 
และต้นทุนการบริหารจัดการ) โดยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานโดยรวม
ส้าหรับการขนส่งสินค้าทางถนน ทางน้้า ทางราง และทางอากาศ การลดสัดส่วนของต้นทุนการขนส่งต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (Gross Domestic Product :GDP) แสดงถึงประสิทธิภาพการขนส่งที่เพ่ิมขึ้น โดยทั่วไปสัดส่วนต้นทุนค่าขนส่งต่อ 
GDP ควรมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีหรืออย่างน้อยที่สุดจะต้องไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๆ 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อ GDP หน่วย (ร้อยละ) =   x 100 

หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดเป็นภาพรวมในรอบ 1 ปีปฏิทิน (มกราคม – ธันวาคม) และใช้ราคาตลาด (Market price) ของปีที่จัดท้าตัวชี้วัด 

ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน ปี พ.ศ. 2558 มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 7.40  (ใช้ข้อมูลปี 
2558 จากหน่วยงาน ไม่มีการค้านวณ) 

 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
7.3 7.3 7.3 7.2 6.9 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ส่วนค่าเป้าหมายปี 2560 เป็นไป
ตามเป้าหมายของ คค. ที่ให้กับส้านักงบประมาณ ขณะที่ค่าเป้าหมายแต่ละปีคิดจากสัดส่วนจ้านวนโครงการรถไฟระหว่างเมืองและโครงการด้าน
การขนส่งทางล้าน้้าและชายฝั่งที่แล้วเสร็จ ท้าให้เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางและน้้าให้สูงขึ้น ซ่ึงสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวชี้วัดเปน็ไปตามเป้าหมายหรือมีค่าต่้ากว่าค่าเป้าหมาย 
ระดับ 4 ค่าตัวชี้วัดมีคา่สูงกวา่เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 
ระดับ 3 ค่าตัวชี้วัดมีคา่สูงกวา่เป้าหมายเกินร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 
ระดับ 2 ค่าตัวชี้วัดมีคา่สูงกวา่เป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 
ระดับ 1 ค่าตัวชี้วัดมีคา่สูงกวา่เป้าหมายเกินร้อยละ 15 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.3 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการขนส่งของประเทศในภาพรวม การขนส่งทางรางเป็นรูปแบบ
การขนส่งที่ประหยัดทั้งต้นทุนการขนส่ง การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการขนส่งทางรางที่เพิ่มสูงขึ้น
จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแสดงถึงทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน 
ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ค้านวณหาร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางรางเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด 

 
หมายเหตุ: ค่าตัวชี้วัดมีระดับความละเอียดทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 

ผลการค้านวณสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง โดยค้านวณจากปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” แยกตามรูปแบบการ
ขนส่งต่างๆ พบว่า สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางระหว่างปี 2557 -  2559 มีค่าดังนี ้

ปริมาณการขนส่งสินค้า ปี งปม. 2557 ปี งปม. 2558 ปี งปม. 2559 
ทางราง (ล้านตัน) 10.792 11.641 11.331 
รวมทั้งหมด (ล้านตัน) 804.521 831.516 815.189 
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง (ร้อยละ) 1.34 1.40 1.39 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจัดท้าตัวช้ีวัดสัดส่วน
ปริมาณขนส่งสินค้าทางราง โดยวัดจากหน่วย “ล้านตัน-กิโลเมตร” ซึ่งสามารถสะท้อนขีดความสามารถของกระทรวงคมนาคมได้
ดีกว่าการใช้สัดส่วนของปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” และ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้
อยู่แล้ว จึงไม่เป็นภาระแก่หน่วยงาน จากผลการศึกษาของ สนข . พบว่าสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางในปี 2557 มีค่าเท่ากับ 
ร้อยละ 1.05  

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ล้านตัน-กม.) 2,666 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า (ล้านตัน-กม.) 16,856 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน (ล้านตัน-กม.) 235,200 

   ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ล้านตัน-กม.) 78 

ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทุกรูปแบบ (ล้านตัน-กม.)  = (+++) 254,800 

ค่าตัวชี้วัด   = ()    x 100 1.05 

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สนข.) 

