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กค. กระทรวงการคลงั 
ธร. กรมธนารักษ 
บก. กรมบัญชีกลาง 
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รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร      ๑-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

บทท่ี 1  
แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563
ในชวงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ไดกําหนดวิสัยทัศนเพ่ือมุงสูการขนสง
ท่ียั่งยืน โดยไดกําหนดเปาประสงค โครงการและมาตรการ พรอมท้ังตัวชี้วัดรองรับการดําเนินงานภายใต 
แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ซ่ึงหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมไดนําโครงการและมาตรการ 
มาขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเม่ือแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดดําเนินผานครึ่งแรกของแผนแลว 
ประกอบกับภาคการขนสงมีแนวโนมเผชิญกับประเด็นทาทายในอนาคตหลายประการ อาทิ ความปลอดภัย 
จากการเดินทางขนสง ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากภาคการขนสง การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร  
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู Thailand 4.0 และเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงคมนาคม  
จึงไดทบทวนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ 
การปรับเปาประสงค พรอมโครงการและมาตรการและตัวชี้วัดใหมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
เพ่ือใหแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ สามารถบรรลุผลมุงสูการขนสงท่ียั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ สรุปสาระสําคัญของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน ดังนี้   

1. วิสัยทัศน เปาประสงคและยุทธศาสตร แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน 
ไดคงวิสัยทัศนเดิมในการมุงสูการขนสงท่ีย่ังยืน โดยใหความสําคัญของการพัฒนาการขนสงในมิติเศรษฐกิจ     
มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอมอยางสมดุล โดยปรับเปาประสงคและยุทธศาสตรภายใตแผนใหม สรุปได ดังนี้  
 เปาประสงคท่ี 1 เพ่ื อให ประเทศไทยเป น ศูนยกลางเชื่ อมตอการเดินทางและการขนส ง  
มียุทธศาสตรรองรับ คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน รวมท้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทย เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
และ 4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง  

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง มียุทธศาสตรรองรับ  
คือ 1) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) ยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค และ ๓) ยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดินทาง  

เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง มียุทธศาสตรรองรับ 
คือ ๑) ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเสนทาง มาตรฐานยานพาหนะ 
และสภาพแวดลอมใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ๒) ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู ที ่มีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ 
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง และ ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐาน 
ความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ  

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร      ๑-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

 

เปาประสงค ท่ี  4  เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม 
มียุทธศาสตรรองรับ คือ ๑) ยุทธศาสตรการสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางราง
และทางน้ํ าเพ่ิมมากข้ึน ๒ ) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให มีการใชพลังงาน               
และยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
ใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม ตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ มียุทธศาสตรรองรับ 
คือ ๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) ยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค ๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ระหวางเมืองภูมิภาค และ ๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ  

สรุปความเชื่อมโยงของเปาประสงค  ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบภายใตแผนหลักการพัฒนา 
ระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน ดังตารางท่ี 1 - 1 

ตาราง 1 - 1  ความเช่ือมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 
                  ฉบับทบทวน 

เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

เปาประสงคที่ 1  
เ พ่ื อ ใ ห ป ร ะ เท ศ ไ ท ย 
เป น ศู นย กลางเชื่ อมต อ 
การเดินทางและการขนสง  

๑. การพัฒนาประตูการคาห ลัก    
แ ล ะ ป ระ ตู ก า รค า ช าย แ ด น 
รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. การพัฒนาโครงข ายการขนส ง
ภายในประเทศ เพ่ื อเชื่ อมโยง   
เมืองหลักในภูมิภาค 

๓. การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทย
เพ่ื อ ส ร า งขี ด ค วาม ส าม ารถ          
ในการแขงขันของประเทศ 

๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของ
ภาครั ฐการพั ฒ นาเทคโนโลยี          
และการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง 

1. ป ริ ม า ณ ก า ร เดิ น ท า ง    
แ ล ะ ก า ร ข น ส ง สิ น ค า
ระหวางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

๑. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ (GDP) เพ่ิมขึ้น 

๒. การค าระหวางประเทศ   
แ ล ะก ารค าช าย แ ด น     
ของไทยขยายตัว 

๓ . เพ่ิ มบ ทบ าท เศรษฐกิ จ      
ของไทยในภูมิภาค 

  

เปาประสงคที่ 2 
เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและ
การเขาถึงระบบการคมนาคม
ขนสง  

1. การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง
เชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค 

๓. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจราจรและการจั ดการ  
ความตองการในการเดินทาง 

๑.  ความเร็วเฉล่ียในการเดินทาง
และการขนสงดีขึ้น 

๒. การขนสงบนเสนทางหลัก 
เชื่ อมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิ จ    
มีความสะดวก รวดเร็ ว 
และนาเชื่อถือมากขึ้น 

๓. ระดั บความพึ งพอใจของ
ผูใชบริการระบบขนสงเพ่ิมขึ้น 

๑. บรรเทาสภาพการจราจร
แออัด 

๒. ลดความ สู ญ เสี ยท าง
เศรษฐกิ จจากป ญ หา 
การขนสงและจราจร 

๓. เศ รษ ฐกิ จ ในภู มิ ภ าค
สามารถเติบโตได อย าง
รวดเร็วและยั่งยืน  

๔.  เพ่ิมโอกาสในการประกอบ
ธุรกิจ 

 

 

 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร      ๑-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

 

ตาราง 1 - 1  ความเช่ือมโยงของเปาหมาย ยุทธศาสตร ผลลัพธ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 
                 ฉบับทบทวน (ตอ) 

เปาประสงค (Goal) ยุทธศาสตร (Strategy) ผลลัพธ (Outcome) ผลกระทบ (Impact) 

เปาประสงคที่ 3 
เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิม    
ความปลอดภัย ในการ
เดินทางและการขนสง 

1. การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน 
ม า ต ร ฐ า น ย า น พ า ห น ะ            
และสภาพแวดล อมให มี คุณภาพ              
และความปลอดภัยในการเดินทาง 

2.  การปรั บเปล่ี ยนพฤติ กรรมของ         
ผู ท่ี มี ส วนเกี่ ยวข องให ค วาม รู          
ความเขาใจ จิตสํานึก วัฒนธรรม
ค ว าม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ทั ก ษ ะ 
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง 

3. การ พั ฒ นาระบ บ ขนส งแ ละ
จ ร า จ ร ใ ห ไ ด ม า ต ร ฐ า น          
ความปลอดภัยตามหลักสากล
และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

๑. จํานวนอุบัติเหตุจาก 
     การขนสงลดลง 
๒. จํานวนผูเสียชีวิตจาก 
     อุบัติเหตุจากการขนสง 

ลดลง 

๑. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๒. ลด ความ สู ญ เสี ยท าง

เศรษฐกิจและสังคมจาก
อุบัติเหตุ 

เปาประสงคที่ 4 
เพ่ือสงเสริมการขนสง        
ท่ีประหยัดพลังงาน และ  
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

1. การสงเสริมและสนับสนุนใหมี  
การเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสง   
ทางราง และทางนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 

2. การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ื อ ให มี ก ารใช พ ลั งงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

3. การพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
     ใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอม

ต า ม ห ลั ก ส า ก ล และก ร อ บ      
ความรวมมือระหวางประเทศ 

๑. สัดสวนและปริมาณการใช 
      พลังงานในภาคการขนสง 
     ลดลง 
๒. มลภาวะท่ีเกิดจาก       
     ภาคการขนสงลดลง 

๑. ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท่ี มี        
ตอภาวะโลกรอน 

๒. ลดการพ่ึงพาการนําเขา 
 นํ้ามันเชื้อเพลิง 
๓.  เพ่ิมขีดความสามารถ             
       ในการแขงขัน 

เปาประสงคที่ 5 
เพ่ือยกระดับการเขาถึงและ 
เพ่ิมการใชระบบขนสง 
สาธารณะ  

1.  การพัฒนาระบบขนส งสาธารณะ       
ในพ้ื นท่ี กรุ งเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

2.  การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ของเมืองหลักในภูมิภาค 

3. การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ระหวางเมืองภูมิภาค 

4. การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสง
สาธารณะ 

๑. ผู โดยสารระบบขนส ง
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 

๒.  ลดเวลาในการเดินทาง 
๓.  ระบบขนส งสาธารณ ะ

ครอบคลุม สําหรับคนทุกกลุม 
๔.  การเช่ือมตอการเดินทาง  

มีความสะดวกมากขึ้น 

๑. เพ่ิมความเทาเทียมกัน 
     ในสังคม 
๒. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๓. ชุมชนมีความนาอยูมากขึ้น 
 เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2. ตัวช้ีวัด โครงการและมาตรการ ภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ฉบับทบทวน
ประกอบดวยตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการประเมินผลเปาประสงคของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
รวม 47 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดยอย) โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานขอปรับเพ่ิมตัวชี้วัด รวมเปน 
49 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดยอย) และมีโครงการและมาตรการสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ 
การขนสงทางบก ทางน้ํา ทางราง และทางอากาศ รวมท้ังการพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบัน เชน กฎหมาย  
การบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยี รวม 136 โครงการ และ 38 มาตรการ อยูในความรับผิดชอบ 
ของหนวยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 23 หนวยงาน ซ่ึงผลการประเมินตัวชี้วัด โครงการ
และมาตรการจะกลาวถึงในบทตอไป  



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

บทท่ี 2  
ผลการดําเนินโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
พ.ศ. 2554 - 2563 (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 

 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน ประกอบดวยโครงการ 

และมาตรการสําคัญท่ีสอดรับกับเปาประสงคท้ัง ๕ ประการ เพ่ือมุงไปสูการพัฒนาสูการขนสงท่ียั่งยืน รวม 136  โครงการ 

และ 38 มาตรการ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) หนวยงานในสังกัด คค. 

ท่ีเก่ียวของ ไดนําโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ มาขับเคลื่อน สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  

2.1  การปรับปรุงโครงการ 
   หนวยงานในสังกัดเจาของโครงการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดขอปรับปรุงโครงการ ดังนี้ 

         ๑) ทอท. ขอปรับชื่อโครงการจาก “โครงการอาคารผูโดยสาร หลังท่ี ๒ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”          
เปน “โครงการกอสรางสวนตอขยายดานทิศเหนือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (North Expansion)” 
    ๒) ขบ. ขอปรับชื่อโครงการจาก “โครงการจางศึกษาและวิเคราะหโครงการสถานีขนสงสินคาภูมิภาค 
ตาม ม.25 แหง พ.ร.บ. การให เอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จํานวน 17 แหง)”                    
เปน “โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนน”  
    ๓) รฟท. ปรับรวมโครงการ “โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู ชวงกรุงเทพ-ระยอง”  และ “โครงการระบบ
ขนสงทางรถไฟเชื่อมทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอขยาย ชวงดอนเมือง-บางซ่ือ-พญาไท” เขาเปนสวนหนึ่งใน         
“โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน”   

2.2  สรุปผลการดําเนินโครงการและมาตรการ 

  หนวยงานในสังกัด คค. ท่ีเก่ียวของรวม 23 หนวยงาน ไดนําโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนสงฯ มาขับเคลื่อนการดําเนินงาน โดยมีความคืบหนาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - 
มีนาคม 256๓) สรุปตามแผนภาพท่ี 2 - 1 และ ตารางท่ี 2 - 1 และรายละเอียดในภาคผนวก  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 2 - 1  สถานะโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  

                             ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 
 

 

อยูร่ะหวา่งศกึษา/
ดําเนนิการ
39.71%

ศกึษา/ดําเนนิการแลว้เสร็จ
49.26%

ยตุ/ิชะลอ
8.09%

ยงัไมเ่ร ิ�มดําเนนิการ
2.94%

โครงการ

 

อยูร่ะหวา่งศกึษา/
ดําเนนิการ
57.89%

ศกึษา/ดําเนนิการแลว้เสร็จ
36.84%

ยตุ/ิชะลอ
5.26%

ยงัไมเ่ร ิ�มดําเนนิการ
0.00%

มาตรการ



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

   

  2.2.1 ผลการดําเนินโครงการ  โครงการสวนใหญศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ ๖7 โครงการ (รอยละ 49.26) 
รองลงมา ไดแก โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการศึกษาและดําเนินการ ๕4 โครงการ (รอยละ 39.71) ในขณะท่ี
โครงการท่ียุติ/ชะลอมี ๑๑ โครงการ (รอยละ 8.09) และยังไมเริ่มดําเนินการ ๔ โครงการ (รอยละ 2.94)   

 2.2.2 ผลการดําเนินมาตรการ  มาตรการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ ๒๒ มาตรการ (รอยละ  57.89)  
รองลงมา ไดแก มาตรการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ ๑๔ มาตรการ (รอยละ 36.84) ในขณะท่ีมาตรการท่ียุติ/     
ชะลอมี ๒ มาตรการ (รอยละ 5.26)   
 

ตารางท่ี 2 - 1  สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ. 256๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 

โครงการและมาตรการ 
โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ดําเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

  ยังไมเริ่ม 
 ดําเนนิการ 

รวม 
อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลว
เสร็จ 

  อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

แลวเสรจ็ 

เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง  

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาประตูการคาหลัก
และประตูการคาชายแดนรวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ   1 6 11 ๔ 1 ๐ 23 
มาตรการ 0 1 1 0 0 0 2 

ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาโครงขายการขนสง
ภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 

โครงการ 0 5 4 1 0 1 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ 
ไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ 

โครงการ 0 0 0 0 0 0 0 
มาตรการ 0 0 1 1 1 0 3 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ 
การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร 
ดานการขนสง 

โครงการ 1 3 1 1 2 1 9 
มาตรการ 0 0 ๕ ๗ 0 0 12 

รวมเปาประสงคที่ 1 โครงการ 2 14 16 6 3 ๒ 43 
รวมเปาประสงคที่ 1 มาตรการ 0 1 ๗ ๘ 1 0 17 

  เปาประสงคที่ 2 เพือ่เพิ่มความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ ๑ 3 2 ๔ 1 0 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค 

โครงการ 0 ๐ ๔ 4 0 0 8 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการจราจรและการจัดการความตองการ
ในการเดินทาง 

โครงการ   0 2 ๐ ๑ 0 0 3 
มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 

รวมเปาประสงคที่ 2 โครงการ   ๑ ๕ 6 ๙ 1 0 22 
รวมเปาประสงคที่ 2 มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 

  เปาประสงคที่ 3 เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดลอม 
ใหมีคุณภาพและความปลอดภยัในการเดินทาง 
 
 

โครงการ 0 0 ๖ ๔ 0 1 11 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ 
โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ดําเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

  ยังไมเริ่ม 
 ดําเนนิการ 

รวม 
อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลว
เสร็จ 

  อยูระหวาง 
ดําเนินการ 

แลวเสรจ็ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของใหความรู ความเขาใจ 
จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ
เรื่องความปลอดภัยดานการขนสง 

โครงการ 0 0 0 1 0 0 1 
มาตรการ 0 0 5 0 0 0 5 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจร 
ใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล  
และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

โครงการ 0 0 0 1 0 0 1 
มาตรการ 0 0 ๔ ๓ 1 0 8 

รวมเปาประสงคที่ 3 โครงการ 0 0 ๖ ๖ 0 1 13 
รวมเปาประสงคที่ 3 มาตรการ 0 0 ๙ ๓ 1 0 13 

  เปาประสงคที่ 4 เพื่อสงเสริมการขนสงทีป่ระหยดัพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสง 
ทางรางและทางนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 

โครงการ 1 11 11 ๒ 4 1 30 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี  เ พ่ือให มีการใชพลังงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

โครงการ 0 1 0 3 0 0 4 
มาตรการ 0 0 0 1 0 0 1 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและ
จราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล 
และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

โครงการ 0 1 0 0 0 0 1 
มาตรการ 0 0 2 1 0 0 3 

รวมเปาประสงคที่ 4 โครงการ 1 13 11 ๕ 4 1 35 
รวมเปาประสงคที่ 4 มาตรการ 0 0 2 2 0 0 4 

  เปาประสงคที่ 5 เพื่อยกระดบัการเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 0 2 ๘ ๔ 3 0 17 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

โครงการ 0 1 1 0 0 0 2 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 

โครงการ 0 0 2 1 0 0 3 
มาตรการ 0 0 0 0 0 0 0 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการเขาถึง
ระบบขนสงสาธารณะ 

โครงการ 0 0 0 1 0 0 1 
มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 

รวมเปาประสงคที่ 5 โครงการ 0 3 1๑ ๖ 3 0 23 
รวมเปาประสงคที่ 5 มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 
รวมทั้ง 5 เปาประสงค โครงการ 4 35 5๐ ๓2 11 ๔ 136 
รวมทั้ง 5 เปาประสงค  มาตรการ 0 1 2๒ 1๓ 2 0 38 

หมายเหตุ:  
1/ การศึกษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศึกษาความเปนไปได การศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ/มาตรการการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงาน   

                 ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) การศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  การศึกษาความเปนไปไดของมาตรการ 
       2/ การดําเนินโครงการ ไดแก การดําเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กอสราง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณและยานพาหนะ 

การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน สําหรับการดําเนินมาตรการ ไดแก การดําเนินมาตรการในขั้นตอนปรับปรุง กฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดสรรแหลงเงิน  
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองคกร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เปนตน  

 
 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 
 

2.3  รายละเอียดของโครงการมาตรการพรอมความคืบหนาการดําเนินงาน 
   โครงการรวม 136 โครงการ และมาตรการรวม 38 มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ   
มีความคืบหนาการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) สรุปไดดังตารางท่ี 2 - 2 
โดยสามารถดูรายละเอียดสาระสําคัญของโครงการและมาตรการ เชน ขอมูลทางกายภาพ ความสามารถในการรองรับ
ผูโดยสารและสินคา รวมท้ังความคืบหนาของการดําเนินงาน การเบิกจายเงิน และปญหาอุปสรรค ดังแสดงในภาคผนวก   

ตารางท่ี 2 - 2   สรุปความคืบหนาการดําเนินโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ   
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

 1. เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง 

      1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประตกูารคาหลักและประตกูารคาชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 

1. โครงการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย (ขบ.) 

2,191.16 
(งบประาณ./ 

กองทุนฯ สคร.) 

56-63    
(อยูระหวางจางศึกษา 
   PPP +  กอสราง   
   ผล  86.25%) 

    

2. โครงการศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม  
(ขบ.) 

1,197.43 
   (งบประมาณ.) 

56-6๗    
  (อยูระหวางศึกษา 
    จัดกรรมสทิธ์ิที่ดิน) 

    คาดวาจะเริ่ม  
 กอสรางป ๒๕๖๕ 

 

3. โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนน (๑๗ แหง) (ขบ.) 
* ขบ. ขอปรับชือ่ จาก “โครงการจางศึกษาและวเิคราะหโครงการ
สถานีขนสงสินคาภูมิภาคตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การใหเอกชน
รวมลงทุนในกจิการของรฐั พ.ศ. 2556 (จํานวน 17 แหง) 

30๕.๕๖ 
(ป ๕๘ - ๖๓)

๑๒,๓๒๗.31 
(ป 6๕ - ๗๐)
(งบประมาณ) 

 

58-๗๐    
  (ศึกษากรรมสิทธ์ิ

ที่ดินและออกแบบ 
เสร็จ 16 แหง+ 

   อยูระหวางศึกษา   
        ๑ แหง)  

    

4. โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเช่ือมโยง
ระหวางประเทศ (๑๙ สายทาง) (ทล.)  

20,346.00 
(งบประมาณ) 

58-65    
(อยูระหวาง 

 กอสราง+เสร็จ 
5 สายทาง) 

    

5. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน     
ทาเรือแหลมฉบัง (ทช.) 

1,447.35  
(งบประมาณ) 

59-64    
     (อยูระหวาง 
    ดําเนินการ ๓ ตอน 
    +เสร็จ 1 ตอน) 

    

6. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (10 สายทาง) (ทช.) 

 31,844.54 
   (งบประมาณ) 

59-๗๑    
   (อยูระหวาง 

ดําเนินการ 
     ๘ สายทาง+ 

    ชะลอ ๒ สายทาง) 

    

7. โครงการสนับสนุนทาเทียบเรือเชียงแสน  
จ.เชียงราย (ทช.) 

1,656.22 
(งบประมาณ) 

59 -62     
 

   

8. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน
สะพานขามแมนํ้าโขง แหงท่ี 4 จ.เชียงราย  
(3 สายทาง) (ทช.) 

1,640.00 
(งบประมาณ) 

 61-66    
 

    

9. โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบริเวณชายแดน (8 สายทาง) (ทช.) 

 3,261.93 
(งบประมาณ) 

58-6๗    
(อยูระหวาง
ดําเนินการ  
๔ สายทาง+ 

เสรจ็ ๓ สายทาง) 

    

10. โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา       
จ.สตูล (จท.) 

ศึกษา 

115.52 
  กอสราง+เครื่องมือ 

 17,726.38 
(งบประมาณ/PPP) 

59-63      
(ไดรับความ 
เห็นชอบให 

   ยุติโครงการ  
เมื่อ ๓๐ กย.๖๒) 

 อยูในพื้นที่ออนไหว
ดานสิ่งแวดลอมและ
เสี่ยงตอความมั่นคง 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

11. โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกสงขลา        
แหงท่ี 2 (จท.) 

ศึกษา 

69.98 
กอสราง 

14,077.68 
จัดหาเครื่องมือ 

   2,472.32 
 (งบประมาณ/PPP) 

55-6๙  
(อ ยู ร ะหว า ง  

ศึกษา  
ผล  ๓๘%)  

      

12. โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงค
คลองใหญ จ.ตราด (จท.) 

1,295.10 
(งบประมาณ) 

54-59     
      (กอสรางเสรจ็+ 

       อยูระหวาง 
เตรยีมเสนอ ครม. 
ให กทท. เขา
บรหิารทาเรอื ) 

   

13. โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ 
ท่ี จ.กระบ่ี (จท.)  
 

   ศึกษาโครงการ
กอสรางทาเทียบ
เรือสําราญขนาด
ใหญที่กระบี่สมุย 

   44.79 
   ศึกษาแผนแมบท 
    ทาเรอืสําราญฯ 

   70.00  

(งบประมาณ) 
 

   

58-6๙ 
 

   
 

   
 

     • การศึษาทาเรอื  
 สําราญขนาดใหญ 
 ที่กระบี่และสมุย  
 พบวาสมุยมีความ 
 เหมาะสมกวา จึงยุติ 
 โครงการที่กระบี ่
 ไวเพียงการศึกษา 
 • ดําเนินการศึกษา 
 อีกครั้งในโครงการ 
 ศึกษาวางแผนแมบท 
 เพื่อพัฒนาทาเรอื  
 สําราญขนาดใหญ 
 และสํารวจออกแบบ 
 ทาเรอืสําราญขนาดใหญ    
 บริเวณชายฝงอันดามัน   
 วงเงินโครงการ  
 ๕,๖๐๐ ลบ. 

14. โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ     
ท่ี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี (จท.) 

     ศึกษาโครงการ
กอสรางทาเทียบเรือ
สําราญขนาดใหญ     

    ที่กระบี่และสมุย 

44.79 
ศึกษา PPP 

18.๐๐  
กอสราง 

4,9๘๙.๓๙ 
(งบประมาณ) 

58-6๕   
    (ศึกษาออกแบบ    
    เสรจ็+อยูระหวาง 

 เตรียมศึกษา PPP) 

     

15. โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 (กทท.) ศึกษา 

141.50 
กอสราง+เคร่ืองมือ 

 ๑14,046.93     
 

53-6๖    
(อยูระหวางหา 

 ผูรับจางกอสราง 
ทลฉ.ข้ันที่ ๓+ 
หาผูรวมทนุ PPP   

       ทา F) 

   วงเงินโครงการ
ประกอบดวย 

(งบ กทท   
    53,489.58 ลบ. 

+ เงินทุนเอกชน       
    60,557.35 ลบ.) 

16. โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด     
จ.ตาก (ทย.) 

 1,113.32 
 (งบประมาณ) 

59-62    
 (อาคารโดยสาร  
 ทางขับลานจอด 
 เสรจ็+อยูระหวาง 
 ตอเติมทางว่ิง   
  ผล ๗๕.๙๔%)  

    

17. โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง  
จ.ยะลา (ทย.) 

1,655.11 
 (งบประมาณ) 

59-6๓       
    (อาคาผูโดยสาร+ 
      ทา งว่ิงทางขับเสร็จ) 

   

18. โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะท่ี 2 (ทอท.) 

62,503.21 
(งบ ทอท.) 

54-6๕    
         (อยูระหวาง   
     ดําเนินการ 8 งาน  
     +เสรจ็ 1 งาน) 

    

19. โครงการกอสรางทางว่ิงเสนท่ี ๓ ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ออกแบบ 

173.52 
กอสราง 

21,795.94 
(งบ ทอท.) 

59-65   
(ศึกษาออกแบบ 

    เสร็จ+อยูระหวาง 
 ขออนุมัติ EHIA)  

     



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

20. โครงการกอสรางสวนตอขยายดานทิศเหนือ 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (North Expansion) (ทอท.) 
* ทอท.ขอปรับชื่อโครงการจาก “โครงการอาคารผูโดยสาร   
หลังที่ ๒ ทาอากาศยานสุวรรณภูม”ิ   

ออกแบบ

309.44 
กอสราง   

41,261.36  
(งบ ทอท.) 

 

๕๙-6๖   
      (อยูระหวาง 

   เสนอ คค.  
    เพื่อนําเสนอ ครม.) 

     

21. โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูเกต็ (ทอท.) 8,861.02 
(งบ ทอท.) 

54-61     
 (ใหบรกิารแลว 

 ป 61) 

   

22. โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร (SEA) 
สําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใต (สนข.) 

49.32 
(งบประมาณ) 

58-59   
(เสนอ รวค. 

เพื่อทราบแลว) 

     

23. โครงการศึกษาแผนแมบทการพัฒนา
โครงขายทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การทองเท่ียวและการพัฒนาพ้ืนท่ี (ขร.) 

22.00 
(งบประมาณ) 

59-61   
 (สศช.รบัทราบและ 
 มอบหนวยงานใช     
 ใชเปนแนวทางฯ   
 ดําเนินงานตอไป ) 

      
 

มาตรการ 
1. มาตรการพัฒนาทาอากาศยานอูตะเภา 
ใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงท่ี ๓ (สปค.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

58   
      (ครม.เห็นชอบ+ 

 เปนสวนหน่ึงของ 
    แผน EEC) 

     

2. มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน   
และศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ีทาอากาศยานอู
ตะเภา (สนข./บกท.) 

ศึกษา PPP 

50.00 
ลงทุน 

4,255.00 
(งบ บกท./PPP) 

59-65    
(อยูระหวางสรรหา 
ผูรวมลงทุน PPP) 

 
 

   

1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

24. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สายพัทยา - มาบตาพุด (ทล.) 

กอสราง 

 17,819.47 
    เวนคืนท่ีดิน 

  6,000.00 
  (กองทุนโครงสราง 

พื้นฐานฯ) 

 58-62       
 

 
(อยูระหวาง          

เปดทดลองให 
บริการ+เปดให 
บริการ ก.ย. 63) 

   

25. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง     
สายบางปะอิน – สระบุรี - นครราชสีมา (ทล.)  

     กอสราง 
 76,600.00 
    เวนคืนท่ีดิน 

6,630.00 
(งบประมาณ) 

59-63    
   (อยูระหวางกอสราง 

 ผล 89.63%+ 
    คัดเลือกเอกชน    
    รวมทุน O&M) 
 

    

26. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง    
สายบางใหญ – บานโปง - กาญจนบุรี (ทล.) 

กอสราง 

 49,120.00 
       เวนคืนท่ีดิน   

      5,420.00     
      (งบประมาณ) 

59-64    
 (อยูระหวางกอสราง 
  ผล 30.59%+

เวนคืนที่ดิน) 

    

27. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง   
สายหาดใหญ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย (ทล.) 

     ศึกษา 

    25.00  
    กอสราง 

 30,500.00 

60-66   
 (อยูระหวางเสนอ 
   รายงาน  PPP) 

     

28. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง  
สายกาญจนบุร ี- บ.พุนํ้ารอน (ทล.) 

       ศึกษา 

    30.00 
     กอสราง 

 30,500.00 

60-66   
         (อยูระหวางเสนอ          
          รายงาน EIA) 

            

     

29. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง 
สายกรุงเทพ - ชลบุรี ตอนทางยกระดับศรีนครินทร (ทล.) 

ศึกษา 

30.00  
62-64   

 (ศึกษาออกแบบ 
   +EIA เสร็จ)  

     



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

30. โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู  
ชวงกรุงเทพ - หัวหิน (ขร./รฟท.) 

ศึกษา 

137.00 
กอสราง 

101,880.00 
  (งบประมาณ+PPP) 

61-64   
(อยูระหวาง 
ทบทวนผล

การศึกษา+EIA) 

     

31. โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู  
ชวงกรุงเทพ - ระยอง (ขร./รฟท.)  
* รฟท. ไดรวมโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการรถไฟ
ความเรว็สูงเชือ่ม 3 สนามบิน  

ศึกษา 

220.00 
กอสราง 

224,544.36 
(งบประมาณ+PPP) 

61-67    
   (EIA ผานแลว+ 
  ลงนามในสญัญา 
   PPP แลว+อยู   
  ระหวางออกแบบ  
 รายละเอียด+นําราง  
  พรฏ. เวนคืนที่ดิน 
     ข้ึนทูลเกลา)  

    

32. โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง  
เพ่ือเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพ - หนองคาย 
(รถไฟไทย - จีน) (ขร./รฟท.) 

179,412.00 
(เงินกู)  

61-66    
(ระยะ 1 กอสราง 
กลางดง-ปางอโศก 

ผล ๗๓.๒๑% 
สีค้ิว - กุดจกิ 
ผล ๙.๔๐% 
+ระยะ 2 

จางออกแบบ) 

    

33. โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง             
ชวงกาญจนบุร ี– กรงุเทพ - อรัญประเทศ, กรุงเทพ - 
แหลมฉบัง, กรุงเทพ - เชียงใหม (รถไฟไทย - ญ่ีปุน) 
(ขร./รฟท.) 

501,285.07 
(เงินกู)   

61-69   
(กรงุเทพ-พิษณุโลก  
  EIA ผานแลว+  
  ศึกษาแนวทาง 
   ลดตนทุน ,  
 พิษณุโลก- เชียงใหม  
 ศึกษาเสรจ็+ 
 EIA ผานแลว) 

     

34. โครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน  
ชวงตาก – พิษณุโลก – เพชรบูรณ – ขอนแกน - 
มุกดาหาร (ขร./รฟท) 

- -        ยังไมบรรจุใน 
 แผนวิสาหกจิ รฟท. 

1.3 ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพผูประกอบการไทยเพื่อสรางขดีความสามารถในการแขงขนัของประเทศ 
มาตรการ 

3 .  มาตรการจัดทํา คู มือ เตรียมความพรอม 
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกสของประเทศ    
ในกลุมอาเซียน (ขบ.) 

25.00 
(งบประมาณ)  

60     
(แลวเสรจ็+ 

มอบหนวยงาน
ดําเนินการตอ) 

   

4. มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการ
จัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.) 

- -      
(ชะลอ) 

  รอรางกฎระเบียบ 
 ที่เกี่ยวของ 

5. มาตรการสงเสริมความเขมแข็งใหผูประกอบการ     
รับจัดสงสินคาระหวางประเทศ (จท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 ดําเนนิการ      
  ตอเนื่อง 

   
 (อยูระหวาง   
 ศึกษาอัตรา 
  คาระวาง) 

    

1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพื้นฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และ 
      การพัฒนาบุคลากรดานการขนสง 

โครงการ 
35. โครงการพัฒนาฐานขอมูลดานการขนสง    
ของประเทศในกลุมอาเซียน (ขบ.) 

  - -      
(ยุติ) 

 ไดศึกษาอยูใน
โครงการอื่นแลว 

36. โครงการศึกษาการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
การใชถนน (สนข./ขบ.) 

14.57 
(งบประมาณ) 

60   
(ศึกษาเสร็จ+

มอบ ขบ.
ดําเนินการตอ) 

     

37. โครงการเจรจาใหเสนทาง AH15 R12 และ R8 
เปนเสนทางการขนสงระหวางประเทศ (ทล.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

-     
 (ใหบรกิารแลว) 

  AH15 เช่ือมอาเซียน 
+ R12, R8 เช่ือม 
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

38. โครงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพทางราง/
มาตรฐานวัสดุและองคกรกํากับ (รฟท.)   

- -      
(ยุติ) 

  

39. โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนา
บุคลากรดานการบิน อาคารฝายอํานวยการ  
และส่ิงกอสรางประกอบพรอมคุรุภัณฑ (สบพ.) 

1,402.75 
(งบประมาณ 
+งบ สบพ.) 

61-๖4 
(ระยะที่ 1) 

 

   
(อยูระหวาง

กอสราง  
ผล ๕๖.๓๖%) 

  
 

  

40 .  โ ค ร ง ก า ร ศึ กษาก า ร พั ฒนา เ มื อ ง กั บ 
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง (สนข.) 

398.40 
(งบประมาณ) 

61-63  
 (รายงาน  
ฉบับกลาง) 

      

41. โครงการศึกษาวิเคราะหประเมินผลกระทบ 
โครงการลงทุนดานคมนาคมขนสงในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม (สนข.) 

- -        

42. โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทดานการขนสง 
ทางอากาศ (สนข.) 

36.02 
(งบประมาณ) 

60-61   
(ศึกษาเสร็จ 

+เสนอเปนแผน
ระดับ 3 ให สศช.

รับทราบ) 

     

43. โครงการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ
การจราจรและขนสงอัจฉรยิะในเขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล (สนข.) 

18.63 
(งบประมาณ) 

60   
  (ศึกษาเสร็จ+   
 คจร. เห็นชอบแลว 
 +อยูระหวางทํา  
  Action plan) 

     

มาตรการ 
6.  มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย ี
ดานการขนสง โครงการฝกอบรมผูขับขี่รถบรรทุก  
มืออาชีพ (ขบ.) 

20.23 54     
   (อบรบเสรจ็) 

   

7. มาตรการกําหนดระเบียบการจัดการและกํากับ
การใชถนนระหวางประเทศ (ขบ.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

 
ดําเนินก
าร
ตอเนื่อง 

   
 (ออกประกาศแลว 
 +อยูระหวาง TOR 

 สมารทโลจสิติกส) 

   ออกระเบียบตาม
ความตกลงขนสง
สินคากับประเทศ
เพือ่นบาน+ระเบียบ 
นํารถเขาเพื่อ
ทองเที่ยวฯ แลว 

8. มาตรการการปรับปรุงโครงสรางบริหารจัดการ 
ท่ีมีการแยกบทบาทภารกิจของหนวยงานระดับนโยบาย 
หนวยงานกํากับดูแล และหนวยงานปฏิบัติท่ีชัดเจน 
(กพท./ขร.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

5๘-๖๒     
  (จัดต้ัง กพท.  
 และ ขร. แลวเสรจ็) 
  

 

   

9. มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ 
การขนสงทางราง เพ่ือรองรับการขนสงสินคา
ระหวางประเทศและผานแดน (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

53-58           

10. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย ี 
ดานการขนสง การถายทอดเทคโนโลยี           
ในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง (รฟม.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

53-58     
(เสร็จป 58) 

   

11. มาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems 
(EXAT ITS) ระบบจราจรอัจฉริยะ (กทพ.) 

ระยะ 3   

26.40 
ระยะ 4   

31.20 
 (รายได กทพ.) 

59-63      
 (ระยะ 3+4 เสรจ็) 

   

12. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลย ี  
ดานการขนสงการพัฒนาหลักสูตรดานการขนสง    
ทางนํ้าและพาณิชยนาวี (จท.) 

13.72 
(เงินนอก

งบประมาณ) 

 ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

   
(พัฒนาหลักสูตร 
ตามมาตรฐาน 

สากล) 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

13. มาตรการพัฒนาการเชือ่มโยงภูมิภาคชายฝง 
ทะเลอาเซียนท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน กฎระเบียบ 
ขอบังคับ การกํากับดูแล (จท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

ดําเนนิการ    
 ตอเนื่อง 

       

14. มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผู เ ช่ียวชาญ        
ในการตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัย  
ตามแผน ICAO (กพท.) 

317.20 
(งบประมาณ) 

59-62     
(อบรมแลว 

477 
หลักสูตร) 

   

 15. มาตรการพัฒนาเครือขายเสนทางการบิน
เชื่อมโยงกับตางประเทศ (ทอท./บกท./บทม.) 

๒๑.๐๐ 
(งบ ทอท.) 

ดําเนนิการ   
 ตอเนื่อง 

   
 (เปดจุดบินใหม 
 +เพิ่มเที่ยวบิน   
 +กระตุนตลาด 
 +ศึกษาสมรรถนะ   
  เครื่องบิน )  

    

16 . มาตรการปรั บปรุ ง ก ารบริหารจัดการ             
และการดําเนินงานคลังสินคา (ทอท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

61        

17. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี     
ดานการขนสง (สบพ./ทอท.) 

0.29 
(งบ ทอท.) 

   59-64    
    (อบรม ๓ สาขา) 

    

๒. เปาประสงคที่ 2 เพื่อเพิ่มความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
๒.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
44.  โครงการกอสร างสะพานปทุมธา นี 3        
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี (ทล.) 

 17,460.00 
   (งบประมาณ) 

63-66   
     (สะพานสามโคก 
     ออกแบบเสรจ็+ 
      อยูระหวาง EIA+ 

   สะพานปทุมธานี 3 
Feast เสรจ็  

อยูระหวาง EIA) 

     

45. โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา
บริเวณพระสมุทรเจดีย จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมตอ
สะพานขามแมนํ้าทาจีน บริเวณทาฉลอม  
จ.สมุทรสาคร (ทช.) 

93,107.59 
(งบประมาณ) 

57-๗๔  
 (อยูระหวางศึกษา     
 ออกแบบ+EIA) 

      

46. โครงการกอสรางสะพานบริเวณสนามบินนํ้า     
จ.นนทบุร ี(ทช.)  

  3,486.50 
    (งบประมาณ) 

60-66      
(ยุติ)  

  เน่ืองจากมีผูคัดคาน  
 เปนจํานวนมาก 

4 7 .  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ส ะ พ า น บ ริ เ ว ณ                  
ทานํ้านนทบุรี (ทช.)                                      

6,033.00 
  (งบประมาณ+เงินกู) 

49-57     
(ใหบริการแลว 

ป 57) 

   ไดรับพระราชทาน  
 ช่ือสะพานมหา 
 เจษฎาบดินทรา  
 นุสรณ 

48. โครงการกอสรางถนนเช่ือมตอถนนราชพฤกษ - 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ - ใต (ทช.) 

 6,758.73 
(งบประมาณ) 

59-62     
 (ใหบรกิารแลว) 

   

49. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ และถนนราชพฤกษ 
ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) (ทช.) 

988.89 
(งบประมาณ) 

60-63     
 

   

50. โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (กทพ.) 

42,380.00 56-60     
 (ใหบรกิารแลว 
     ป 59) 

   

51. โครงการระบบทางดวนขั้นท่ี 3 สายเหนือ  
ตอน N2 เช่ือมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร และสวนทดแทน ตอน N1 (กทพ.) 

 22,990.00 
   (เฉพาะ N2) 
 (กองทุนโครงสราง    
     พื้นฐาน) 

62-70    
  (อยูระหวาง    
  เสนอ ครม.) 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

52. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดานตะวันตก (กทพ.) 

31,244.00 
  (กองทุนโครงสราง    

พื้นฐาน+
งบประมาณ) 

62-66    
 (งานโยธาประกวด 
 ราคา/ลงนาม   
 สัญญา/กอสราง 
 +งานระบบ  
 ปรับปรุง TOR) 

    

53. โครงการถนนเลียบแมนํ้าเจาพระยา (สนข.) ศึกษา 

38.40 
(งบประมาณ)  

58   
(คจร.รับทราบ 
+มอบหนวย

ดําเนินการตอ) 

     

54. โครงการศึกษาดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอมและออกแบบรายละเอียดโครงขายทางเช่ือม
ระหวางทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษ 
ศรีรัช-วงแหวน รอบนอกกรุงเทพมหานคร (สนข.) 

30.00 
(งบประมาณ) 

59   
(คจร.เห็นชอบ 
+มอบหนวย 
ดําเนินงานตอ 
+EIA ผานแลว) 

 

     

๒.๒ ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค 
โครงการ 

55. โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชองจราจร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะ 
ทางหลวงสายหลักระหวางภาค (58 สายทาง) (ทล.) 

69,738.00 
 (งบประมาณ) 

58-65    
(เสร็จ 

๑๙ สายทาง) 

    

56. โครงการแกไขปญหาจราจรของเมืองใหญ 
ในภูมิภาค (32 สายทาง) (ทช.) 

20,026.00 
(งบประมาณ) 

5๘-๗๔    
(เสรจ็ ๙ สายทาง) 

    

57. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน
การเกษตร (ทช.) 