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางที่ได้รับมาจาก รฟท. เปรียบเทียบกับท่ีเสนอแนะโดย สนข. พบว่าได้ผลลัพธ์
ที่แตกต่างกันและตัวช้ีวัดที่ได้จาก สนข . มีค่าแตกต่างจากค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ในปี 2560-2564 จึงเสนอแนะให้ รฟท. 
น้าเสนอข้อมูลสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางรางทั้งสองรูปแบบควบคู่กันทุกป ี

ค่ำตัวชี วัด (ร้อยละ) =   ๑๐๐ 
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ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ก้าหนดค่าเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลปีฐานท่ีได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้คา่เป้าหมายของสัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง ดังนี้ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.55 2.31 2.86 3.47 4.00 

หมายเหตุ: ปรับตามข้อสรุปของ ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สา้นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่เสนอต่อส้านักงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 คา่ตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไมเ่กินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) / การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถติิการขนส่งสินค้าตามปีงบประมาณของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.4 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าท้ังหมดภายในประเทศ (ร้อยละ) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพการใช้งานของระบบการขนส่งของประเทศในภาพรวมการขนส่งทางน้้า  
เป็นรูปแบบการขนส่งที่ประหยัดทั้งต้นทุนการขนส่ง การใช้พลังงาน และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สัดส่วนการขนส่ง  
ทางน้้าที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การขนส่ง  
ที่ยั่งยืน 

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี:้ 

ค้านวณหาร้อยละของการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางน้้าเปรียบเทียบกับปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดในปี 
2557 มีค่าประมาณร้อยละ 11.5 

นอกจากนี้ จากผลการศึกษาโครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้มีการจัดท้าตัวช้ีวัด
สัดส่วนปริมาณขนส่งสินค้าทางน้้า โดยวัดจากหน่วย “ล้านตัน-กิโลเมตร” ซึ่งสามารถสะท้อนขีดความสามารถของกระทรวง
คมนาคมได้ดีกว่าการใช้สัดส่วนของปริมาณสินค้าในหน่วย “ล้านตัน” จากผลการศึกษาของ สนข. พบว่าสัดส่วนการขนส่ง
สินค้าทางน้้าในปี 2557 มีค่าเท่ากับร้อยละ 6.62  

ผลการค้านวณค่าตัวช้ีวัดปี 2557 

  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ล้านตัน-กม.) 2,666 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้้า (ล้านตัน-กม.) 16,856 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางถนน (ล้านตัน-กม.) 235,200 
  ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ล้านตัน-กม.) 78 

 ปริมาณการขนส่งสินค้ารวมทุกรูปแบบ (ล้านตัน-กม.)  = (+++) 254,800 

ค่าตัวชี้วดั   = ()    x 100 6.62 

ท่ีมา: โครงการศึกษาจัดท้าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการขนส่งและจราจรเพื่อประเมินขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (สนข.) 

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเก็บข้อมูลที่ จท. ด้าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบันกับที่เสนอแนะโดย สนข. พบว่าได้ผลลัพธ์ 
ที่แตกต่างกันและตัวช้ีวัดที่ได้จาก สนข . ไม่ใกล้เคียงกับค่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จึงเสนอแนะให้กรมเจ้าท่าน้าเสนอข้อมูล
สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางน้้าทัง้สองรูปแบบควบคู่กัน 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ร้อยละ) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

11.7 11.9 12.2 12.6 15.0 

หมายเหตุ: ปรับตามข้อสรุปของ ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สา้นักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ที่เสนอต่อส้านักงบประมาณ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 20 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 20 แต่ไมเ่กินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 35 ของค่าเป้าหมาย 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: ส้านักงานนโยบายและแผนการขนสง่และจราจร (สนข.) / กรมเจ้าท่า (จท.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กรมเจ้าท่า (จท.) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: สถติิการขนส่งสินค้าตามปีงบประมาณของกรมเจ้าท่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.5 ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
(ล้านคนต่อปี) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร  (air 
passenger capacity) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  
ซึ่งเป็นปริมาณการเดินทางรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ส้าหรับสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานมีดังนี้: 

ค่าตัวช้ีวัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท.) 