  6,748.07 
   (งบประมาณ) 

58-61     
 

   

58. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน 
การทองเท่ียว (34 สายทาง) (ทช.) 

2,181.4๔ 
(งบประมาณ) 

58-67    
   (เสร็จ  
17 สายทาง) 

     

59. โครงการทางพิเศษสายกระทู - ปาตอง  
จ.ภูเก็ต (กทพ.) 

 14,177.22 
(งบประมาณ.+PPP) 

56-69    
(อยูระหวาง PPP 
+ขอใชพื้นทีป่าไม) 

    

60. โครงการกอสรางตอเติมทางขบั ลานจอดเครื่องบิน 
ลานจอดรถยนต พรอมระบบไฟฟา ทาอากาศยาน
นครศรีธรรมราช (ทย.) 

219.51 
(งบประมาณ) 

57-60     
(ใหบริการแลว 

ป 59) 

   

61. โครงการกอสรางตอเติมลานจอดเครื่องบิน
และลานจอดรถทาอากาศยานอุดรธานี (ทย.) 

159.87 
(งบประมาณ) 

59-61     
(ใหบริการแลว 

ป 61) 

   

62.  โ ค ร ง ก า ร ก อ ส ร า ง ก อ ส ร า ง ท า ง ขั บ               
และลานจอดเครื่องบินทาอากาศยานลําปาง (ทย.) 

84.80 
(งบประมาณ) 

59-61     
 (ใหบรกิารแลว 
     ป 61) 

   

2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดนิทาง 
โครงการ 

63. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบบริการ
การเดินอากาศ (บวท.) 

 ๔,๔๖๐.๓๑ 
  (งบ บวท.+เงินกู) 

55-63     
       (ใชงานแลว) 

   

64. โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนามาตรฐาน
ดานการจัดการระบบจราจรในเมืองภูมิภาค (สนข.) 

11.32 
(งบประมาณ) 
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    (ศึกษาเสรจ็+ 
   มอบหนวยงาน 

     ดําเนินการตอ) 

     

65. โครงการบริหารจัดการความตองการ 
ในการเดินทางเพ่ือรองรับการพัฒนาโครงขาย
ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ร ะ บ บ ข น ส ง ส า ธ า ร ณ ะ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (สนข.) 
 

17.75 
(งบประมาณ) 

58   
    (ศึกษาเสรจ็+  
    คจร. ทราบและ  
      มอบหนวยงาน  
      ดําเนินการตอ) 

     



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

มาตรการ 
 18. มาตรการสงเสริมสายการบินใหเพ่ิมจุดบิน   
ไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บกท./บทม.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ   
  ตอเนื่อง 

       

19 .  มาตรก า ร ป รั บ ปรุ ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น                  
และการใหบริการของทาอากาศยานภูมิภาค 
ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น (ทอท.) 

25.71 
(งบ ทอท.) 

 ดําเนินการ 
ตอเนื่อง 

       

๓. เปาประสงคที่ ๓ เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
๓.๑ ยุทธศาสตรที่  ๑ การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมให มีคุณภาพและความปลอดภัย 
      ในการเดินทางและการขนสง   

โครงการ 
66. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.)   115.60 

(งบประมาณ) 

60     
   (ติดต้ังระบบเสร็จ 

รวม 13 ระบบ) 

   

67. โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเสนทาง
ขนสงสินคาหลักของประเทศ (13 แหง) (ทล.) 

  2,070.00   
 (งบประมาณ)  

58-65    
 (เสร็จ ๗ แหง)  

    

68. โครงการกอสรางทางแยกตางระดับ          
และจุดกลับรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง   
สายหลัก (149 แหง) (ทล.) 

3,780.00 
 (งบประมาณ) 

 

58-65    
  

    

69. โครงการกอสรางสะพานขามทางรถไฟ    
และงานรื้อยายส่ิงปลูกสรางในพ้ืนท่ี รฟท.    
สําหรับกอสรางสะพาน  (ทล.) 

 9,694.00 
(งบประมาณ)  

5๘-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(เสร็จ 1๔ แหง)  

    

70. โครงการกอสรางสะพานและอุโมงค 
ขามจุดตัดรถไฟ (จํานวน 24 แหง) (ทช.) 

 4,574.44 
(งบประมาณ)  

 

58-64    
(เสร็จ 1๒ แหง) 

    

71. โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ 
ท่ัวประเทศ (รฟท.) 

141.28 
(งบประมาณ.)  

61-64    
(ทบทวนวงเงิน 

กับ สงป.) 

    

72. โครงการติดต้ังเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 
(๑๖๕ แหง) (รฟท.) 

63.37 
(งบ รฟท.) 

62-63     
(๑๖๕ แหง) 

 

   

73. โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัย  
(4 แหง) (รฟท.) 

1,027.14  
  (งบ รฟท.) 

60-62    
(เสร็จ ๒ แหง) 

    

74. โครงการติดต้ังรั้วสองขางทางตามแนว          
เขตทางรถไฟ (รฟท.) 

- -        อยูระหวาง 
 เปลี่ยนแหลงเงินทุน 

75. โครงการจัดหาและติดต้ังปายหยุดสะทอนแสง และ
ปายเตือนกระพริบแสงพรอมคันชะลอความเร็ว (รฟท.) 

50.00 
(งบ รฟท.) 
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76. โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณ
ชายฝงอาวไทยตอนบน (จท.) 
 

ระยะ 1 

360.00 
ระยะ 2 

314.49 
ระยะ ๓ 

๘๘๑.๗๒ 
(งบประมาณ) 

 
 
 
 

 

5๐-6๕     
    (ระยะ ๑ และ ๒ 

เสร็จ+อยูระหวาง     
      ระยะ ๓) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๓.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูมีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรม 
          ความปลอดภัยดานการขนสง 

โครงการ 
77. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
แผนปองกันและบรรเทาภัยในภาคคมนาคม (สนข.) 

3.07 
(งบประมาณ) 
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มาตรการ 
20.  มาตรการบัง คับใชการจํากัดความเร็ว      
อยางเปนรูปธรรม (ขบ.) 

      ๓๒.๐๒ 
        (ป ๒๕๖๓) 
         (กองทนุ 

เพือ่ความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน) 

  ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

   
    (ตรวจจับความเร็ว 
   ดวยรถปฏิบัติการ 

และ GPS) 

    

21. มาตรการกําหนดมาตรฐานการขนสงและ
บังคับใชอยางเปนรูปธรรม และมาตรการสงเสริม  
การสวมหมวกนิรภัย - คาดเข็มขัดนิรภัย (ขบ.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ  
   ตอเนื่อง 

   
    (DLT Helmet 

 Area แลวเสร็จ/  
    เข็มขัดนิรภัย  
    ดําเนินการตอเน่ือง) 

    

22. มาตรการสงเสริมความรูการใชรถใชถนน 
อยางปลอดภัยใหกับกลุมเปาหมายตาง  ๆทุกกลุม (ขบ.) 

๕๕.๙๒ 
(งบประมาณ  
และกองทุน 

เพือ่ความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน) 

  ดําเนินการ   
   ตอเนื่อง 

       

23. มาตรการพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือปองกันอุบัติเหตุ 
การแจงเหตุสารสนเทศดานความปลอดภัย (ทล.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ 
   ตอเนื่อง 

   
(ศึกษาเสร็จ+ 
ต้ังศูนยบรหิาร
จัดการจราจรฯ) 

    

24. มาตรการสรางความรวมมือระหวางชุมชน      
กับหนวยงานของรัฐเพื ่อชวยปองกันอุบ ัต ิเหต ุ      
จากจุดตัดทางรถไฟ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ 
   ตอเนื่อง 

   
 

    

๓.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 
โครงการ 

78. โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักดานความม่ันคง 
ในภาคการขนสง ระยะท่ี 1 และการจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ (สนข.) 

๑๓.๗๘ 
(งบประมาณ) 

๕๙-60      
 (ศึกษาเสร็จ+จัดทํา 
 แผนปฏิบัติการ) 

   

มาตรการ 
25. มาตรการบังคับใชมาตรฐานความปลอดภัย     
ของยานพาหนะและผูขับรถโดยสารสาธารณะ       
ใหเขมงวดมากขึ้น (ขบ.) 

47.67 
 (กองทุน 

เพือ่ความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนน) 

ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

   
 (ดําเนินการแกไข    
 เรื่องรองเรยีนเสร็จ   
 39,941 เรื่อง) 

    

26. มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาต    
การประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) 

- -      
(ยุติ) 

     มีกฎหมายที่ใช   
    บังคับไวแลว 

27. มาตรการกวดขันนํ้าหนักรถบรรทุกใหเปน 
ไปตามมาตรฐาน (ทล.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

   ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

       

28. มาตรการสงเสริมการพัฒนาระบบ 
การประกันภัยและการชดเชยคาเสียหาย 
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ  
   ตอเนื่อง 

       

29. มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิ บั ติงาน          
และเพ่ิมจํานวนผูปฏิบัติงานใหเพียงพอ (รฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

59     
  (รบัพนักงาน  
    ครบแลว) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

30. มาตรการใหสัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 
1988 แ ล ะ อ นุ สั ญ ญ า  LOADLINE Protocol 
1988 (จท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  ดําเนินการ 
 ตอเนื่อง 

   
  (ออกขอบังคับ 

เสร็จ+เตรยีม
เสนอ ครม. และ    

เขารวมใน
อนุสัญญาตอไป) 

       
 

31. มาตรการพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน 
PSHEMS (กทท.) 

0.70 
(งบ กทท.) 
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 (ประกาศเปน  
 นโยบายเมื่อ 
 ๕ มีค. ๖๒+ 
    ฐานขอมูล      
 และคูมือเสรจ็) 

   

32. มาตรการดําเนินการแกไขขอบกพรองภายใต
โครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัย
สากล (Universal Safety Oversight Audit 
Programme : USOAP) (กพท.) 

153.00 
(งบกลาง) 

 

 59-6๒     
 (ออกใบอนุญาต+   
 แกไขขอบกพรอง) 

 

  ICAO ตรวจสอบ
ยืนยันอยางเต็ม
รูปแบบ พบวา
มาตรฐานกํากบั 
ดูแลดานการบิน 
ของไทยได
มาตรฐานสากล 
ในป 62 

๔. เปาประสงคที่ ๔ เพื่อสงเสริมการขนสงที่ประหยัดพลังงาน  และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
๔.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้าํเพิ่มมากขึ้น  

โครงการ 
79. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา – แกงคอย (รฟท.) 

10,23๒.๘๖ 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-62        
 

   

80. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน (รฟท.) 

 24,326.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-62     
  (เปดใหบริการ

แลวป 62) 

   

81. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร (รฟท.) 

 12,457.02 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-64    
 (อยูระหวางกอสราง 
 สัญญา ๑  ผล 54.74% 
 สัญญา ๒  ผล 46.64%) 

    

82. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงลพบุรี - ปากนํ้าโพ (รฟท.) 

18,699.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-64    
 (อยูระหวางกอสราง 
 สัญญา 1 ผล 23.42%+ 
 สัญญา 2 ผล 56.71%) 

    

83. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ (รฟท.) 

23,910.58 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-64    
 (อยูระหวางกอสราง 
 สัญญา 1 ผล 65.87% 
+สัญญา 2 เสนอ คค. 
 ขออนุมัตโิครงการ+  
 สัญญา 3  ผล 39.82% 

    

84. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงนครปฐม - หัวหิน (รฟท.) 

 15,718.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

60-64    
 (อยูระหวางกอสราง 
 สัญญา 1 ผล 55.25% 
+สัญญา 2  ผล 62.20% 

    

85. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ (รฟท.) 

5,807.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

60-63    
(อยูระหวาง

กอสราง 
ผล 4.84%) 

    

86. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงปากนํ้าโพ - เดนชัย (รฟท.) 

59,399.80   
(งบประมาณ+เงินกู)  

6๒-67    
 (อยูระหวาง EIA) 

    

87. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี (รฟท.) 

36,683.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66    
  (อยูระหวาง EIA) 

    

88. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงขอนแกน - หนองคาย (รฟท.) 

 25,842.00 
(งบประมาณ+เงินกู) 

62-66   
      (EIA ผานแลว) 
 

     

89. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี (รฟท.) 

 23,080.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66   
(อยูระหวาง EIA) 

     



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

90. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงสุราษฎรธานี - หาดใหญ - สงขลา (รฟท.) 

 56,114.26 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-66   
(อยูระหวาง EIA) 

     

91. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.) 

 72,921.00 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-67   
 (อยูระหวางจาง 
    ที่ปรึกษา 
   เวนคืนที่ดิน) 

     

92. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงบานไผ - นครพนม (รฟท.) 

 54,684.40 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-68   
 (อยูระหวาง TOR   
  จางทีป่รกึษา  
  ประกวดราคา  
   เวนคืนที่ดิน) 

   
 

    

93. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงสงขลา - สตูล (รฟท.) 

- -      
(ชะลอ) 

 

  ถูกตอตานจาก 
 ประชาชนในพื้นที่ 

94. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางบานภาช ี- อ.นครหลวง (รฟท.) 

- -      
(ชะลอ) 

 

  ยังไมไดบรรจุใน 
 แผนวิสาหกจิ รฟท. 

95. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงทาเรือแหลมฉบัง - ทาเรือนํ้าลึกทวาย (รฟท.) 

47.22 59-61        

96. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงอุบลราชธานี - มุกดาหาร (รฟท.) 

- -        

97. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงใหม (รฟท.) 

59,915.24 
(งบประมาณ+เงินกู)  

62-68   
 (อยูระหวาง EIA    
  +เสนอ ครม.) 

     

98. โครงการกอสรางระบบรถไฟทางคูขับเคล่ือน
ดวยพลังงานไฟฟา ชวงหาดใหญ - ปาดังเบซาร 
(ขร./รฟท.) 

 7,864.49 
 (งบประมาณ+เงินกู)  

63-66   
     (อยูระหวาง EIA 
     +เสนอ สศช. เพื่อ         
      เสนอ ครม.)  

 

 
    

99. โครงการกอสรางโรงรถศรีราชา 
และหนวย 10 ลาดกระบัง (รฟท.) 

395.47 59-60      
(ยุติ) 

 ผูรับจางดําเนินการ
ชาเกินกวา 25% 

100. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟาทดแทน GE  
50 คัน (รฟท.) 

- 60-64    
   (ลงนาม 
ในสัญญาแลว) 

    

101. โครงการกอสรางทาเรือชุมพร (จท.) ศึกษา 

56.7๔ 
(งบประมาณ) 

56-59      
          (ยุติ.) 

 ศึกษาแลวเสร็จผล
การศึกษาพบวา 
ไมเหมาะสมทั้งดาน
การเงินและ
เศรษฐศาสตร 

102. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสง
สินคาในแมนํ้าปาสัก (ระยะท่ี 1/2/ระยะยาว) (จท.) 

       ศึกษา 

139.96 
 ระยะ 1 

2,060.30 
 ระยะ 2 

4,571.00 
ระยะยาว 

7,667.00 
 (งบประมาณ) 

5๙-๗๙    
     (ศึกษา+ 
      ระยะ 1เสร็จ+ 
      อยูระหวางเตรียม 
        ดําเนินการ 
      ระยะ 2) 

   • ระยะ๑ 
ดําเนินการ 
ในจุดวิกฤต 
(ป๕๘-๖๒) 

• ระยะ๒ 
(ป๖๓-๖๕) 

• ระยะยาวป 
๗๖-๗๙ 

103. โครงการเขื่อนยกระดับในแมนํ้าเจาพระยา     
เพ่ือการเดินเรือ (จท.) 

31,231.76 
(งบประมาณ) 

55-68  
     (อยูระหวางศึกษา 
       ผล 70%) 

      

104. โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง  
(ทาเทียบเรือ A) ท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

 1,864.19 
(งบ กทท.) 

59-62            
   (กอสราง+ติดต้ัง

อุปกรณเสร็จ+ 
    อยูระหวางจาง 

ผูใหบริการ) 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๑๐5. โครงการศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟ     
ท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

2,944.93 
   ระยะที่ 1 

2,031.15 
ระยะที่ ๒  

913.78 
 (งบ กทท.) 

59-6๕    
 (กอสรางและ 
 เครื่องมอืยกขน 
 เสร็จ+ อยูระหวาง 
 ผูรับเหมาเอกชน  
 ดําเนินการ) 

    

106. โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐาน 
ระบบรางของประเทศไทย (ขร.) 

38.50 
(งบประมาณ) 

59-60          

 

  

107. โครงการศึกษาเพ่ือยกระดับการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบโครงขายการขนสงสินคา
ชายฝงของไทย (สนข.) 

26.69 
(งบประมาณ) 

59-60        
  (กบส.รบัทราบ+ 
 มอบหนวยดําเนิน 
    การตอ) 

     

108. โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบทการพัฒนา 
ทาเรือบก (Dry Port) เพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลาง 
โลจิสติกสของภูมิภาค (สนข.) 

6.93 

(งบประมาณ) 
61   

 (คค.รับทราบ+  
 นําเสนอ กบส.) 

     

๔.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมกีารใชพลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 
โครงการ 

109. โครงการจัดซ้ือและจางซอมแซมบํารุงรักษา 
รถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV)     
จํานวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.) 

๑,891.45 
(เงินกู) 

60-62     
 (ใหบรกิารแลว) 

   

110. โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. 
จํานวน 13 แหง (ขสมก.) 

37๐.๖๓ 
 (งบประมาณ)  

๕๗–61     
 

   

111. โครงการศึกษาโครงการขนสงสีเขยีว Green 
Freight Interventions among SMEs (สนข./ADB) 

๙.๗๐ 
(งบ ADB) 

 

๕๗–๕๙   
(มอบสภา
อุตสาหกรรม 

  ใชประโยชน) 

     

112. โครงการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนในการพัฒนา 
ระบบจักรยานในการเดินทางในชีวิตประจําวัน (สนข.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

๕๗-๕๙        

มาตรการ 
33. มาตรการรณรงคขับขี่อยางประหยัดพลังงาน 
(ขบ.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

    ๕๙-๖๐     
(ประกาศมีผล
บังคับใชแลว) 

   

๔.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
โครงการ 

113 .  โ ค ร ง ก า รจั ด ทํ า แผนจั ดก า ร ข นส ง 
ท่ียั่งยืนสําหรับเมืองท่ีเปนจุดเช่ือมตอเสนทาง
อาเซียนไฮเวย เพ่ือเปนเมืองตนแบบในการพัฒนา
แ ล ะ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น                      
ในภาคคมนาคม (สนข.) 

๑๕.๔๙ 
(งบประมาณ) 

๕๙   
 (มอบ จ. หนองคาย 
  ใชประโยชน)  

     

มาตรการ 
34. มาตรการสงเสริมการสนับสนุนการขึ้นทะเบียน    
และการรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนสง  
ทางรางใหเปนโครงการลดกาซเรือนกระจก 
ตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด (รฟท./รฟม./รฟฟท.) 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

  
ดําเนินการ    
   ตอเนื่อง 

   
 

    



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

35. มาตรการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน ค.ศ. 1996 
ของประเทศไทย (จท.) 

1.74  
(งบประมาณ)  

  
ดําเนินการ    
   ตอเนื่อง 

   
 (ศึกษาเสรจ็+ 
 อยูระหวาแก 
 กฎหมายอนุวัต 
 ตามพิธีสารฯ) 

    

36. มาตรการบริหารจัดการดานพลังงาน 
และส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการบิน (ทอท.) 

41.60 
(งบ ทอท.)  

  
ดําเนินการ  
 ตอเนื่อง 

    
(ทาอากาศยาน 
5 แหง ได ACI

ระดับ 3) 

   

๕.เปาประสงคที่ 5 เพื่อยกระดบัการเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ 
๕.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
114. โครงการระบบขนสงทางรถไฟเ ช่ือม 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิสวนตอขยาย  
ชวงดอนเมือง –บางซ่ือ - พญาไท (รฟท.) 
* รฟท. ไดปรับรวมเปนสวนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 
3 สนามบิน  

 ศึกษาออกแบบ 

 220.00 
โครงการกอสราง

224,544.36 
(งบ รฟท.+PPP) 

61-67    
   (EIA ผานแลว+ 
 ลงนามสญัญาแลว+ 
อยูระหวางออกแบบ 

                รายละเอียด+นํา  
                ราง  พรฏ. เวนคืน 
          ที่ดินทูลเกลา) 

    

115. โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงออน    
ชวงบางซ่ือ – พญาไท – มักกะสัน - หัวหมาก  
และสายสีแดงเขม ชวงบางซ่ือ - หัวลําโพง/ 
ชวงรังสิต - มธ.ศูนยรังสิต (รฟท.) 

สายสีแดงออน 

44,157.76 
สายสีแดงเขม 

6,570.40  
 (งบประมาณ+เงินกู)  

62-65    
    (อยูระหวางปรบั  
      รูปแบบโครงการ 

+กฤษฎีกาพิจารณ า   
       ราง  พรฎ..เวนคืน  
        ที่ดิน) 

    

116. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีมวง  
(ชวงบางใหญ - บางซ่ือ) (รฟม.) 

 63,733.93 
     (งบประมาณ+ 
      เงินกู+PPP) 

49-59     
(ใหบริการแลว 
เมือ่ 6 ส.ค. 59) 

   

117. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีนํ้าเงิน  
(ชวงหัวลําโพง - บางแค และบางซ่ือ - ทาพระ) (รฟม.) 

81,429.57 
 (งบประมาณ+เงนิกู 

    +PPP) 

๕๐-63     
 (ใหบรกิารแลว 

   บางซื่อ-เตาปูน 
11 ส.ค. 60 

   หัวลําโพง–หลักสอง 
29 ก.ย. 62 
เตาปูน-ทาพระ 
30 มี.ค. 63) 

   

118. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเขียว  
(ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ) (รฟม.) 

18,349.34 
    (งบ รฟม.+เงินกู+ 

งบประมาณ+กทม.) 

5๑-6๑ 
 

    
 (ใหบรกิารแลว 
   6 ธ.ค.61) 

   

119. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเขียว  
(ชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต) (รฟม.) 

 34,054.77 
    (งบ รฟม.+เงินกู+ 

งบประมาณ+กทม.) 

5๑-64 
 

    
     (ใหบริการแลว    
       1 สถานี) 

   รฟม.โอนทรัพยสนิ  
 และเงินให กทม. 

120. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีสม  
(ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ)) (รฟม.) 

109,021.48 
(งบ รฟม.+เงินกู+ 
งบประมาณ+PPP) 

53-6๗    
(จัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
เสร็จ+กอสราง 
ผล 58.59%+ 

    ระบบเดินรถ 
 ผล 4.25%+ 
 ครม.อนุมัติ PPP 

    ๒๘ ม.ค. 63) 

    งานคัดเลือกเอกชน 
 ลาชา 

121. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพู  
(ชวงแคราย - มีนบุรี) (รฟม.) 

50,340.12 
 (งบประมาณ+PPP) 

53-64    
 (อยูระหวางจัด 

    กรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 ผล 99.33%+ 
 กอสรางระบบ 
 เดินรถผล 

    ๕๓.2๒%) 

    งานกอสรางไม 
 สามารถเขาใน 
 บางพื้นที่ได 

 

122. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเหลือง  
(ชวงลาดพราว - สําโรง) (รฟม.) 

 47,558.13 
 (งบประมาณ+PPP) 

5๓-64    
 (อยูระหวางกอสราง+ 
  งานระบบเดินรถ 
   ผล ๕๓.๒1%) 

    งานกอสรางบาง พืน้ที ่
 ไมสามารถเขาพื้นที ่

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

123. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีมวง       
(ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ) (รฟม.) 

 124,958.62 
  (งบประมาณ+ 
  เงินกู+PPP) 

53-๗๐    
     (อยูระหวาง 
     จัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน   
     ผล ๑๘.๗๐% 

 +ศึกษา PPP  
 ผล ๕0.๒๐%) 

      • การพิจารณาพืน้ที่     
      กอสรางช่ัวคราว 

  ใชเวลามาก  
     •  การปรบัปรงุรายงาน    
      PPP ใชเวลา 

  มากกวาแผน 

124. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีสม  
(ชวงบางขุนนนท - ศูนยวัฒนธรรม) (รฟม.) 

122,067.27 
(งบ รฟม.+เงินกู+ 
งบประมาณ+PPP) 

53-69    
 (อยูระหวางจัด 
  กรรมสทิธ์ิที่ดิน 
    ผล  ๖.๕๐%+ 
 ครม. อนุมัติ PPP 
 28  ม.ค.  63+  
 กอสราง ผล  ๔.๒๕ %) 

    

125. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีนํ้าเงิน  
(ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4) (รฟม.) 

 21,241.50 
   (งบประมาณ+

เงินกู+PPP) 

 

5๖-69      
(ชะลอ) 

  ชะลอโครงการ 
 รอขอมูลจํานวน  
 ผูโดยสารสายสีนํ้าเงิน  
 ชวงหัวลําโพง-บางแค  

126.  โ คร งการก อสร า ง  สาย สี เ ขี ย ว เข ม  
(ชวงสมุทรปราการ - บางปู และชวงคูคต - ลําลูกกา) 
(รฟม.) 

ชวงสมุทรปราการ 
-บางปู 

 12,174.79 
ชวงคูคต-ลําลูกกา 

  9,821.41 
 (งบ รฟม.+เงินกู+  
 งบประมาณ+PPP) 

5๙-67      
(ชะลอ) 

  • โอนให กทม.  
 • ชะลอโครงการ 
 รอขอมูลจํานวน  
  ผูโดยสารสายสีเขียวเขม 
 ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ  

127. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท า เ รื อ ผู โ ด ย ส า ร 
ในแมนํ้าเจาพระยา (จท.) 

69.86  
(ทาเรือ ๒๗ แหง) 

12.4๑ 
(ทาชาง) 
41.39 

(ทาเรือ ๒๒ แหง) 
98.51 

 (ทาชางทาเตียน) 

50.00 
 (ทาเรือรองรับ       
ผูพิการสูงอายุ) 

 (งบประมาณ) 

  ดําเนินการ 
 ตอเนื่อง 

   
(อยูระหวาง
พัฒนาทาเรือ     
๒๒ แหง+ 

ทาชางทาเตียน) 

    

128. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียด    
ศูนยคมนาคมพหลโยธินและการพัฒนาตนแบบ           
การพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบศูนยกลางคมนาคม 
(สนข/รฟท.) 

55.50 
(งบประมาณ) 

 

58-59   
 

     

129. โครงการศึกษาออกแบบโครงการระบบ
รถไฟฟาชานเมืองรวมกับรถไฟทางไกลเชื่อมตอ 
ระบบขนสงมวลชนในเขตกรุง เทพมหานคร   
(รังสิต - สถานีบานภาชี มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา ตล่ิง
ชัน -นครปฐม และมหาชัย - ปากทอ (ขร.) 

8.00 
(งบประมาณ) 

 

59-60   
 (ศึกษาเสร็จ 3 สาย 
 +มหาชัย-ปากทอ 
 อยูระหวาง EIA) 

     

130. โครงการศึกษาจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการระบบต๋ัวรวมการจัดหาผูบริหาร 
จัดการและบํารุงรักษาระบบต๋ัวรวม (สนข.) 
 
 
 
 
 

- -      
(ชะลอ) 

 ไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

๕.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

131. โ คร งการ ศึกษาการจั ด ทํ าแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเมืองภูมิภาค
ของประเทศ (สนข.) 

33.80 
(งบประมาณ) 

 

58-59   
 (สงมอบใหจงัหวัด  
 ดําเนินการตอ) 

     

132. โครงการออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะและผลกระทบส่ิงแวดลอมในเขต 
จ.ขอนแก น จ.เชี ยงใหม  และ จ.นครราชสีมา  
(สนข./รฟม.) 

เชียงใหม 
27.00 
(ศึกษา) 

  (งบประมาณ) 
๒๗,๓๑๐.๒๐ 

(กอสราง) 

59-๗0      
 

    
(อยูะหวาง รฟม. 
ศึกษารายละเอียด
ความเหมาสะม 
ออกแบบเตรียม
ประกวดราคา) 

    

นครราชสีมา 
43.70 
(ศึกษา)  

(งบประมาณ) 
๘,๔๘๐.๖๕ 
    (กอสราง) 

๕๙-6๘    
 (อยูะหวาง รฟม. 
ศึกษารายละเอียด 
ความเหมาสะม 
ออกแบบเตรียม
ประกวดราคา) 

    

ขอนแกน 
35.50 
(ศึกษา)  

(งบประมาณ) 

    
   (อยูระหวาง       

   ขอนแกนเตรยีม       
  ดําเนินการ) 

    

ภูเกต็ 
   ๓๕,๒๙๔.๕๖ 
     (กอสราง) 

๖๐-๖๙       
 (อยูระหวางปรับปรุง 
 รายงาน PPP+เตรียม  
 จางที่ปรึกษา+   
 จัดกรรมสทิธ์ิที่ดิน   
 ผล ๒.๗๐%) 

    

๕.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภมิูภาค  
โครงการ 

133. โครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร 
(ขบ.) 

240.00 
(งบประมาณ) 

58-63    
 (เสร็จ 3 สถานี+
อยูระหวางสราง
สถานีนครนายก) 

    

134. โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหมสําหรับ 
บริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 คัน (รฟท.) 

3,573.15 
(เงินกู) 

 

56-60     
(ใหบริการแลว) 

   

135. โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร (บขส.) 
 
 
 

 2,460.01 
   (งบ บขส.) 

59-64    
(ซื้อรถ 99 คัน 
ชะลอ+รถเชา

314 คัน
ประกวดราคา+

Mini bus 55 คัน
ขออนุมัติ) 

    

๕.๔ ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ  
โครงการ 

136. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการต๋ัวรวม :  
โครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวรวม และโครงการ
จัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง (สนข.) 
 
 
 
 
 

 บริหารต๋ัวรวม 

301.71 
     บริการรายไดกลาง 

327.81 
(เงินกู)  

56-60     
(อยูระหวาง
พัฒนาระบบ
เช่ือมตอกบั  

ขสมก. รฟม.ฯลฯ) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร  2-๑๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

โครงการและมาตรการ งบประมาณ 
     (ลานบาท) 

ระยะเวลา 
โครงการ/ 

  มาตรการ1/ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

หมายเหตุ ศึกษา 2/ 
ดําเนินโครงการ/

มาตรการ 3/ ยุติ/
ชะลอ 

ยังไมเร่ิม
ดําเนนิการ อยูระหวาง 

ศึกษา 
แลวเสร็จ 

อยูระหวาง         
ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

มาตรการ 
37. มาตรการวางระเบียบการเดินรถให เกิด
คุณภาพการขนสงสาธารณะอยางเปนระบบ และ
มาตรการวางแผนพัฒนาศูนยการจัดการระบบ
ขนสงสาธารณะและการต ิดตามรถโดยสาร
สาธารณะ (ขบ.) 

๓๘๕.๘๒ 
 (งบประมาณ) 

59-63    
(พฒันาแอพพลิเคช่ัน

แสดงความเร็วเสรจ็+ 
+อยูระหวางเช่ือม 
GPS กับรถบรรทุก 

+สรางอาคาร 
ผล 10.90%) 

    

38. มาตรการพัฒนาเช่ือมตอระบบขนสงตางๆ 
ทางกายภาพ (สนข./จท./รฟม./ขสมก.) 

- 
 (ไมใชงบประมาณ) 

 62-63    
 (พัฒนาจุดเช่ือมตอ 
 ทาเรอืกบัรถไฟฟา 
    เพิ่มอีก 3 จุด)  

    

หมายเหต:ุ  
1/ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ หมายถึง ปงบประมาณตั้งแตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ อาทิ เริ่มการศึกษา  จนกระทั่งดําเนินโครงการ/มาตรกรแลวเสร็จ  

       
2/ การศึกษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศึกษาความเปนไปได การศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ/มาตรการการศึกษาเพ่ือจัดทํารายงาน   

                   ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) การศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  การศึกษาความเปนไปไดของมาตรการ 
       3/ การดําเนินโครงการ ไดแก การดําเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กอสราง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณและยานพาหนะ 

การถายทอดเทคโนโลยี เปนตน สําหรับการดําเนินมาตรการ ไดแก การดําเนินมาตรการในขั้นตอนปรับปรุง  กฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดสรรแหลงเงิน  
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองคกร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เปนตน  

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

บทท่ี 3 
การประเมินตัวช้ีวัดของแผนหลักการพฒันาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 
(ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓)  

 
3.1   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ กําหนดตัวชี้วัดสวนใหญเปนตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ (Outcome)          
และผลกระทบ (Impact) เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานตามเปาประสงคของแผนฯ  ซ่ึงประกอบดวย 1) ใหประเทศไทย 
เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง ๒) เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  
๓) ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 4) สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน  
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 5) ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ ตลอดจนประเมิน    
ถึงความสามารถในการบรรลุถึงวิสัยทัศนในการมุงสู การขนสงที่ยั ่งยืนของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
สรุปความคืบหนาการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้  
 3.1.1 การปรับปรุงตัวช้ีวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดดําเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดภายใต                
แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ดังนี้  
  1) การเพ่ิมจํานวนตัวช้ีวัดจาก 47 ตัวช้ีวัด เปน 49 ตัวช้ีวัด เนื่องจากสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย (กพท.) ขอปรับตัวชี้วัดจาก “ตัวชี้วัดความสําเร็จของจํานวนคูมือปฏิบัติงานดูแลสนามบิน 
ท่ีตองปรับปรุงใหครบถวนตามมาตรฐานขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)”  เปน “ตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล” ซ่ึงประกอบดวย 3 ตัวชี้วัดยอย ไดแก 1)ระดับความสําเร็จ
ของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล 2)ระดับความสําเร็จ             
ของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Compliance ตามมาตรฐานสากล และ 3) ระดับความสําเร็จของ                
การมีระบบการกํากับดูแลดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล  
  2) การทบทวนปรับคาเปาหมาย ไดทบทวนปรับคาเปาหมายในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 
ฉบับทบทวน 2 ตัวชี้วัดใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังนี้ 
       2.1) ตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ไดทบทวน         
และปรับคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563  
เ พื ่อ ใ ห ค า เ ป า ห ม าย ม ีค ว า ม เห มา ะ สม ม า กยิ ่ง ขึ ้น  เ นื ่อ ง จ าก ค า เ ป า ห ม าย เ ด ิม ไ ด ป ร ะม า ณ ก า ร                
โดยรวมปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานดอนเมืองไวดวย ซึ่งไมสะทอน
ตัวชี้วัดที่ตองการพิจารณาปริมาณผูโดยสารภายในประเทศที่ทาอากาศยานภูมิภาค ดังนั้น จึงไดทบทวน           
ปรับคาเปาหมายโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติปริมาณผูโดยสาร ณ ทาอากาศยานในภูมิภาคยอนหลัง 7 ป  
(พ.ศ.2554 - 2560) ประกอบดวย ทาอากาศยานท่ีใหบริการเชิงพาณิชยของ ทอท. 4 แหง (ทาอากาศยาน
เชียงใหม ทาอากาศยานเชียงราย ทาอากาศยานภูเก็ต และทาอากาศยานหาดใหญ) ทาอากาศยานในความดูแลของ ทย. 
จํานวน 25 แหง และทาอากาศยานของ บมจ.การบินกรุงเทพ จํานวน 1 แหง (ทาอากาศยานสมุย) รวมกับการคาดการณ
แนวโนมปริมาณผูโดยสารในอนาคตขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO) สมาคมขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ (IATA) และของหนวยงานท้ัง ทอท. ทย. และ บมจ.การบินกรุงเทพฯ รวมกับพิจารณาแนวโนม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยดวย แลวคาดการณคาเปาหมายตัวชี้วัดในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหม 
พรอมดวยการทบทวนปรับคาเปาหมายในป พ.ศ. 2558 - 2560 ดวยคาเปาหมายตัวชี้วัดท่ีปรับใหม (ตารางท่ี 3 - 1)  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตารางท่ี 3 - ๑ คาเปาหมายของตัวช้ีวัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค  

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายใน 
ประเทศที่ทาอากาศยานในภูมิภาค 
(ทย. ทอท. และ บมจ.การบิน
กรุงเทพ) (หนวย : ลานคน) 

เปาหมาย 
เดิม 

34.48 107.87 116.12 125.13 135.01 145.83 157.70 

เปาหมาย 
ใหม 

34.48   44.87 49.49 53.49 60.90 65.39 69.63 

 

     2.2) ตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ไดทบทวนและปรับคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 เนื่องจากแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนสงฯ กําหนดคาเปาหมายไวเพียง 3 ปแรกของแผน (พ.ศ. 2557 - 2559) ดังนั้น จึงไดเพ่ิมเติม 
คาเปาหมายใหครอบคลุมระยะเวลาของแผนโดยพิจารณาจากขอมูลสถิติจํานวนอุบัติเหตุทางถนนของรถโดยสาร
สาธารณะขนาดใหญของ ขบ. ท่ีเกิดข้ึนจริงยอนหลัง 3 ป และเลือกใชอัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงรอยละ 15  
ของคาเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน ซ่ึงเปนแนวทางท่ีใชในการประเมินตัวชี้วัดอุบัติเหตุของหนวยงาน รวมท้ัง พิจารณา
แนวโนมและนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนขององคการอนามัยโลก (WHO) และของประเทศไทยดวย (ตารางท่ี 3 - 2) 

ตารางท่ี 3 - 2 คาเปาหมายของตัวช้ีวัดจํานวนอุบัติเหตุของระบบขนสงสาธารณะทางถนน 

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้วัดจํานวนอุบัตเิหตุของระบบ
ขนสงสาธารณะทางถนน (ขบ.) 
(หนวย : คัน) 

เปาหมาย 
เดิม 

643 630 617 - - - - 

เปาหมาย 
ใหม 

643 630 617 669 665 624 ๕๗๖ 

 
 

3) การพัฒนาตัวช้ีวัด  โดย สนข. ไดพัฒนาตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ โดยพัฒนาแนวทางการดําเนินการและการจัดเก็บขอมูล คํานิยามเชิงปฏิบัติการของตัวชี้วัดสงเสริม 
การเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ กําหนดเปนจํานวนจุดเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ิมข้ึน ประเภทของการเชื่อมตอ ประกอบดวย  

3.1) การเช่ือมตอการขนสงสาธารณะ 2 ระบบ ประกอบดวย (1) การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะ
กับระบบราง เชน (1.1) ราง - รถยนตสวนบุคคล (ในสถานีท่ีมี park and ride)  (1.2) ราง - ราง (1.3) ราง - เรือ 
(1.4) ราง - รถโดยสารประจําทาง (เชน ขสมก. บขส. รถตู) (1.5) ราง - อากาศ  (2) การเชื่อมตอการขนสง
สาธารณะกับระบบการขนสงทางน้ํา เชน (2.1) เรือ - รถยนตสวนบุคคล (ในสถานีท่ีมี park and ride) (2.2) เรือ -  
รถโดยสารประจําทาง (3) การเชื่อมตอการขนสงสาธารณะกับระบบการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย อากาศ - 
รถโดยสารประจําทาง  

3.2) การเช่ือมตอการขนสงสาธารณะตั้งแต 3 ระบบข้ึนไป เชน อากาศ - ราง - เรือ ราง - เรือ -
รถโดยสารประจําทาง พรอมกําหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสง
สาธารณะ เพ่ือใหสามารถพัฒนาและรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดไดอยางเปนรูปธรรม  

4) การปรับปรุงวิธีการแปรผลคาทางสถิติของตัวช้ีวัด จท. ขอปรับวิธีการคํานวณคาทางสถิต ิ
ของตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ําพิจารณาจากดานความปลอดภัย จากเดิมท่ีคํานวณดวยความถ่ี 
ของกลุมตัวอยางท่ีมีความพึงพอใจ ปรับเปนวิธีการคํานวณดวยคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคะแนนความพึงพอใจ  
ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีความเหมาะสมทางสถิติเพ่ิมข้ึน  

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตารางท่ี 3 - 3 คาเปาหมายของตัวช้ีวัดสงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 

ตัวชี้วดั 
คา

เปาหมาย 
ปงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 
ตัวชี้ วั ดส ง เสริมการ เชื่ อมตอ    
ก า ร เดิ นทางด วยระบบขนส ง
ส าธ ารณะ  ( หน วย  : จํ านวน               
จุดเชื่อมตอ) (สนข.)  