ขีดความสามารถในการรองรับจ้านวนผู้โดยสาร (ล้านคนต่อปี) 2559 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 45 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านคนต่อปี) 

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวน
ผู้โดยสารต่อปี 

2560 2561 2562 2563 2564 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ 45 45 45 45 90 

ท่าอากาศยานดอนเมือง 30 30 30 30 30 

รวม 75 75 75 75 120 
 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายป ี2564 เป็นไปตามแผนการปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และโครงการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2  

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ข้อมูลขีดความสามารถที่ใช้ในการออกแบบท่าอากาศยานโดย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.6 ขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานในภูมิภาค (ล้านคนต่อป)ี 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถในการรองรับความต้องการในการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสาร   
(air passenger capacity) ในเมืองภูมิภาค หรือนอกพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของท่าอากาศยาน ทั้งที่อยู่ในสังกัด
ของ บริษัทท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) และกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งเป็นปริมาณการเดินทางรวมของทั้ง
ผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ค่าตัวช้ีวัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท. และ ทย.) สรุปได้ดังนี้ 

ขีดความสามารถในการรองรับจ้านวนผู้โดยสาร (ล้านคนต่อปี) 2559 
ท่าอากาศยานภูเกต็ 12.5 
ท่าอากาศยานหาดใหญ ่ 2.5 
ท่าอากาศยานเชียงใหม ่ 8.0 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 3.0 
ท่าอากาศยานของ ทย. ทั้งหมด (28 แห่ง) 29.0 

รวมท่าอากาศยานภูมิภาคทั้งหมด 55.0 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านคนต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

55 55 55 55 66 

หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายปี 2564 เป็นไปตามแผนการปรับปรุงท่าอากาศในภูมิภาค อาทิ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
จากปัจจุบัน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็น 4 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 /ท่าอากาศยานกระบี่ ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 3 ล้านคนต่อปีเป็น  
8 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 /ท่าอากาศยานสกลนคร ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.8 ล้านคนต่อปี เป็น 2.8 ล้านคนต่อปี ในปี 2564 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากดั (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) 

แหล่งที่มาของข้อมูล: ข้อมูลขดีความสามารถท่ีใช้ในการออกแบบท่าอากาศยานโดย ทอท. และ ทย. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 “การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” 

ตัวชี้วัดที่ 3.7 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการรองรับเท่ียวบินในภาพรวม (ล้านเท่ียวบินต่อปี) 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

เป็นตัวช้ีวัดที่สะท้อนถึงขีดความสามารถการรองรับจ้านวนเที่ยวบินทั้งหมดในภาพรวมในเมืองภูมิภาค หรือนอกพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของท่าอากาศยาน ทั้งที่อยู่ในสังกัดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) (ทอท.) และ
กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ซึ่งเป็นจ้านวนเทีย่วบินรวมของทั้งผู้โดยสารภายในประเทศและผู้โดยสารระหว่างประเทศ  

ค่าตัวช้ีวัดปี 2559 (ค้านวณโดย ทอท. ทย. และ บวท.) สรุปได้ดังนี ้

ขีดความสามารถในการรองรับจ านวนเท่ียวบิน 
2559  

(ล้านเท่ียวบินต่อปี) 

รวมท่าอากาศยานทั้งหมด 0.90 
 

ค่าเป้าหมาย (หน่วย: ล้านเท่ียวบินต่อปี) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
๐.๙๙ ๑.๐๙ ๑.๑๖ ๑.๒๔ ๑.๓๒ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ค่าตัวช้ีวัดเป็นไปตามเป้าหมายหรอืมีค่าสูงกว่าค่าเปา้หมาย 
ระดับ 4 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 3 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 5 แตไ่ม่เกินร้อยละ 10 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 2 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 10 แต่ไมเ่กินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย 
ระดับ 1 ค่าข้อมูลตัวช้ีวัดต่้ากว่าเป้าหมายเกินร้อยละ 15 ของค่าเป้าหมาย  

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) / บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย (บวท.) 