เปาหมาย 
เดิม 

- - - - - - - 

เปาหมาย 
ใหม 

- - - - - 2 จุด 3 จุด 

 

3.1.2  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ท้ัง 49 ตัวชี้วัด ภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 
จําแนกตามเปาประสงคภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ดังนี้ 

        1) เปาประสงค ท่ี 1 ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางและการขนสง
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดน รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒) การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค ๓) การพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการไทย เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายเพ่ิมปริมาณการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางประเทศ โดยกอใหเกิดผลประโยชนในการเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑรวมในประเทศ ขยายการคาระหวางประเทศและการคาชายแดนของไทยเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจของไทย 
ในภูมิภาค ผลการพัฒนาพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดสําคัญ 12 ตัวช้ีวัด ดังนี้ (ตารางท่ี 3 - 4) 

1.๑) มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญเช่ือมตอโครงขายทางหลวงอาเซียน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ดังนี้ 

1.1.1) ดานเชียงของ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 20,474.03 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – 
มี.ค. 256๓) จํานวน 12,464.1๓ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 39.12 

1.1.2) ดานแมสาย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคาการขนสง
สินคา วงเงินรวม 16,450.23 ลานบาท โดยดานศุลกากรแมสายอยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผล
การดําเนินงานดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

1.1.3) ดานแมสอด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา     
การขนสงสินคา วงเงินรวม 79,666.37 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – 
มี.ค. 256๓) จํานวน 42,395.21 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 46.78 

1.1.4) ดานหนองคาย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคาการขนสง
สินคา วงเงินรวม 82,480.50 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) 
จํานวน 30,842.26 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 62.61 

1.1.๕) ดานนครพนม ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา 
การขนสงสินคา วงเงินรวม 104,368.09 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - 
มี.ค. 256๓) จํานวน 25,889.79 ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ  75.19 

1.1.๖) ดานมุกดาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคาการขนสง
สินคา วงเงินรวม 88,118.18 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) 
จํานวน 115,025.0๙ ลานบาท สูงกวาเปาหมายรอยละ 30.54 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

1.1.๗) ดานอรัญประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา
การขนสงสินคา วงเงินรวม 95,003.54 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - 
มี.ค. 256๓) จํานวน 58,650.4๓ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 38.27 

1.1.๘) ดานสะเดา ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคาการขนสง
สินคา วงเงินรวม 467,394.39 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ -  
มี.ค. 256๓) จํานวน 121,554.8๕ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 73.99 

1.1.๙) ดานปาดังเบซาร ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดมูลคา
การขนสงสินคา วงเงินรวม 203,605.15 ลานบาท โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - 
มี.ค. 256๓) จํานวน 79,470.7๗ ลานบาท ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 60.97 

1.2) ปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย 
ตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง 8.65 ลาน TEU โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) จํานวน 3.99 ลาน TEU ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 53.87 

1.3) ปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 71.39 ลานคน โดยมีผลการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
(ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) จํานวน 28.87 ลานคน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 59.56 

1.4) ปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนด
เปาหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.40 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓)  จํานวน 0.67 ลานตัน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 52.14 

    ตารางท่ี 3 - 4  ผลการดาํเนนิงานตามตัวช้ีวัดเปาประสงคท่ี 1 ใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเช่ือมตอการเดนิทาง 
                        และการขนสง 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

1. มูลคาการขนสงสินคาทีด่าน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย
ทางหลวงอาเซียน ดานเชียงของ 
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 15,278.04  16,041.94  16,844.04  17,686.24 18,570.55 19,499.08 20,474.03 
ผล 15,278.04 

(0%) 
17,163.39 

(6.99%) 
20,594.36 

(22.26%) 
21,747.49 

(22.96%) 
24,174.50 

(30.18%) 
28,130.35 

(42.27%) 
12,464.1๓ 
    (-39.12%) 

 

2. มูลคาการขนสงสินคาทีด่าน
การคาชายแดนเชือ่มตอโครงขาย 
ทางหลวงอาเซียน ดานแมสาย 
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 12,152.23    12,759.84  13,397.83  14,067.72  14,921.11 15,667.17 16,450.23 
ผล 12,152.23 

(0%) 
9,906.53 
(-22.36%) 

9,081.56 
(-32.22%) 

8,245.25 

(-41.39%) 
9,876.73 
(-33.81%) 

11,646.68 
(-25.66%) 

N/A 

3. มูลคาการขนสงสินคาที่ดาน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย
ทางหลวงอาเซียน ดานแมสอด  
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 59,448.27   62,420.68  65,541.71  68,818.80 72,259.74 75,872.73 79,666.37 
ผล 59,476.27 

(0.05%) 
68,313.62 

(9.44%) 
83,806.24 

(27.87%) 
84,710.63 

(23.09%) 
79,758.90 

(10.38%) 
79,136.19 

(4.30%) 
42,395.21               

(-46.78%) 
 

4. มูลคาการขนสงสินคาที่ดาน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย
ทางหลวงอาเซียน ดานหนองคาย 
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 61,548.22    64,625.63  67,856.91  71,249.76  74,812.25 78,552.86 82,480.50 
ผล 61,548.22 

(0%) 
58,862.69 
     (-8.92%) 

66,602.12 
(-1.85%) 

63,165.17 
(-11.35%) 

60,474.07 
(-19.17%) 

64,910.74 
(-17.37%) 

30,842.26                             
(-62.61%) 

 

5. มูลคาการขนสงสินคาที่ดาน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย 
ทางหลวงอาเซียน ดานนครพนม 
: หนวย ลานบาท (สนข.) 
 

แผน 77,881.08    81,775.13  85,863.89  90,157.08  94,664.93 99,398.18 104,368.09 
ผล 77,881.08 

(0%) 
106,061.75 

(29.70%) 
96,290.85 

(12.14%) 
83,405.70 

(-7.49%) 
85,291.62 

(-9.90%) 
89,534.90 

(-9.92%) 
25,889.79 

(-75.19) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

6. มูลคาการขนสงสินคาทีด่าน
การคาชายแดนเชือ่มตอโครงขาย
ทางหลวงอาเซียน ดานมุกดาหาร 
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 65,755.14    69,042.90  72,495.05  76,119.80 79,925.79 83,922.08 88,118.18 
ผล 65,755.14 

(0%) 
71,204.11 

(3.13%) 
111,744.20 

   (54.14%) 
196,593.44 

(158.27%) 
217,088.84 

(171.61%) 
220,533.88 

(162.78%) 
115,025.0๙ 

(30.54%) 

7. มูลคาการขนสงสินคาทีด่าน
การคาชายแดนเชือ่มตอโครงขาย
ทางหลวงอาเซียน ดานอรัญประเทศ  
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 70,893.10    74,437.76  78,159.65  82,067.63 86,171.01 90,479.56 95,003.54 
ผล 70,893.09 

(0%) 
82,991.78 

(11.49%) 
73,086.82 

(-6.49%) 
72,829.29 

(-11.26%) 
88,261.19 

(2.43%) 
130,560.00 

(44.30%) 
58,650.4๓ 

(-38.27%) 

 

8. มูลคาการขนสงสินคาที่ดาน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย 
ทางหลวงอาเซียน ดานสะเดา  
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 348,776.89  366,215.73 384,526.52  403,752.85  423,940.49 445,137.51 467,394.39 
ผล 344,689.06 

    (-1.17%) 
314,063.22 

   (-14.24%) 
373,911.00 

    (-2.76%) 
     411,885.28 

(2.01%) 
371,818.57 

(-12.29%) 
364,492.44 

(-18.12%) 
121,554.8๕ 

(-73.99%) 

 

9. มูลคาการขนสงสินคาที่ดาน
การคาชายแดนเชื่อมตอโครงขาย 
ทางหลวงอาเซียน ดานปาดังเบซาร  
: หนวย ลานบาท (สนข.) 

แผน 151,933.53  159,530.21  167,506.72  175,882.06  184,676.16 193,909.67 203,605.15   
ผล 152,995.00 

    (0.70%) 
155,760.73 

     (-2.36%) 
184,039.20 

    (9.87%) 
202,999.27 

(15.42%) 
202,667.74 

(9.74%) 
166,994.76 

(-13.88%) 
79,470.7๗ 

(-60.97%) 

 

10. ปริมาณการขนสงสินคา 
ผานทาเรือแหลมฉบัง :  
หนวย ลาน TEU  (กทท.) 

แผน  6.46    6.78   7.10   7.45  7.85 8.25 8.65   
ผล 6.46 

(0%) 
6.78 
(0%) 

7.06 
(-0.56%) 

7.68 
(3.09%) 

8.01 
(2.04%) 

8.11 
(-1.7%) 

3.99 
(-53.87%) 

11. ปริมาณผูโดยสาร 
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ :  
หนวย ลานคน (ทอท.) 

แผน  46.42   54.27   59.54   62.56  65.54 68.49 71.39 
ผล 46.50 

(0.17%) 
52.38 

(-3.48%) 
55.47 

(-6.84%) 
59.08 

(-5.56%) 
62.81 

(-4.17%) 
64.70 

(-5.53%) 
28.87 

(-59.56%) 

12. ปริมาณการขนสงสินคา 
ที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ :    
หนวย ลานตัน (ทอท.) 

แผน  1.23   1.25   1.28   1.31  1.34 1.37 1.40 
ผล 1.23 

(0%) 
  1.24 
(-0.8%) 

1.26 
(-1.56%) 

1.42 
(8.40%) 

1.50 
(11.94%) 

1.35 
(-1.46%) 

0.67 
(-52.14%) 

ท่ีมา : สนข. (มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญ โดยรวบรวมจากดานศุลกากร), กทท. (ปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือ  
        แหลมฉบัง), ทอท. (ปริมาณผูโดยสารและปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
หมายเหตุ : 1. คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย  

๒. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

๓. N/A อยูระหวางเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลตัวช้ีวัด คาดวาจะสามารถรายงานผลไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

  2) เปาประสงคท่ี ๒ เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสงประกอบดวย  
3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนา 
ระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร 
และการจัดการความตองการในการเดินทาง เ พ่ือใหบรรลุ เปาหมายมีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง 
และการขนสงดี ข้ึน การขนสงบนเสนทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจมีความสะดวก รวดเร็ว นาเชื่อถือ 
และเพ่ิมระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบขนสง โดยกอใหเกิดผลประโยชนในการบรรเทาสภาพการจราจรแออัด  
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปญหาการขนสงและจราจรทําใหเศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถเติบโต                
ไดอยางรวดเร็วยั่งยืน และเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ ผลการพัฒนาพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดสําคัญ 6 ตัวช้ีวัด 
ดังนี้ (ตารางท่ี 3 - 5) 

2.1) อัตราการเคล่ือนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง 89 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
โดย ทล. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จ
ปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

2.๒) รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงท่ีมีตอการบริหาร 
เชิงประสบการณ รอยละ 85.00 โดย ทล. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงาน                     
ตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.๓) รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบทท่ีมีตอการบริหาร 
เชิงประสบการณ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบท
ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ รอยละ 85.00 โดย ทช. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูล 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

2.๔) ปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค จํานวน 69.63 ลานคน 
ประกอบดวย ทาอากาศยานในภูมิภาคของกรมทาอากาศยาน 25 แหง  บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  
4 แหง และบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 1 แหง (ทาอากาศยานสมุย) โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓)  26.26 ลานคน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 62.29 

2.๕) ความพึงพอใจของผู ใชบริการทาอากาศยาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู ใชบริการทาอากาศยานของกรมทาอากาศยาน รอยละ 85.00   
โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) รอยละ 82.94 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.06 

2.๖) ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ ปงบประมาณ  
พ.ศ .  256๓  กําหนดคาเปาหมายตัวชี้ วัดปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุ งเทพ  
จํานวน 1,150,000 เท่ียว/ป โดยมีผลการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) จํานวน 
๔๘๒,๕๗๙ เท่ียว/ป ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 58.04 

ตารางท่ี 3 - 5 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 2 เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 

ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

13. อัตราการเคล่ือนตัวของรถ 
บนถนน โครงข ายทางหลวง  
: หนวย กม./ชม. (ทล.) 

แผน  72   78   80   85  88 89 89 
ผล 83 

(15.28%) 
84 

(7.69%) 
88 

(10.00%) 
89 

(4.71%) 
89 

(1.14%) 
N/A N/A 

14. รอยละของผูใชถนนในโครงขาย
ของกรมทางหลวงที่มีตอการบริหาร
เชิงประสบการณ : หนวย รอยละ (ทล.) 

แผน  85.00   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 85.00 
ผล 81.75 

(-3.25%) 
82.93 

(-2.07%) 
89.02 
(4.02%) 

90.61 
(5.61%) 

94.91 
(9.91%) 

89.91 
(4.91%) 

N/A 

15. รอยละของผูใชถนนในโครงขาย 
ของกรมทางหลวงชนบทที่มตีอ   
การบรหิารเชิงประสบการณ :    
หนวย รอยละ (ทช.) 

แผน  82.32   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 85.00 
ผล 83.32 

(1.00%) 
83.22 

(-1.78%) 
91.85 
(6.85%) 

93.24 
(8.24%) 

97.27 
(12.27%) 

93.36 
(8.36%) 

N/A 

16. ปริ มาณผู โดยสารภายใน 
ประเทศที่ทาอากาศยานในภูมิภาค  
: หน วย  ล านคน  (ทย., ทอท. และ  
บมจ. การบินกรุงเทพ) 

แผน 34.48  44.87R 49.49R 53.49R 60.90R 65.39R 69.63R 

ผล 33.7๗ 
(-2.0๖%) 

42.00 
(-6.40%) 

50.75 
(2.55%) 

53.84 
(0.65%) 

57.99 
(-4.78%) 

57.14 
(-12.6๑%) 

26.26 
(-62.29%) 

17. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
ทาอากาศยาน : หนวย รอยละ (ทย.) 
 
 
 
  

แผน  85.00   85.00   85.00 85.00  85.00 85.00 85.00   
ผล 82.66 

(-2.34%) 
82.73 

(-2.27%) 
83.44 

(-1.56%) 
84.14 

(-0.86%) 
85.02 
(0.02%) 

83.36      
(-1.64%) 

82.94 
(-2.06%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 

ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

18. ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายใน
เขตแถลงข าวการบินกรุ งเทพ  :     
หนวยเท่ียว/ป (บวท.) 

แผน 744,130  820,000  880,000  940,000  1,010,000 1,080,000 1,150,000 
ผล ๗๔๔,๑๓๐ 

(0%) 
๘๓๑,๙๑๐ 

(1.45%) 
๙๐๙,๐๖๖ 

(3.30%) 
950,661 

(1.13%) 
1,027,689 

(1.75%) 
1,045,741  

(-3.17%) 
๔๘๒,๕๗๙ 
(-58.04%) 

ท่ีมา :  ทล. (อัตราการเคล่ือนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง และรอยละของผูใชถนนในโครงขายของ ทล.ท่ีมีตอการบริหาร     
 เชิงประสบการณ), ทช. (รอยละของผูใชถนนในโครงขายของ ทช. ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ), ทย. (ปริมาณผูโดยสาร
 ภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค), ทอท. (ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน), บวท. (ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด
 ภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ)  
หมายเหตุ : 1. คาในวงเล็บ หมายถึง  รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย  

2. ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
 3. R  หมายถึง คาเปาหมายตัวชี้วัด ท่ีไดมีการทบทวนปรับคาเปาหมายใหม 

4. N/A อยูระหวางเกบ็รวบรวมขอมูลและประมวลผลตัวช้ีวัด คาดวาจะสามารถรายงานผลไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

  3) เปาประสงคท่ี ๓ ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ประกอบดวย 
3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเสนทางมาตรฐานยานพาหนะ  
และสภาพแวดลอม ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของผู ท่ีมีสวนเก่ียวของใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะเรื่องความปลอดภัย 
ดานการขนสง 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลง
ระหวางประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายลดจํานวนอุบัติเหตุและจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนสง 
กอใหเกิดผลประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากอุบัติเหตุ  
ผลการพัฒนาสามารถพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดสําคัญ 12 ตัวช้ีวัด ดังนี้ (ตารางท่ี 3 - 6) 

3.1) จํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนนท่ีเกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ จํานวน ๕๗๖ คัน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) มีอุบัติเหตุของระบบขนสง
สาธารณะทางถนน จํานวน ๓๐๓ คัน ต่ําวาเปาหมายรอยละ ๔๗.๔๐  

3.2) จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเป าหมายตัวชี้ วั ดจํ านวนครั้ ง ท่ี เ กิดอุบัติ เหตุบนโครงข ายทางหลวงตอระยะทาง  
การเดินทาง จํานวน 31.50 ครั้ง/พันลานคัน-กิโลเมตร โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓)  
โดย ทล. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จ 
ปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.3) จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของกระทรวงคมนาคมท่ัวประเทศ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ
กระทรวงคมนาคมท่ัวประเทศ จํานวน 1,689 คน โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) ผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ จํานวน 1,940 คน สูงกวาเปาหมายรอยละ 14.86 

3.4) อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศ ปงบประมาณ 
พ.ศ.  256๓  กํ าหนดค าเป าหมายตั วชี้ วั ด อัตราผู เสียชี วิตจากอุบัติ เหตุ ท่ี เ กิดจากการขนส งทางถนน 
ท่ัวประเทศ จํานวน 11 คนตอประชากรแสนคน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓)   
โดยอยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

3.5) อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ  ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผานเสมอระดับลดลงจากปกอน รอยละ 5 ตอป  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓)  มีอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับลดลง
จากปกอนรอยละ 18.18  สูงวาเปาหมาย 

3.6) จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติ เหตุ ท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา จํานวน 25 ครั้ง  
โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) มีอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา 
จํานวน ๖ ครั้ง ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 76.00 

3.7) จํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562๓ กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา จํานวน 25 ครั้ง โดย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ - 
มี.ค. 256๓)  มีอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา จํานวน ๘ ครั้ง ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 68.00 

3.8) ความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ํา พิจารณาจากดานความปลอดภัย ปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางน้ํา รอยละ 80.00  โดย จท. อยูระหวางเก็บรวบรวม 
และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

3.9) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล ประกอบดวยตัวชี้วัดยอย  
3 ตัวชี้วัด ไดแก  

 3.9.1) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/ 
Licensing ตามมาตรฐานสากล โดยการมีขอกําหนดเพ่ือใชในการดําเนินงานดานการออกใบรับรองติดตาม 
และกํากับการดําเนินงานภายในสํานักงาน กําหนดเปาหมาย รอยละ 100 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) รอยละ 86.39 โดยเปนการดําเนินการจัดทํา/ปรับปรุง/พัฒนา Guidance 
Materials, Manuals, Checklist ท่ีจะใชในการออกใบอนุญาตและใบรับรองและฝกอบรมบุคลากรเก่ียวกับสิ่งท่ีไดจัดทํา/
ปรับปรุง/พัฒนา ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๑๓.๑๖ 

3.9.2) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Compliance  
ตามมาตรฐานสากล โดยการมีขอกําหนดเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กพท. (Oversight) 
และเง่ือนไขตามใบรับรองหรือใบอนุญาต กําหนดเปาหมาย รอยละ 100 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) รอยละ 96.83 โดยเปนการดําเนินการตรวจติดตามตาม Surveillance plan   
ในทุกดานของการกํากับดูแล ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 3.17 

3.9.3) ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Enforcement  
ตามมาตรฐานสากล โดยมีขอกําหนดเพ่ือดําเนินมาตรการตอ ผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของท่ีฝาฝนไมปฏิบัติ   
ตามมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการใหบริการท่ีสํานักงานกําหนดเปาหมาย รอยละ 100 
โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) รอยละ 100 เปนการจัดทํา 
Enforcement policy แลวเสร็จและผานการอนุมัติจาก ผอ. กพท. และดําเนินการฝกอบรมใหแกผู เก่ียวของ            
ไดเขาใจรวมกัน เปนไปตามเปาหมาย 

  3.10) การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศเปน 0 ครั้งตอป โดยปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – 
มี.ค. 256๓) มีอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ จํานวน 0 ครั้ง เปนไปตามเปาหมาย 

 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตารางท่ี 3 - 6  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 

    

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
 ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

19. จํานวนอุบตัิเหตตุอปของระบบ
ขนสงสาธารณะทางถนน : หนวย คัน (ขบ.) 

แผน  643  630  617 669R  665R 624 R ๕๗๖ R 
ผล 691 

(7.47%) 
804  

(27.62%) 
867 

(40.52%) 
677 

(1.20%) 
657 

(-1.20%) 
698 

(11.86%) 
๓๐๓ 

(-๔๗.๔๐%) 

20. จํานวนครั้งที่เกดิอบุตัิเหต ุ
บนโครงขายทางหลวงตอระยะ
ทางการเดินทาง : หนวย ลานคัน-กม.
(V-KT) (ทล.) 

แผน  51.51   42.11   42.00   40.00  37.00 34.00 31.50 
ผล 51.51 

(0%) 
49.21 

(16.86%) 
50.12 

(19.33%) 
52.04 

(30.10%) 
55.72 

(50.59%) 
46.00 

(35.29%) 
N/A 

21. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบตัิเหตุ
ที่เกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. 
ทั่วประเทศ : หนวย คน (สนข.) 

แผน    2,299  2,184     2,075     1,971  1,872 1,778 1,689 
ผล 2,343 

(1.91%) 
2,417 

 (10.67%) 
2,781 

(34.02%) 
2,744 

(39.22%) 
2,953 

(57.75%) 
3,010 

(69.29%) 
1,940 

(14.86%) 

22. อตัราผูเสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุ
ที่เกดิจากการขนสงทางถนน 
ทั่วประเทศ : หนวย คนตอประชากร
แสนคน (สนข.)  

แผน  23.16   21.00   19.00   17.00  15.00 13.00 11.00 
ผล 32.38 

(39.81%) 
30.35 

(45.52%) 
33.33 

(75.42%) 
33.11  

(94.76%) 
31.๒๒ 

(108.๑๓%) 
3๐.๕๓ 

(1๓๔.๘๕%) 
N/A 

23. อตัราการเกดิอุบตัิเหตทุี่ลดลง
จากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดบั:   
หนวย รอยละ (รฟท.) 

แผน - ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5% ลดลง 5% ลดลง 5% 
ผล - -        ลดลง    

     1.69% 

         ลดลง    
     22.41% 

        เพ่ิมขึ้น           
       1.33% 

          ลดลง       
       3.51% 

          ลดลง    
  18.18%         

24. จํานวนอบุตัิเหตุที่เกดิจาก 
การขนสงผูโดยสารสาธารณะทางน้ํา : 
หนวย ครั้ง (จท.) 

แผน  26   26   26   25  25 25 25 
ผล 22 

(-15.38%) 
10 

(-61.54%) 
23 

(-11.54%) 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(-8.00%) 
17 

(-32.00%) 
17 

(-32.00%) 
๖ 

(-76.00%) 

25. จํานวนอบุตัิเหตตุอปของ 
เรือขนสงสินคา : หนวย ครั้ง (จท.) 

แผน  26   26   26   25  25 25 25   
ผล - 19 

(-26.92%) 
๑9 

(-26.92%) 
12 

(-52.00%) 
13 

(-48.00%) 
6 

(-76.00%) 
๘ * 

(-68.00%) 

26. ความพึงพอใจของใชบริการ 
ขนสงทางน้ําพิจารณาจาก 
ดานความปลอดภัย : หนวย รอยละ (จท.) 

แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ผล 92.67 

(12.67%) 
92.63 

(12.63%) 
92.99 

(12.99%) 
93.61 

(13.61%) 
67.16 

(-12.84%) 
64.55 

(-15.45%) 
N/A 

27. ระดับความสําเร็จของการมีระบบ 
การกํากบัดแูลดาน Certification/ 
Licensing ตามมาตรฐานสากล :  
หนวย รอยละ (กพท.) 

แผน - - - - 100 100 100 

ผล - - - - 100** 

(๐%) 
(มีขอกําหนดเพือ่ใชใน
การดําเนินงานดาน 
การออกใบรบัรอง
ติดตามและกํากบั 
การดําเนินงานภายใน
สํานักงาน) 

100** 

(๐%) 
(จัดทํา/ปรบัปรุง 
และ Guidance  
Materials, Manuals, 
Checklist มีผล 
บังคับใช) 

86.39** 

(๑๓.๑๖%) 
(ดําเนินการจัดทํา/
ปรับปรงุ/พฒันา 
Guidance Materials, 
Manuals, Checklist 
และฝกอบรม) 

28. ระดบัความสําเร็จของการมี 
ระบบการกํากับดูแลดาน Compliance 
ตามมาตรฐานสากล : หนวย รอยละ (กพท.) 

แผน - - - - 100 100 100 

ผล - - - - 100** 

(๐%) 
(มีขอกําหนดเพือ่ติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบของ 
กพท. และเงื่อนไข 
ตามใบรบัรองหรือ 
ใบอนุญาต) 

100** 

(๐%) 
  (จัดทําแผนการตรวจ  
  ติดตามและดําเนินการ   
  ตรวจติดตามตามแผน  
  ในทกุดานของการกํากบั 
  ดูแล) 

96.83** 
(3.17%) 

(ดําเนินการตรวจ
ติดตามตาม
Surveillance plan 
ในทุกดานของการกํากับ
ดูแล) 

 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ท่ีมา :  ขบ. (จํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน), ทล. (จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอระยะทาง 
  การเดินทาง),  สนข. (จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ โดยรวบรวมจาก ศูนย TRAM สปค. 
  และอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนท่ัวประเทศตอประชากรแสนคน โดยรวบรวมจากกระทรวงสาธารณสุข),  
  รฟท. (อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ), จท. (จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสาร 
  สาธารณะทางนํ้า, จํานวนอุบัติเหตุของเรือขนสงสินคา และความพึงพอใจของผูใชบริการขนสงทางนํ้าพิจารณาจากดานความปลอดภัย),   
  กพท. (ระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลดาน Certification/Licensing ดาน Compliance และดาน Enforcement ตาม 
        มาตรฐานสากล), สสย. (การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ)  
หมายเหตุ : 1. คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 
 ๒. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

 3. * ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ – กุมภาพันธ 256๓)                         

 4. R หมายถึง คาเปาหมายตัวชี้วัด ท่ีไดมีการทบทวนปรับคาเปาหมายใหม  
                5. ** กพท. ไดประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดปตามปปฏิทินปละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และธันวาคม)  

6. N/A อยูระหวางเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผลตัวช้ีวัด คาดวาจะสามารถรายงานผลไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

         4) เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน 
2) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากลและกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการลดสัดสวนและปริมาณการใชพลังงานในภาคการขนสงและลดมลภาวะท่ีเกิดจากภาคการขนสง 
ผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดสําคัญ 11 ตัวช้ีวัด ดังนี้ (ตารางท่ี 3 - 7) 

4.1) สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง รอยละ 2.60 โดย สนข. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผล
ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.๒) สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา รอยละ 11.08  การขนสงทางน้ําประกอบดวย ตัวชี้วัดยอย ดังนี้  
(1) ตัวช้ีวัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ํา กําหนดคาเปาหมาย รอยละ 6.29 และ (2) ตัวชี้วัด
สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝง กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา 
รอยละ 4.79  โดย สนข. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวชี้วัด 
คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

4.3) ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง 12,313 ตัน-กิโลเมตร โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) เทากับ 1,540 ตัน-กิโลเมตร ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 112.70  

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
 ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

29. ระดบัความสําเร็จของการมี 
ระบบการกาํกบัดแูลดาน Enforcement  
ตามมาตรฐานสากล : หนวย รอยละ (กพท.) 

แผน - - - - 100 100 100 

ผล - - - - 100** 

(๐%) 
(มีขอกําหนดเพื่อ
ดําเนินมาตรการตอ 

   ผูประกอบการและ 
     ผูที่เกี่ยวของที่ไมปฏิบัติ 
  ตามมาตรฐาน 
  ความปลอดภัยฯ 
  การใหบรกิารที ่
  สํานักงานกําหนด) 

100** 

(๐%) 
(จัดทําแผนงาน 
ดานEnforcement 
และมผีลบังคับใช) 

100** 

(๐%) 
(จัดทาํ Enforcement 
Policy แลวเสรจ็   
และผานการอนุมัติ 
จาก ผอ.กพท.และ 
ดําเนินการฝกอบรม 
ใหแกผูเกี่ยวของได 
เขาใจรวมกัน) 

30. การเกดิอบุตัิเหตดุานการขนสง 
ทางอากาศ : หนวย ครั้ง (สสย.) 

แผน 0 0 0    0 0 0 0 
ผล 3 

(300%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 
   4 

(400%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 
0 

(๐%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

4.4) ความเร็ ว เฉ ล่ียของรถไฟขนส ง สินค า  ปงบประมาณ พ.ศ.  256๓  กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา 60.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยมีผลการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) เทากับ 39.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง ต่ํากวาเปาหมาย  
รอยละ 35.00  

4.5) ปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา  ประกอบดวย ตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ํา
และตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาทางชายฝง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณ 
การขนสงทางลําน้ํา จํานวน 55.62 ลานตัน และคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนสงทางชายฝง จํานวน 42.41 ลานตัน 
โดย จท. อยูระหวางเก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดท้ัง 2 ตัวชี้วัด คาดวาจะแลวเสร็จ
ปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.6) สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดสัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสงรอยละ 33.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
(ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) รอยละ 39.27 สูงวาเปาหมายรอยละ 6.27 

4.7) ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก จํานวน 58.00 ลานตัน โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
(ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) จํานวน 33.72 ลานตัน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 41.8๗ 

4.8) ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมาย
ตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม รอยละ 50.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓
(ต.ค. 256๒ - มี.ค. 256๓) รอยละ 60.10 สูงกวาเปาหมายรอยละ 10.10 

ตารางท่ี 3 - 7  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดในเปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน                
                    และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

31. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางราง : หนวย รอยละ 
(สนข.) 

แผน  1.40  1.40 1.43 1.43 1.81 2.21 2.60 
ผล 1.40 

(0%) 
1.40 
(0%) 

1.39 
(-0.04%) 

1.43 
(0%) 

1.43 
(-0.38%) 

1.24 
(-0.97%) 

N/A 

32. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางน้ํารวม : หนวย รอยละ 
(สนข.) 

แผน  11.44   11.31   11.19   11.08  11.08 11.08 11.08 
ผล 11.08 

(-0.36%) 
11.44 
(0.13%) 

12.61 
(1.42%) 

12.45 
(1.37%) 

14.06 
(2.98%) 

14.26 
(3.18%) 

N/A 

33. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางน้ํา : ทางลําน้ํา  :    
หนวย รอยละ (สนข.)  

แผน  6.49   6.42   6.35   6.29  6.29 6.29        6.29   
ผล - - - 6.19 

(-0.10%) 
6.55 

(0.26%) 
6.76 

(0.47%) 
N/A 

34. สัดสวนปริมาณการขนสง
สินคาทางน้ํา : ทางชายฝง  :   
หนวย รอยละ (สนข.) 

แผน  4.95   4.89   4.84   4.79  4.79 4.79 4.79   
ผล - - - 6.26 

(1.47%) 
7.52 

(2.73%) 
7.50 

(2.71%) 
N/A 

35. ปริมาณและระยะทาง 
การขนสงสินคาทางราง  :    
หนวย ตัน-กม. (รฟท.) 

แผน -  2,693   4,590   6,739  8,132 9,559 12,313 
ผล - 2,682 

(-0.41%) 
2,618 

 (-42.96%) 
  2,949 

(-56.24%) 
2,797 

(-65.6๐%) 
2,683 

(-84.55%) 
1,540 

(--112.70%) 

36. ความเร็วเฉล่ียของรถไฟ
ขนสง สินคา : หนวย  กม./ชม.
(รฟท.) 

แผน  32.52   50.00   50.00   55.00  55.00 60.00 60.00 
ผล 32.52 

(0%) 
32.45 

(-35.10%) 
35.00 

(-30.00%) 
33.00 

(-40.00%) 
30.00 

(-45.45%) 
32.67 

(-45.55%) 
39.00 

(-35.00%) 

37. ปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา: 
ทางลําน้ํา : หนวย ลานตัน (จท.) 
 
 

แผน  53.96   53.77   53.59   53.40 54.14 54.88 55.62 
ผล 50.11 

(-7.13%) 
50.91 

(-5.32%) 
50.33 

(-6.09%) 
53.03 

(-0.71%) 
55.74 
(2.95%) 

56.00 
(2.04%) 

N/A 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตัวชี้วดั 
แผน/ 
ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

38. ปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํา: 
ทางชายฝง : หนวย ลานตัน (จท.) 

แผน  41.14   40.99   40.86   40.72  41.28 41.84 42.41   
ผล 46.67 

(13.45%) 
51.87 

(26.55%) 
50.89 

(24.56%) 
60.85 

(49.45%) 
61.80 

(49.70%) 
61.77 

(47.64%) 
N/A 

39. สัดสวนการใชพลังงานของ
ภาคการขนสง  : หนวย รอยละ (สนข.) 

แผน  35.34   38.10   35.00   35.00  34.00 34.00 33.00 
ผล 35.39 

 (0.05%) 
36.22  

(-1.88%) 
36.92 

 (1.92%) 
40.24 

 (5.24%) 
39.53  
(5.53%) 

38.56 
(4.56%) 

39.27 
(6.27%) 

40. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก  
: หนวย ลานตัน (สนข.) 

แผน  62.66   55.01   60.00   60.00  59.00 59.00 58.00 
ผล 55.99 

 (-10.64%) 
59.71 

 (8.54%) 
62.28 

 (๘.80%) 
66.99 

(11.65%) 
67.61 

(14.๖๐%) 
72.99 

(23.7๒%) 
33.72 

(-41.8๗%) 

41. ความตรงตอเวลาของรถไฟ
ขนสงสินคารวม : หนวย รอยละ (รฟท.) 

แผน 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 
ผล - - - - 50.10 

(0.10%) 
44.77 

(-5.23%) 
60.10 

(10.10%) 

ท่ีมา :   สนข. (สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางรางและสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า , สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง 
 และปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก รวบรวมขอมูลจากกระทรวงพลังงาน), รฟท. (ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง, 
 ความเร็วเฉล่ียของรถไฟขนสงสินคา), จท. (ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า)  

หมายเหตุ : 1. คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 
๒. ขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒-มีนาคม 256๓)  

๓.  N/A อยูระหวางเกบ็รวบรวมขอมูลและประมวลผลตัวช้ีวัด คาดวาจะสามารถรายงานผลไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

       5) เปาประสงคท่ี 5 ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 
ไดแก 1) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ
ของเมืองหลักในภูมิภาค 3) การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 4) การพัฒนาและการเขาถึง
ระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการเพ่ิมผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะ ลดเวลาในการเดินทาง
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุม และเชื่อมตอการเดินทางใหมีความสะดวกมากข้ึน  
ผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาไดจากตัวช้ีวัดสําคัญ 8 ตัวช้ีวัด ดังนี้ (ตารางท่ี 3 - 8) 

5.1) ความพึงพอใจของผู ใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบดวย (1) ตัวช้ี วัด 
ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
รอยละ 74 และ (2) ตัวช้ีวัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค กําหนด 
คาเปาหมายความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค รอยละ 80 โดย ขบ. และ บขส. อยูระหวาง
เก็บรวบรวม และประมวลผลขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดดังกลาว คาดวาจะแลวเสร็จปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

5.๒) ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) 75.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓)  เทากับ 67.21 กิโลเมตร 
ตอชั่วโมง ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 10.39 

5.3) ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ) 90.00 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓)  เทากับ 73.50 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 18.33 

 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

5.4) ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม รอยละ 90.00 โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) รอยละ 75.30 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 14.70 

5.๕) ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ กําหนด 
คาเปาหมายตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย รอยละ 90.00 โดยมีผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) รอยละ 71.86 ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 18.14 

5.๖) ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง ปงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง  
จาก รฟม. และ รฟฟท. จํานวน 10.11 แสนคนตอวัน โดยมีผลการดําเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – 
มี.ค. 256๓) จํานวน 4.79 แสนคนตอวัน ต่ํากวาเปาหมายรอยละ 52.6๖ 

5.7) สงเสริมการเ ช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ กําหนดคาเปาหมายตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ จํานวน ๓ จุดเชื่อมตอ 
โดยมีผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ต.ค. 256๒ – มี.ค. 256๓) จํานวน 3 จุดเชื่อมตอ บรรลุเปาหมาย 

ตารางที่ 3 - 8  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในเปาประสงคที ่ 5 ยกระดับการเขาถึงและเพิ่มการใช 
                     ระบบขนสงสาธารณะ 

ตัวชี้วดั 
แผน/     
  ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

42. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : 
หนวย รอยละ (ขบ.) 

แผน  72.00   74.00   74.00   74.00  74.00 74.00 74.00 
ผล    73.32 

(1.32%) 
73.28 

(-0.72%) 
71.20 

(-2.80%) 
71.79 

(-2.21%) 
73.70 

(-0.30%) 
73.85 

(-0.15%)  
N/A 

43. ความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
รถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค : 
หนวย รอยละ (บขส.) 

แผน 81.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00   
ผล 82.20 

(0.80%) 
80.00 

(0%) 
83.00 
(3.00%) 

84.20 
(4.20%) 

83.20 
(3.20%) 

81.80 
(1.80%) 

N/A 

44. ความเร็ ว เฉ ล่ี ยของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) : 
หนวย กม./ชม. (รฟท.) 

แผน  38.16   60.00   65.00   70.00  70.00 75.00 75.00 
ผล     38.16 

       (0%) 
39.68 

(-33.87%) 
39.02 

 (-39.97%) 
39.74 

 (-43.23%) 
51.43 

(-26.53%) 
62.74 

(-16.35%) 
67.21 

(-10.39%) 

45. ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสาร
เชิ งพาณิชย  (รถไฟดวนพิ เศษ) : 
หนวยกม./ชม. (รฟท.) 

แผน  49.53   65.00   70.00   75.00  80.00 90.00 90.00 
ผล - 61.07 

(-6.05%) 
51.79 

(-26.01%) 
54.07 

(-27.91%) 
60.64 

(-24.20%) 
62.31 

(-30.77%) 
73.50 

(-18.33%) 

46. ความตรงตอเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคม : หนวย รอยละ (รฟท.) 

แผน  76.66   75.00   75.00   80.00  80.00 90.00 90.00 
ผล  76.66 

(0%) 
71.08 

(-3.92%) 
71.87 

(-3.13%) 
72.50 

 (-7.50%) 
71.76 

(-8.24%) 
75.34 

(-14.66%) 
75.30 

(-14.70%) 

47. ความตรงตอเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงพาณิชย : หนวย รอยละ (รฟท.) 

แผน  80.60   80.00   80.00   85.00  85.00 90.00 90.00 
ผล  80.60   

(0%) 
   76.83 
(-3.17%) 

   63.14 
(-16.86%) 

74.20 
(-10.80%) 

65.55 
(-19.45%) 

72.64    
(-17.36%) 

71.86 
(-18.14%) 

48. ปริมาณผู โดยสารเดินทาง 
โดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
ทุกเสนทาง : หนวย  แสนคน/วัน 
(รฟม. และ รฟฟท.) 

แผน  2.40   2.52   4.60   4.79  4.99 9.83 10.11 
ผล 2.98  

(23.96%) 
3.08 

(22.๑๗%) 
3.26 

(-29.๒๐%) 
3.78 

(-21.0๘%) 
4.17 

(-16.4๖%) 
4.49 

(-54.3๓%) 
4.79 

(-52.6๖%) 

 
 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 
 

ตัวชี้วดั 
แผน/     
  ผล 

ปงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 ๒๕๖๓ 

49. สงเสริมการเชื่อมตอการเดินทาง
ดวยระบบขนสงสาธารณะ : หนวย
จํานวนจุดเชื่อมตอ (สนข.) 

แผน - - - - - 2 จุด ๓ จุด 
ผล - - - - - 3 จุด 

(50.00%) 
๓ จุด 
(0%) 

ท่ีมา :   ขบ. (ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล , บขส. (ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
          รถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค)  รฟท. (ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงสังคม , ความเร็วเฉล่ียของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ,  
          ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย), รฟม.และ รฟฟท. (ปริมาณ 
          ผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนทุกเสนทาง)  
หมายเหตุ :  1.  คาในวงเล็บ หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือตํ่ากวาคาเปาหมาย เม่ือเทียบกับคาเปาหมาย 

๒.  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เปนขอมูลปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

๓.  N/A อยูระหวางเกบ็รวบรวมขอมูลและประมวลผลตัวช้ีวัด คาดวาจะสามารถรายงานผลไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
3.2 การประเมินผลตัวช้ีวัด 
 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในชวง 6 เดือนแรก 
ของปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓ ) รวมจํานวน 49 ตัวชี ้ว ัด เนื ่องจาก 
คาเปาหมายของตัวชี้วัดเปนคาเปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม 256๒ - กันยายน 256๓)  
ดังนั้น ในการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดครั้งนี้  จึงไดประมาณการผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด  
เต ็มป งบประมาณ พ.ศ.  256๓  โดยประมาณการณจากข อม ูลสถ ิต ิผลการดํา เน ินงานตามต ัวชี ้ว ัด                
อาทิ ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓)   
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับคาเปาหมาย รวม ๖ ป (พ.ศ. 2557 - 256๒) และอัตราการเติบโต
ของผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในรอบ 6 ป (พ.ศ. 2557 - 256๒) รวมถึงบริบทในภาพรวมที่มีผลกระทบ
ต อการดํา เน ินงานตามต ัวชี ้ว ัด  อาท ิ นโยบาย เศรษฐก ิจ  ส ังคม รวมถ ึง  Disruption จากเทคโนโลยี 
และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิทในชวงท่ีผานมา  
 พบวา ตัวชี้วัดสวนใหญมีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย จํานวน 23 ตัวชี้วัด (รอยละ 46.94)   
ในขณะที่ตัวชี ้ว ัดที่มีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมบรรลุเปาหมาย จํานวน 11 ตัวชี ้ว ัด (รอยละ 22.45)   
และไมสามารถประเม ินผลได  15 ตัวชี ้ว ัด (ร อยละ 30.61) เนื ่องจากอยู ระหวางการรวบรวมขอมูล 
และประมวลผล  ซ่ึงคาดวาจะไดผลการดําเนินงานปลายปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
 สรุปวา ตัวชี ้ว ัดสวนใหญมีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย ซึ่งสวนใหญอยู ภายใต
เปาประสงคที ่ 3 เพื ่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทางและการขนสง เปาประสงคที ่ 4          
เพื่อสงเสริมการขนสงที่ประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปาประสงคที่ 5 เพื่อยกระดับ       
การเขาถึงและเพิ่มการใชระบบขนสงสาธารณะ เพื่อใหบรรลุถึงวิสัยทัศนของแผนในการมุงสูการขนสงที่ยั่งยืน           
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 - ๙ สรุปการประเมินตัวชี้วัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                 3-๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 
 

ตารางท่ี 3 - 9   สรุปการประเมินตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจรฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
                  (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 

ตัวชี้วัด 
แนวโนมผลการดําเนนิงาน 

ไมสามารถ
ประเมินผลได1/ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั 

บรรลุ
เปาหมาย 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง  
1. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานเชียงของ (ลานบาท) 

  
 สนข. 

2. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานแมสาย (ลานบาท) 

   
สนข. 

3. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานแมสอด (ลานบาท) 

  
 สนข. 

4. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานหนองคาย (ลานบาท) 

   
สนข. 

5. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานนครพนม (ลานบาท) 

   
สนข. 

6. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานมุกดาหาร (ลานบาท) 

  
 สนข. 

7. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานอรัญประเทศ (ลานบาท) 

  
 สนข. 

  8. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
      โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานสะเดา (ลานบาท) 

  
 สนข. 

9. มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเช่ือมตอ 
    โครงขายทางหลวงอาเซียน : ดานปาดังเบซาร (ลานบาท) 

  
 สนข. 

10. ปริมาณการขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง (ลาน TEU)    กทท. 

11. ปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ลานคน)    ทอท. 

12. ปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ลานตัน)    ทอท. 

เปาประสงคท่ี 2 เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  
13. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง (กม./ชม.)    ทล. 

14. รอยละของผู ใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวง 
      ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (รอยละ) 

   
ทล. 

15. รอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบท 
      ท่ีมีตอการบริหารเชิงประสบการณ (รอยละ) 

   
ทช. 

16.  ปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานในภูมิภาค (ลานคน)    
ทย./ทอท./  

บมจ. การบินกรุงเทพ 

17. ความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน (รอยละ)    ทย. 

18. ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ  
      (เท่ียว/ป) 

   
บวท. 

เปาประสงคท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง  
19. จํานวนอุบัติเหตตุอปของระบบขนสงสาธารณะทางถนน (คัน)    ขบ. 

20. จํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวงตอ 
      ระยะทางการเดินทาง (ลานคนั-กม.(V-KT)) 

   
ทล. 

21. จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
      ของ คค. ท่ัวประเทศ (คน) 

   
สนข. 

22. อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
      ท่ัวประเทศ (คนตอประชากรแสนคน) 

   
สนข. 
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ตัวชี้วัด 
แนวโนมผลการดําเนนิงาน 

ไมสามารถ
ประเมินผลได1/ 

หนวยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั 

บรรลุ
เปาหมาย 

ไมบรรลุ
เปาหมาย 

23. อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผาน 
      เสมอระดับ (รอยละ) 

   
รฟท. 

24. จํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารสาธารณะทางนํ้า (ครั้ง)    จท. 

25. จํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา (ครั้ง)    จท. 

26. ความพึงพอใจของผูใชบรกิารขนสงทางนํ้าพิจารณาจาก 
       ดานความปลอดภัย (รอยละ) 

   
จท. 

27. ระดับความสาํเร็จของการมีระบบการกํากับดูแล 
      ดาน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล (รอยละ) 

   
กพท. 

28. ระดับความสาํเร็จของการมีระบบการกํากับดูแล 
      ดาน Compliance ตามมาตรฐานสากล (รอยละ) 

   
กพท. 

29. ระดับความสาํเร็จของการมรีะบบการกํากับดูแล 
      ดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล (รอยละ) 

   
กพท. 

30. การเกิดอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ (ครั้ง)    สสย. 

เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
31. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง (รอยละ)    สนข. 

32. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้ารวม (รอยละ)    สนข. 

33. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า : ทางลํานํ้า (รอยละ)    สนข. 

34. สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า : ทางชายฝง (รอยละ)    สนข. 

35. ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง (ตัน-กม.)    รฟท. 

36. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา (กม./ชม.)    รฟท. 

37. ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า : ทางลํานํ้า (ลานตัน)    จท. 

38. ปริมาณการขนสงสินคาทางนํ้า : ทางชายฝง (ลานตัน)    จท. 

39. สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง (รอยละ)    สนข. 

40. ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (ลานตัน)    สนข. 

41. ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม (รอยละ)    รฟท. 

เปาประสงคท่ี 5 ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ  
42. ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ 
      ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รอยละ) 

   
ขบ. 

43. ความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะ              
      ในสวนภูมิภาค (รอยละ) 

   
บขส. 

44. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา)  
      (กม./ชม.) 

   
รฟท. 

45. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รถไฟดวนพิเศษ)  
      (กม./ชม.) 

   
รฟท. 

46. ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รอยละ)    รฟท. 

47. ความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย (รอยละ)    รฟท. 

48. ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน 
      ทุกเสนทาง (แสนคน/วัน) 

   
รฟม./รฟฟท. 

49. สงเสริมการเช่ือมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ 
      (จํานวนจุดเช่ือมตอ)  

   
สนข. 

หมายเหตุ: 1/ ตัวชี้วัดที่ไมสามารถประเมินผลได หมายถึง ตัวชี้วัดที่อยูระหวางเก็บรวบรวมและประมวลขอมูล   
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บทท่ี 4 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 

4.1.1  วิสัยทัศน และเปาหมายของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ การติดตามและประเมินผล       
การดําเนินงานของ คค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) ครอบคลุมเปาประสงคหลัก ไดแก 1) เ พ่ือใหประเทศไทย  
เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง 2) เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
3) เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 4) เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน 
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ 5) เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ เพ่ือใหบรรลุ            
ถึงวิสัยทัศนของแผนในการมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน  

4.1.2  การแปลงแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไปสูการปฏิบัติ  
            1) การประเมินผลตัวช้ีวัด แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ไดกําหนดเปาประสงค 5 ประการ  
เพ่ือมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดในแตละเปาประสงครวม 49 ตัวชี้วัด โดยการประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัด ณ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓)   พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญมีผลการดําเนินงาน 
ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดตามท่ีกําหนดไวในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ กลาวคือ มีตัวช้ีวัด 
ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 24 ตัวช้ีวัด (รอยละ 48.98)  มีตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 11 ตัวช้ีวัด 
(รอยละ 22.45) และไมสามารถประเมินผลได 14 ตัวช้ีวัด (รอยละ 28.57)  
 2) ความคืบหนาในการดําเนินโครงการ/มาตรการ  การดําเนินโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนา 
ระบบขนสงฯ เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีชวยขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ใหบรรลุ
เปาประสงคและวิสัยทัศนของแผน  โดยในรอบปท่ีผานมาหนวยงานในสังกัด คค. เจาของโครงการและมาตรการ รวม 23 หนวยงาน 
ไดขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการและมาตรการตามแผนการดาํเนินงาน  รวม 136 โครงการ และ 38 มาตรการ โดยพบวา  

  2.1) โครงการและมาตรการสวนใหญอยูระหวางการดําเนินการศึกษาหรือการดําเนินงาน 
ในขณะท่ีมีโครงการและมาตรการไดดําเนินการแลวเสร็จเพ่ิมข้ึน กลาวคือ โครงการสวนใหญศึกษาและดําเนินการ
แลวเสร็จ ๖7 โครงการ (รอยละ 49.26) รองลงมา ไดแก โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการศึกษาและ
ดําเนินการ ๕4 โครงการ (รอยละ  39.71) ในขณะท่ีโครงการท่ียุติ/ชะลอ มี ๑๑ โครงการ (รอยละ 8.09) 
และยังไมเริ่มดําเนินการ ๔ โครงการ (รอยละ  2.94) ในขณะท่ีมาตรการสวนใหญอยูระหวางดําเนินการ ๒๒ มาตรการ  
(รอยละ  57.89) รองลงมา ไดแก มาตรการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ ๑๔ มาตรการ (รอยละ  36.84) ในขณะท่ี
มาตรการท่ียุติ/ชะลอ มี ๒ มาตรการ (รอยละ  5.26)   

2.2) สถานะโครงการตามรายเปาประสงค พบวา เปาประสงคท่ีมีการศึกษาและดําเนินการ
แลวเสร็จมากท่ีสุด ดังนี้ เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง เปาประสงคท่ี 4   
เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทย  
เปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง ตามลําดับ ในขณะท่ีเปาประสงคท่ีมีมาตรการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จมากท่ีสุด ดังนี้ เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง 
เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปาประสงคท่ี 3      
เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง ตามลําดับ  
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3) ภาพรวมการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ  
   สรุปผลการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของแผนในการพัฒนา 

สูการขนสงท่ียั่งยืน ซ่ึงประกอบดวย 5 เปาประสงค มีตัวชี้วัดในการประเมินผลรวม 49 ตัวชี้วัด และมีโครงการและมาตรการ
เพ่ือการขับเคลื่อนรวม 136 โครงการ 38 มาตรการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 
สรุปได ดังนี้  

 3.1) เปาประสงคท่ี 1 เพ่ือใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเช่ือมตอการเดินทางและการขนสง 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก ๑) การพัฒนาประตูการคาหลักและประตูการคาชายแดนรวมท้ัง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภู มิภาค  
๓) การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และ ๔) การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการโครงสราง พ้ืนฐานดานการขนสงของภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากรดานการขนสง 
    3.1.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 1 มี 12 ตัวช้ีวัด 
ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด 
ซ่ึงสะทอนถึงการสนับสนุนการเปนศูนยกลางการเชื่อมตอการเดินทางและการขนสงในภูมิภาคท่ีมีแนวโนมท่ีดี       
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ มิติการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอทางการขนสงสินคาทางบก กลาวคือ ตัวชี้วัด
มูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดนเชื่อมตอโครงขายทางหลวงอาเซียนท่ีดานการคาชายแดนท่ีสําคัญ 4 แหง  
มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมายในป 2563 (ดานเชียงของ ดานแมสอด ดานมุกดาหาร  
และดานอรัญประเทศ) ในขณะท่ีดานการคาชายแดนอีก 4 แหง มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย
ในป 2563 (ดานนครพนม ดานหนองคาย ดานสะเดา และดานปาดังเบซาร) สําหรับมิติการเปนศูนยกลาง 
การเช่ือมตอการเดินทางการขนสงสินคาทางน้ํา สะทอนจากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณ
การขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบัง  ท่ีเปนศูนยกลางการขนสงสินคาหลักของประเทศ (กทท.) แมจะมีอัตรา 
การขยายตัวอยางตอเนื่อง แตในป 2563 มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับ 
มิติการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอการขนสงสินคาและการเดินทางอากาศ ท่ีสะทอนจากผลการดําเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) และตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาท่ีทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) แมจะมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง แตในป 2563 มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุ
เปาหมายเชนกัน นอกจากนี้ยังมีตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถประเมินผลได 1 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวชี้วัดมูลคาการขนสงสินคา 
ท่ีดานการคาชายแดน (ดานแมสาย) ซ่ึงอยูระหวางการรวบรวมขอมูลและประเมินผล คาดวาจะรายงานผลการดําเนินงาน          
ไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  3.1.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ โครงการและมาตรการภายใต
เปาประสงคนี้มี 43 โครงการ และ 17 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการและมาตรการศึกษา และดําเนินการ
แลวเสร็จ 20 โครงการ และ 9 มาตรการ สําหรับโครงการและมาตรการท่ีอยูระหวางการศึกษาและดําเนินการ 
18 โครงการ และ 7 มาตรการ อาทิ  

• การกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองของ ทล. 6 สายทาง ดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จ 1 สายทาง ไดแก สายพัทยา - มาบตาพุดอยูระหวางเปดทดลองใหบริการ ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ 
3 สายทาง อาทิ สายหาดใหญ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย สายกาญจนบุรี - บานพุน้ํารอน  และสายกรุงเทพ - ชลบุรี 
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร ในขณะท่ีอีก 2 สายทาง ไดแก สายบางปะอิน - สระบุรี-นครราชสีมา และสายบางใหญ - 
บานโปง - กาญจนบุรี (ทล.) อยูระหวางดําเนินการ ผลการดําเนินงาน รอยละ 89.63 และรอยละ 30.59 ตามลําดับ  
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   • การพัฒนาการขนสงสินคาของ ขบ. 3 โครงการ ไดแก โครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบ
การขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยูระหวางเตรียมจางศึกษาเพ่ือดําเนินการตาม มาตรา 33  แหง พ.ร.บ. การใหเอกชน 
รวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และกอสรางผลการดําเนินงาน รอยละ 86.25  โครงการศูนยการขนสง
ชายแดน จังหวัดนครพนม  และโครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนน 
(๑๗ แหง)  ดําเนินการศึกษาออกแบบและจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินแลวเสร็จ 16 แหง  

• การพัฒนาขีดความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท.  
3 โครงการ ไดแก โครงการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 แลวเสร็จ 1 งาน โครงการกอสราง 
ทางวิ่งเสนท่ี ๓ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศึกษาออกแบบแลวเสร็จ และอยูระหวางขออนุมัติ EHIA สําหรับโครงการ
กอสรางสวนตอขยายดานทิศเหนือทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (North Expansion) อยูระหวางเสนอ คค.  
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี   

• การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) สวนใหญอยูระหวาง
การศึกษาและดําเนินการ อาทิ  โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี 3 (กทท.) อยูระหวางหาผูรับจางกอสราง
ทาเรือแหลมฉบัง ข้ันท่ี ๓  และพิจารณาผูรวมทุน (PPP) ทาเรือ F มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน 
และศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ีทาอากาศยานอูตะเภา (สนข./บกท.) อยูระหวางการสรรหาผูรวมลงทุน (PPP)  
แทนบริษัท แอรบัส จํากัดท่ีไมยื่นขอเสนอตามเวลาท่ีกําหนด  โครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน  
(ขร./รฟท.) อยูระหวางออกแบบรายละเอียดและนําราง พรฏ.เวนคืนท่ีดินทูลเกลาฯ 

   นอกจากนี้มีโครงการและมาตรการท่ียุติ/ชะลอ 3 โครงการ 1 มาตรการ  
อาทิ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล (จท.) ยุติโครงการ เนื่องจากอยูในพ้ืนท่ีออนไหว 
ดานสิ่งแวดลอมและเสี่ยงตอความม่ันคง มาตรการสงเสริมศักยภาพผูประกอบการจัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.) 
ชะลอการดําเนินงานเนื่องจากรอรางกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 2 โครงการ  
อาทิ โครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน ชวงตาก – พิษณุโลก – เพชรบูรณ – ขอนแกน - มุกดาหาร (รฟท.)  

 3.2) เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมิภาค และ ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจร               
และการจัดการความตองการในการเดินทาง  

  3.2.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 2 มี 6 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย 
ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสะทอนถึงความคลองตัวและการเขาถึงระบบคมนาคมขนสง 
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ มิติการขนสงบนเสนทางหลักเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในเมืองหลักและเมืองรอง
ท่ัวประเทศ สะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพ (บวท.) 
และตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยานภูมิภาค (ทอท. ทย. และ บมจ.การบินกรุงเทพ) แมจะมี
อัตราการขยายตัวอยางตอเนื ่อง แตในป 2563 มีผลการดําเนินงานที่มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย  
และมิติความพึงพอใจของผูใชบริการโครงขายทางอากาศ สะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ของผูใชบริการทาอากาศยาน (ทย.) ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 เชนกัน นอกจากนี้ยังมีตัวช้ีวัด 
ท่ีไมสามารถประเมินผลได 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวชี้วัดรอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงท่ีมีตอ 
การบริหารเชิงประสบการณ (ทล.) และตัวชี้วัดรอยละของผูใชถนนในโครงขายของกรมทางหลวงชนบทท่ีมีตอ 
การบริหารเชิงประสบการณ (ทช.) ภายใตมิติความพึงพอใจของผูใชบริการโครงขายทางถนน และตัวชี้วัด 
อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงขายทางหลวง (ทล.) ภายใตมิติความเร็วเฉล่ียในการเดินทาง ซ่ึงอยูระหวาง  
การรวบรวมขอมูลและประเมินผลคาดวาจะรายงานผลการดําเนินงานไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
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  3.2.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ โครงการและมาตรการ
ภายใตเปาประสงคนี้มี 22 โครงการ และ 2 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
14 โครงการ  ในขณะท่ีโครงการท่ีอยูระหวางการศึกษาและดําเนินการ 7 โครงการ และ 2 มาตรการ  อาทิ  

   • การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางถนนเช่ือมระหวางเมืองในภูมิภาค สวนใหญ
อยูระหวางการดําเนินการ อาทิ โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชองจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะ 
ทางหลวงสายหลักระหวางภาค (58 สายทาง) (ทล.) ดําเนินการแลวเสร็จ ๑๙ สายทาง โครงการแกไขปญหาจราจรของเมืองใหญ
ในภูมิภาค (32 สายทาง) (ทช.) ดําเนินการแลวเสร็จ ๙ สายทาง  โครงการทางพิเศษสายกระทู - ปาตอง จังหวัดภูเก็ต 
(กทพ.) อยูระหวาง PPP และขอใชพ้ืนท่ีปาไม  

   • การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการจราจรและความตองการเดินทาง 
ทางอากาศ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบบริการการเดินอากาศ (บวท.) ดําเนินการแลวเสร็จ           
มาตรการสงเสริมสายการบินใหเพ่ิมจุดบินไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บกท./บทม.) ดําเนินการอยางตอเนื่อง  
โครงการพัฒนาทาอากาศยานภูมิภาคของ ทย. 3 แหง ไดแก ทาอากาศยานนครศรีธรรมราช ทาอากาศยานอุดรธานี  
และทาอากาศยานลําปาง ดําเนินการแลวเสร็จ 

นอกจากนี้มีโครงการท่ียุติ 1 โครงการ ไดแก โครงการกอสรางสะพานบริเวณ
สนามบินน้ํา จังหวัดนนทบุรี (ทช.) เนื่องจากมีผูคัดคานจํานวนมาก 

 3.3) เปาประสงคท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร 1) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพแวดลอม 
ใหมีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู ท่ีมีสวนเก่ียวของใหความรู 
ความเขาใจ จิตสํานึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะเรื่องความปลอดภัยดานการขนสง และ 3) การพัฒนา
ระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ  

3.3.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 3 มี 12 ตัวช้ีวัด 
ประกอบดวยตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด  
ซ่ึงสะทอนถึงแนวโนมอุบัติเหตุทางบกและทางรางท่ีไมเปนไปตามเปาหมาย โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดในมิติ ดังนี้  
มิติความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสงทางบก ไดแก ตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสง
สาธารณะทางถนน (ขบ.) และตัวชี้วัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ (สนข.) 
มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 มิติความปลอดภัยในการเดินทาง 
และการขนสงทางราง ซ่ึงสะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณ
ทางผานเสมอระดับ (รฟท.) ซ่ึงมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 ในขณะท่ีมิติความปลอดภัยในการเดินทาง 
และขนสงทางน้ํามีแนวโนมท่ีดี ซ่ึงสะทอนจากตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงผูโดยสารทางน้ํา (จท.) 
และตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของเรือขนสงสินคา (จท.) มีแนวโนมบรรลุเปาหมายในป 2563 สําหรับมิติความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนสงทางอากาศ แมตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ (กพท.) มีแนวโนมไมบรรลุ
เปาหมายในป 2563  อยางไรก็ตามตัวชี้วัดในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลดานการขนสงทางอากาศมีแนวโนมท่ีดี สะทอนจาก
ตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการมีระบบการกํากับดูแลตามมาตรฐานสากล (กพท.) ในดาน Certification/Licensing  
ดาน Compliance และดาน Enforcement ตามมาตรฐานสากล มีแนวโนมผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 
ในป 2563  นอกจากนี้มีตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถประเมินผลได 3 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวชี้วัดจํานวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหต ุ
บนโครงขายทางหลวงตอระยะทางการเดินทาง (ทล.) ตัวชี้วัดอัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนน 
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ท่ัวประเทศ (สนข.) ภายใตมิติความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสงทางบก และตัวชีว้ัดความพึงพอใจผูใชบริการ
ขนสงทางน้ําดานความปลอดภัย (จท.) ภายใตมิติความปลอดภัยในการเดินทางและขนสงทางน้ํา ซ่ึงอยูระหวางหนวยงาน
รวบรวมและประมวลผล คาดวาจะสามารถรายงานผลการดําเนนิงานไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.3.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ โครงการและมาตรการ
ภายใตเปาประสงคนี้มี 13 โครงการ และ 13 มาตรการ อยูระหวางการศึกษาและดําเนินการ 6 โครงการ 
และ 9 มาตรการ ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 6 โครงการและ 3 มาตรการ อาทิ  

   • การเพ่ิมความปลอดภัยการเดินทางและการขนสงทางถนนและทางราง อาทิ 
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.) ติดตั้งระบบเสร็จ 13 ระบบ โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
ตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ (13 แหง) (ทล.) ดําเนินการเสร็จ 7 แหง โครงการกอสรางสะพานและอุโมงค
ขามจุดตัดรถไฟ (จํานวน 24 แหง) (ทช.) ดําเนินการแลวเสร็จ 12 แหง  และอยูระหวางดําเนินการ  มาตรการบังคับใช
การจํากัดความเร็วอยางเปนรูปธรรม  มาตรการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย-คาดเข็มขัดนิรภยั (ขบ.) และมาตรการกวดขัน
น้ําหนักรถบรรทุกใหเปนไปตามมาตรฐาน (ทล.)   