หน่วยงานประมวลผลข้อมูล: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) / บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย (บวท.) 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน)/ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) / บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย (บวท.) 

 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 

ข - 32 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.1: ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
คมนาคมและนโยบายส าคัญ/พิเศษของรฐับาล 

 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้กระทรวงคมนาคม (คค.) มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน คค. และระหว่างกระทรวง โดยหน่วยงาน
ภายใน คค. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ คค. นโยบายส้าคัญ/พิเศษของรัฐบาล เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ร่วมกันระหว่างกระทรวง 

 ก้าหนดให้ใช้ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตรต์ามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

 การก้าหนดค่าน้้าหนัก ให้พิจารณาจากระดับความส้าคัญของการบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัดที่มีต่อเป้าหมาย 
ในภาพรวม และ/หรือพิจารณาจากระดับความส้าคัญของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามแผนงาน/โครงการ/
ตามนโยบายส้าคัญ/พิเศษรัฐบาลที่มีต่อการบรรลุค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ในแต่ละยุทธศาสตร์ตามแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม 

 หน่วยงานทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนินงานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก้าหนดไว ้

โดยมีสูตรค้านวณผลการด้าเนินงานดังน้ี: 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ

ความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
... … … … … … … … … 

KPIn Wn 1 2 3 4 5 SMn (Wn x SMn) 

  W1..n= 1   (W1..nx SM1..n) 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก  เท่ากับ 
     

 (W1..n x SM1...n)               หรือ          (W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)   

    W1...n                                    W1+ W2 ...+ Wn 
 

โดยท่ี : 
W         หมายถึง น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่ก้าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

คมนาคมและผลรวมของน้้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   
SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 
1, 2...n   หมายถึง    ล้าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก้าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม   
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ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5  (W1..n x SM1..n) = 5 

4  (W1..n x SM1..n) = 4 

3  (W1..n x SM1..n) = 3 

2  (W1..n x SM1..n)  = 2 

1  (W1..n x SM1..n) = 1 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์”  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2: ระดับความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานเพื่อมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่ก้าหนดของแต่ละหน่วยงาน และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

 ส้าหรับหน่วยงานราชการ พิจารณาระดับความส้าเร็จของผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ้าปี  
จากการเพิ่มขึ้นของระดับคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 ส้าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พิจารณาระดับความส้าเร็จของผลการด้าเนินงานตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปีจาก
การเพิ่มขึ้นของระดับคะแนนประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการ
ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

 ก้าหนดกลุ่มคะแนนผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปเีป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 
o  กลุ่มระดับคะแนนสูงมาก  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 4.20 ถึง 5.00 
o  กลุ่มระดับคะแนนสูง  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 3.40 แต่นอ้ยกว่า 4.20 
o  กลุ่มระดับคะแนนปานกลาง  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 2.60 แต่นอ้ยกว่า 3.40 
o  กลุ่มระดับคะแนนต่้า  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1.80 แต่นอ้ยกว่า 2.60 
o  กลุ่มระดับคะแนนต่้ามาก  มีระดบัคะแนนตั้งแต่ 1.00 แต่นอ้ยกว่า 1.80 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีระดับคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้น 1 กลุ่มระดับ 
ยกเว้นหน่วยงานท่ีมีระดับคะแนนอยู๋ในกลุ่มระดับคะแนนสูงมากท่ียังคงมีระดับคะแนนอยู่ในกลุ่มระดับ
คะแนนสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

4.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผลการ
ประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

4.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่า 1 ใน 3 แต่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมดมีระดับคะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

3.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผลการ
ประเมินลดลงอยา่งน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 
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3.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงาน มีระดับคะแนนผลการประเมินอยูในกลุ่มระดับเดิม 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และมีหน่วยงานที่มีระดับคะแนนผลการประเมิน
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

2.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมดมีระดับ
คะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานที่มี ระดับคะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

1.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด
มีระดับคะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และมีหน่วยงานที่มีระดับคะแนนผลการ
ประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

1.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด
มีระดับคะแนนผลการประเมินลดลงอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ และไม่มีหน่วยงานใดมีระดับคะแนนผล
การประเมินเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 กลุ่มระดับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนปีก่อนหน้า 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.3: ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผนแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
ของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้านการศึกษา ติดตาม 
และประเมินผลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน้าสู่การ แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือ พัฒนากฎหมายให้มีความสอดคล้อง
กับสภาวการณ์และเป็นธรรม ช่วยให้การขับเคลื่อนนโยบายสามารถบรรลุผลได้ดียิ่งข้ึน 

 โดยพิจารณาระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการเพื่อแก้ไข ปรับปรุง พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกระทรวง
คมนาคม จากร้อยละเฉลี่ยของการด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงพัฒนากฎหมายของกระทรวงคมนาคม 

ตารางและสูตรการค านวณ   

n

Y

Xn

Y

X

Y

X

Y

X

n









 100*....100*100*100*

3

3

2

2

1

1

 

ก าหนดให ้

X1, X2, X3,.., Xn  =   จ้านวนกฎหมายที่ด้าเนินการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาแล้วเสร็จตามแผนงาน 
Y1, Y2, Y3,..., Yn   =   จ้านวนกฎหมายที่ก้าหนดเป็นเป้าหมายและบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเพื่อด้าเนินการแก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 ร้อยละ 100 
4 ร้อยละ 90 
3 ร้อยละ 80 
2 ร้อยละ 70 
1 ร้อยละ 60 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักกฎหมาย ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.4: ระดับความส าเรจ็ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้กระทรวงคมนาคม (คค.) มีการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน คค. และระหว่างกระทรวงโดยหน่วยงาน
ภายใน คค. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการด้าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวช้ีวัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของ
กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 

 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนินงานให้บรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

โดยมสีูตรค้านวณผลการด้าเนินงานดังน้ี: 

ตารางและสูตรการค านวณ : 

ตัวชี้วัด (i) น้ าหนัก(Wi) 
เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความส าเร็จตาม

เป้าหมายของตัวชี้วัด คะแนนที่ได้ 
(SMi) 

คะแนนถ่วงน้ าหนัก        
(Wi x SMi) 1 2 3 4 5 

KPI1 W1 1 2 3 4 5 SM1 (W1 x SM1) 
KPI2 W2 1 2 3 4 5 SM2 (W2 x SM2) 
... … … … … … … … … 

KPIn Wn 1 2 3 4 5 SMn (Wn x SMn) 
  W1..n= 1   (W1..nx SM1..n) 

 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้้าหนัก  เท่ากับ 
     

 (W1..n x SM1...n)                  หรือ             (W1 x SM1) + (W2 x SM2)+... + (Wn x SMn)   

 W1...n                                          W1+ W2 ...+ Wn 

 
โดยท่ี : 

W         หมายถึง น้้าหนักความส้าคัญที่ให้กับตัวช้ีวัดที่ก้าหนดขึ้นจากแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560-2564 และผลรวมของน้้าหนักของทุกตัวช้ีวัดเท่ากับ 1   

SM        หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบกับระดับความส้าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด 

1, 2...n   หมายถึง    ล้าดับที่ของตัวช้ีวัดที่ก้าหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงตาม
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมของกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-
2564  
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ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 ร้อยละ 100 
4 ร้อยละ 90 
3 ร้อยละ 80 
2 ร้อยละ 70 
1 ร้อยละ 60 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.5: ระดับความส าเรจ็ของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนานวัตกรรม 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีการใช้ความรู้  
เพื่อน้าสู่การพัฒนา และนวัตกรรมภายในองค์กร 

 พิจารณาจากระดับความส้าเร็จของการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมภายในหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมที่พัฒนาขึ้นตามเป้าหมายที่ก้าหนดในแผนปฏิบัติราชการ/แผนการด้าเนินงานประจ้าปี 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน
มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

4.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๘๕ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

4.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๗0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๕๕ แต่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

3.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๔0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๓0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

2.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ ๒0 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.5 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่ร้อยละ 10 แต่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ้านวน
หน่วยงานทั้งหมด มีการน้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