              • การเพ่ิมความปลอดภัยการเดินทางและการขนสงทางน้ํา อาทิ มาตรการ 
ใหสัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา LOADLINE Protocol 1988 (จท.) ออกขอบังคับเสร็จ 
และเตรียมเสนอ ครม. ในการเขารวมในอนุสัญญาฯ   มาตรการพัฒนาทาเรือใหเปนไปตามมาตรฐาน PSHEMS (กทท.) 
ประกาศเปนนโยบายแลวและจัดทําฐานขอมูลและคูมือแลวเสร็จ   

   • การเพ่ิมความปลอดภัยการเดินทางและการขนสงทางอากาศ อาทิ มาตรการ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight 
Audit Programme : USOAP) (กพท.) ออกใบอนุญาตและแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ ซ่ึง ICAO ไดตรวจสอบยืนยัน 
อยางเต็มรูปแบบและแจงวามาตรฐานการกํากับดูแลดานการบินของไทยไดมาตรฐานสากลในป พ.ศ. 2562    

นอกจากนี้มีมีมาตรการท่ียุติ 1 มาตรการ ไดแก มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบ
การออกใบอนุญาตการประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) และยังไมเริ่มดําเนินการ 1 โครงการ  
ไดแก โครงการติดตั้งรัว้สองขางทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) อยูระหวางเปลี่ยนแปลงแหลงเงินทุน  

3.4) เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวย 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน  
2) การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และ 3) การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากลและกรอบความรวมมือ
ระหวางประเทศ  

 3.4.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 4 มี 11 ตัวช้ีวัด  
ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด  ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด  
ซ่ึงสะทอนถึงผลการดําเนินงานในการสงเสริมการขนสงท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดในมิติ ดังนี้ 
มิติการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา (Shift mode)               
ท่ีมีความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมมากกวา โดยในสวนของการสงเสริมการขนสงทางราง ซ่ึงสะทอนจากตัวชี้วัด
ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง (รฟท.) ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 ประกอบกับ 
ในดานคุณภาพการใหบริการของรถไฟ ซ่ึงสะทอนจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคา (รฟท.) ท่ีมีแนวโนม 
ไมบรรลุเปาหมายในป 2563  อยางไรก็ตามพบวาตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟขนสงสินคารวม (รฟท.) มีแนวโนม
บรรลุเปาหมายในป 2563 ในสวนของมิติผลกระทบจากภาคการขนสงตอส่ิงแวดลอม มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 
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ในป 2563 ท้ัง 2 ตัวชี้วัด ไดแก ตัวชี้วัดสัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณ 
การปลอยกาซเรือนกระจก (สนข.)  นอกจากนี้มีตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถประเมินผลได 6 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย  
ตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง (สนข.) และตัวชี้วัดสัดสวนปริมาณการขนสงทางน้ํารวม ทางลําน้ํา  
และทางชายฝง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ําและทางชายฝง (จท.) ภายใตมิติการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูการขนสงทางรางและทางน้ํา (Shift mode)  ซ่ึงอยูระหวางหนวยงานรวบรวม 
และประมวลผล คาดวาจะสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 3.4.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ โครงการและมาตรการภายใต
เปาประสงคนี้มี 35 โครงการ และ 4 มาตรการ  สวนใหญศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 18 โครงการ  
และ 2 มาตรการ อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 12 โครงการ และ 2 มาตรการ อาทิ  

• การพัฒนาการขนสงทางรางเพ่ือการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสง อาทิ โครงการ
รถไฟทางคู ระยะท่ี 1 จํานวน 7 เสนทาง ระยะทาง 993 กม.  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 2 เสนทาง ไดแก โครงการ
กอสรางรถไฟทางคู ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แกงคอย  และชวงชุมทางถนนจิระ-ขอนแกน และอยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง 5 เสนทาง โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 2 จํานวน 9 เสนทาง ระยะทาง 2,164 กม. 
ศึกษาแลวเสร็จ 7 เสนทาง และอยูระหวางดําเนินการ 2 สายทาง ไดแก ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย และ ชวงชุมทาง
ถนนจิระ -อุบลราชธานี โครงการศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) กอสรางและเครื่องมือยกขน
แลวเสร็จ และอยูระหวางผูรับเหมาเอกชนดําเนินการ  

• การพัฒนาการขนสงทางน้ําเพ่ือการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนสง อาทิ โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงสินคาในแมน้ําปาสัก (ระยะท่ี 1/2/ระยะยาว) (จท.) ศึกษาและดําเนินการระยะท่ี 1 แลวเสร็จ 
และเตรียมดําเนินการระยะท่ี 2 โครงการเข่ือนยกระดับในแมน้ําเจาพระยาเพ่ือการเดินเรือ (จท.) อยูระหวางศึกษา 
ผลการดําเนินงาน รอยละ 70  โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ท่ีทาเรือแหลมฉบัง (กทท.) กอสราง
และติดตั้งอุปกรณแลวเสร็จ อยูระหวางจางผูใหบริการ  

• การพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการดานส่ิงแวดลอม อาทิ โครงการจัดซ้ือ 
และจางซอมแซมบํารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใชกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.) ดําเนินการแลวเสรจ็ 
มาตรการรณรงคขับข่ีอยางประหยัดพลังงาน (ขบ.) ดําเนินการแลวเสร็จโดยประกาศมีผลบังคับใชแลว มาตรการศึกษา 
การเขารวมพิธีสารลอนดอน 1996 ของประเทศไทย (จท.) ศึกษาแลวเสร็จอยูระหวางแกกฎหมายอนุวัตตามพิธีสารฯ  
มาตรการบริหารจัดการดานพลังงานและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับการบิน (ทอท.) ทาอากาศยาน 5 แหงของ ทอท.  
ได ACI ระดับ 3 
 นอกจากนี้มีโครงการท่ียุติ/ชะลอ 4 โครงการ อาทิ โครงการกอสรางทาเรือชุมพร (จท.) 
เนื่องจากผลการศึกษาสรุปวา ไมเหมาะสมดานการเงินและเศรษฐศาสตร โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงสงขลา - สตูล (รฟท.)  
ถูกตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี และโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 1 โครงการ  ไดแก โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงอุบลราชธาน ี- มุกดาหาร (รฟท.)   

3.5) เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะเม่ือประเมินตัวช้ีวัด 
ไดแก 1) การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพ่ิมมากข้ึน 2) การสงเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือใหมีการใชพลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 3) การพัฒนา
ระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ  

 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๗ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

 

3.5.1) ผลการประเมินตัวช้ีวัด พบวา ตัวช้ีวัดของเปาประสงคท่ี 5 มี 8 ตัวช้ีวัด  
ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย  
5 ตัวช้ีวัด ซ่ึงสะทอนถึงการยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ 
ดังนี้ มิติผูโดยสารระบบขนสงสาธารณะเพ่ิมข้ึน และระบบขนสงสาธารณะครอบคลุมสําหรับคนทุกกลุม ซ่ึงสะทอน
จากตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน (รฟม.และ รฟฟท.) แมจะมีอัตราการขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง แตในป 2563 มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย มิติคุณภาพการใหบริการมี
แนวโนมไมบรรลุเปาหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพการใหบริการของ รฟท. จํานวน 4 ตัว ไดแก 
ตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคมและเชิงพาณิชย (รฟท.) และตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของ 
รถไฟโดยสารเชิงสังคมและเชิงพาณิชย (รฟท.) มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 สําหรับมิติการเช่ือมตอ           
การเดินทางมีความสะดวกมากข้ึน พิจารณาจากตัวชี้วัดสงเสริมการเชื่อมตอการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ (สนข.)  
ที ่มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่บรรลุเปาหมายในป 2563 นอกจากนี้มีตัวช้ีวัดท่ีไมสามารถประเมินผล 
ได 2 ตัวช้ีวัด ประกอบดวย ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารสาธารณะในสวนภูมิภาค (บขส.)  
และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการรถโดยสารประจําทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ขบ.) ภายใต 
มิติคุณภาพการใหบริการ ซึ่งอยูระหวางหนวยงานรวบรวมและประมวลผล คาดวาจะสามารถรายงานผล     
การดําเนินงานไดปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

3.5.2) ความคืบหนาการขับเคล่ือนโครงการและมาตรการ  โครงการและมาตรการภายใต
เปาประสงคนี้มี 23 โครงการ และ 2 มาตรการ สวนใหญเปนโครงการและมาตรการท่ีอยูระหวางการศึกษา
และดําเนินการ 11 โครงการ และ 2 มาตรการ ในขณะท่ีศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 9 โครงการ อาทิ   

   • การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อาทิ 
โครงการรถไฟฟา 12 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จและใหบริการแลว 4 โครงการ ไดแก โครงการกอสราง
รถไฟฟา สายสีมวง (ชวงบางใหญ - บางซ่ือ) สายสีน้ําเงิน (ชวงหัวลําโพง - บางแค และบางซ่ือ - ทาพระ)  
สายสีเขียว (ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ) สายสีเขียว (ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต) อยูระหวางดําเนินการ
ประกอบดวย  6 โครงการ อาทิ โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง สายสีแดงออน ชวงบางซ่ือ - พญาไท - มักกะสัน - 
หัวหมาก และสายสีแดงเขม ชวงบาง ซ่ือ-หัวลําโพง/ชวงรั งสิต  -  มธ. ศูนยรั งสิต (รฟท. ) อยู ระหวาง 
ปรับรูปแบบโครงการกฤษฎีกาพิจารณาราง พรฎ.เวนคืนท่ีดินฯ สายสีชมพู (ชวงแคราย - มีนบุรี) อยูระหวาง 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ผลการดําเนินงาน รอยละ 99.33 และกอสรางกับระบบเดินรถ ผลการดําเนินงาน รอยละ ๕๓.2๒  

   • พัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค อาทิ โครงการออกแบบ
รายละเอียดระบบขนสงสาธารณะและผลกระทบสิ่งแวดลอมในเขตจังหวัดขอนแกน เชียงใหม ภูเก็ต นครราชสีมา  
(สนข./รฟม.)  สนข. ศึกษาออกแบบแลวเสร็จ และไดสงมอบให รฟม. และทองถ่ินดําเนินการตามมติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก   

   •  การพัฒนาและการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ อาทิ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตั๋วรวม : โครงการบริหารจัดการระบบต๋ัวรวม และโครงการจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง (สนข.) 
ศึกษาแลวเสร็จ และอยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบเชื่อมตอกับระบบขนสงสาธารณะ เชน ขสมก. รฟม. 
มาตรการพัฒนาเชื่อมตอระบบขนสงตาง ๆ ทางกายภาพ สนข. จท. รฟม. และ ขสมก. ไดรวมกันดําเนินการพัฒนา
จุดเชื่อมตออยางตอเนื่อง   

นอกจากนี้มีโครงการท่ียุติ/ชะลอ 3 โครงการ อาทิ โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีน้ําเงิน 
(ชวงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4) (รฟม.) และ โครงการกอสราง สายสีเขียวเขม (ชวงสมุทรปราการ - บางปู  
และชวงคูคต - ลําลูกกา) (รฟม.) ชะลอโครงการ โดยรอขอมูลจํานวนผูโดยสารในชวงท่ีเปดใหบริการแลวกอน  

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๘ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

 

สรุปการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 256๓ (ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) ปรากฏตามแผนภาพท่ี 4 - 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่1 
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางเชื่อมตอ
การเดินทางขนสง 

เปาประสงคที ่2 
 เพ่ิมความคลองตัวและเขาถึงระบบ  
 การคมนาคมขนสง 

เปาประสงคที ่3 
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัย 
การเดินทางขนสง  

เปาประสงคที ่4 
สงเสริมการขนสงประหยัดพลังงาน 
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคที ่5 
ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใช 
ระบบขนสงสาธารณะ 

ยุทธศาสตร 
๑. พัฒนาประตูการคาหลัก ชายแดนและ 
     เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. พัฒนาโครงขายการขนสงเชื่อมโยง 
    เมืองหลักในภูมิภาค 
๓. พัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทย 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ เทคโนโลยี 
    และบุคลากร 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพฯ 
    และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยง 
    เมืองในภูมิภาค 
๓. เพ่ิมประสทิธิภาพบริหารจัดการ 
     จราจรและความตองการเดินทาง 

ยุทธศาสตร 
1. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานมาตรฐาน 
    ยานพาหนะและสภาพแวดลอม 
    ใหมีคุณภาพและปลอดภัย 
2. ปรับพฤติกรรมผูเก่ียวของใหมีจิตสํานึก 
    วัฒนธรรม ทักษะความปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบขนสงและจราจรใหได 
    มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 

ยุทธศาสตร 
1. สงเสริมใหเปลี่ยนมาใชการขนสง 
     ทางรางและทางน้ําเพ่ิมข้ึน 
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใหมีการใช     
     พลังงานและยานพาหนะที ่
    เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. พัฒนาระบบขนสงจราจรใหได 
      มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมตามหลัก

 

ยุทธศาสตร 
1. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะ                 
     ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเมืองหลัก 
    ในภูมิภาค 
3. พัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวาง 
    เมืองภูมิภาค 
4. พัฒนาการเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 วิสัยทัศนมุงสูการขนสงท่ีย่ังยืน  
 

เปาประสงคที ่1 
ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด 
+ มูลคาการขนสงสินคาที่ดานการคา

ชายแดน (4 ตัวชี้วัด)  

• มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด 
- มูลคาการขนสงสินคาที่ดานการคา

ชายแดน (4 ตัวชี้วัด)  
- ปริมาณขนสงสินคาผาน ทลฉ.   
- ปริมาณขนสงสินคาที่ ทสภ. 
- ปริมาณผูโดยสารที่ ทสภ. 

• ไมสามารถประเมนิได 1 ตัวช้ีวัด 
+ มูลคาการขนสงสินคาที่ดานการคา

ชายแดน (1 ตัวชี้วัด)  
 

เปาประสงคที ่2 
ตัวช้ีวัด 6 ตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด 
-  ปริมาณผูโดยสารที่ทาอากาศยาน 
   ในภูมิภาค 
- ความพึงพอใจผูใชบริการ 
  ทาอากาศยาน 
- ปริมาณเทีย่วบนิในเขตแถลงขาว 

การบินกรุงเทพ 

• ไมสามารถประเมนิได 3 ตัวช้ีวัด 
+ อัตราเคลื่อนตัวรถบนถนน ทล. 
+ รอยละผูใชถนนโครงขายของ ทล.  

 ตอการบริหารเชิงประสบการณ 
+ รอยละผูใชถนนโครงขายของ ทช.  
   ตอการบริหารเชิงประสบการณ 

 

เปาประสงคที ่3 
  ตัวช้ีวัด 12 ตัวช้ีวัด 

• มแีนวโนมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
+ อุบัติเหตุการขนสงผูโดยสารสาธารณะ 
    ทางน้ํา 
+ อุบัติเหตุตอปเรือขนสงสินคา 

 + ระดับความสําเร็จการมีระบบกํากับดูแล  
    ดานการขนสงทางอากาศตาม 
    มาตรฐานสากล (3 ตัวชี้วัด)  

• มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด 
- อุบัติเหตุตอประบบขนสงสาธารณะ 
  ทางถนน 
- ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนสง 
   ทางถนน ของ คค. ทั่วประเทศ 
- อัตราอุบัติเหตุที่ลดลงจากปกอน 
  บริเวณทางผานเสมอระดับ 
- อุบัติเหตุดานการขนสงทางอากาศ 

• ไมสามารถประเมินได 3 ตัวช้ีวัด 
+ อุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวง       
   ตอระยะทางการเดินทาง 
+ อัตราผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ               
    จากการขนสงทางถนนทั่วประเทศ 
+ ความพึงพอใจผูใชบริการขนสงทางน้ํา  
   ดานความปลอดภัย 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่4 
ตัวช้ีวดั 11 ตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
+ ความตรงตอเวลาของรถไฟขนสง 
  สินคารวม 

• มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด 
- ปริมาณและระยะทางการขนสงสินคา 
   ทางราง 
- ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสนิคา 
- สัดสวนการใชพลังงานของภาคการขนสง 
- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก 

• ไมสามารถประเมนิได 6 ตัวช้ีวัด 
+ สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางราง 
+  สัดสวนปริมาณการขนสงสินคาทางน้ํารวม    
   ทางลําน้ํา และทางชายฝง (3 ตัวชี้วัด)  
+ ปริมาณการขนสงสินคาทางลําน้ําและ   
   ทางชายฝง (2 ตัวชี้วัด)  

 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่5 
ตัวช้ีวัด 8 ตัวช้ีวัด 

• มีแนวโนมบรรลุเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
+ สงเสริมการเชื่อมตอการเดินทาง 
   ดวยระบบขนสงสาธารณะ   

• มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
- ความเร็วเฉลี่ยรถไฟโดยสารเชงิสังคม

และเชิงพาณิชย (2 ตัวชี้วัด)  
- ความตรงตอเวลารถไฟโดยสารเชิงสังคม 

และเชิงพาณิชย (2 ตัวชี้วัด)  
- ปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบ 
  รถไฟฟาขนสงมวลชน 

• ไมสามารถประเมินได 2 ตัวช้ีวัด 
+ ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  รถโดยสารสาธารณะในภูมิภาค 
+ ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  รถโดยสารสาธารณะ ในกรุงเทพฯ  
  และปริมณฑล  
 

 
 
 
 
 

 

เปาประสงคที ่1 
รวม 43 โครงการ 17 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   18 โครงการ 7 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   20 โครงการ 9 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ 1 มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   2 โครงการ  - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่2 
รวม 22 โครงการ 2 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   7 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   14 โครงการ - มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
    1 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
    - โครงการ  - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่3 
รวม 13 โครงการ 13 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
    6 โครงการ 9 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
    6 โครงการ 3 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   - โครงการ 1 มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   1 โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่4 
รวม 35 โครงการ 4 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   12 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   18 โครงการ 2 มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
    4 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
    1 โครงการ - มาตรการ 

 

 

เปาประสงคที ่5 
รวม 23 โครงการ 2 มาตรการ 

• อยูระหวางศึกษาและดําเนินการ 
   11 โครงการ 2 มาตรการ 

• ศึกษาและดําเนินการแลวเสร็จ 
   9 โครงการ - มาตรการ 

• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ - มาตรการ 

• ยังไมเร่ิมดําเนินการ 
   - โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 49 ตัวชี้วดั มีแนวโนมบรรลุเปาหมาย ๑๑ ตัวชี้วดั  มีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย ๒3 ตัวชี้วดั  ไมสามารถประเมินผลได ๑5 ตัวชี้วดั 

รวม 136 โครงการ 38 มาตรการ 
อยูระหวางดําเนินการ ๕4 โครงการ ๒