1.0 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ้านวนหน่วยงานท้ังหมด มีการ
น้าผลงานการพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
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x 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.6: ระดับความส าเรจ็ของผลการด าเนินงานตามแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้ทั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม เพื่อยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย  

 โดยพิจารณาระดับความส้าเร็จของการด้าเนินการตามแผนงานประจ้าปีด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จากร้อยละเฉลี่ยของการด้าเนินการที่แล้วเสร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตามแผนงาน 

ตารางและสูตรการค านวณ   

n

Y

Xn

Y

X

Y

X

Y

X

n









 100*....100*100*100*

3

3

2

2

1

1

 

ก้าหนดให ้

X1, X2, X3,.., Xn   =   จ้านวนแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ด้าเนินการแล้ว
เสร็จในแต่ละปีงบประมาณ 

Y1, Y2, Y3,..., Yn   =    จ้านวนแผนงาน/มาตรการ/โครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ก้าหนดใน
แผนงานแต่ละปีงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 ร้อยละ 100 
4 ร้อยละ 90 
3 ร้อยละ 80 
2 ร้อยละ 70 
1 ร้อยละ 60 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: กองการเจ้าหน้าที่ ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.7: ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

 เพื่อให้ทั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมีการก้าหนดเป้าหมาย วางแผน และด้าเนินงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรมและคสามโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณะที่มีต่อ
การด้าเนินงานของกระทรวงคมนาคม 

 โดยพิจารณาระดับคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน
สังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ด้าเนินงานโดยส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

 หน่วยงานทั้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต้องร่วมรับผิดชอบผลการด้าเนิน งานให้บรรลุตาม
แผนปฏิบัติราชการและเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.5 4.0 4.5 5.0 5.0 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกหน่วยงานมีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 

๔.๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่สองในสามของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด แต่ไม่ครบ
ทุกหน่วยงาน มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมิน 
น้อยกว่าร้อยละ ๖0 

4.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่กึ่งหนึ่งแต่น้อยกว่าสองในสามของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่า
ร้อยละ ๖0 

๓.๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่หนึ่งในสามแต่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 60 

3.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนตั้งแต่หนึ่งในสี่แต่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ้านวนหน่วยงาน
ทั้งหมด มีผลการประเมินมากกว่าร้อยละ 80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 
60 

๒.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจ้านวนน้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ้านวนหน่วยงานทั้งหมด มีผลการ
ประเมินมากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกินร้อยละ80 และไม่มีหน่วยงานใดมีผลการประเมินน้อยกว่ารอ้ยละ 
60 

1.๐ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างน้อยหนึ่งหน่วยงานมีผลการประเมินต่้ากว่าร้อยละ 60 
 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 



แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560-2564 
 

  1

x 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” 
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จ 

ตัวชี้วัดที่ 4.8: ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญของกระทรวงคมนาคม 

ค าอธิบายตัวชี้วัด 

กระทรวงคมนาคมมีภารกิจที่ส้าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการด้านคมนาคมขนส่ง เพื่อให้มีอย่าง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง คุ้มค่า และเป็นธรรม สามารถตอบสนองความต้องการในการเดินทางของประชาชนทุกภาค
ส่วนได้อย่างดี ทั้งนี้แผนงานโครงการส่วนใหญ่ของกระทรวงคมนาคมมักจะเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจ้านวนมาก 
อาทิ ประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการพัฒนาโครงการ ผู้ประกอบการที่เป็น 
ผู้ให้บริการทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดที่เป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงคมนาคม เป็นต้น การวัดประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความส้าเร็จของกระทรวงคมนาคมจึงหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ที่จะต้องมีตัวช้ีวัดที่สามารถสะท้อนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระทรวงคมนาคม เนื่องจากเป็นผู้รับบริการ
โดยตรง 

ค่าเป้าหมาย 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
3.50 4.00 4.50 4.50 4.50 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
5 ร้อยละ 100 
4 ร้อยละ 90 
3 ร้อยละ 80 
2 ร้อยละ 70 
1 ร้อยละ 60 

 

หน่วยงานก ากับดูแลตัวชี้วัด: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล: ส้านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

 

 


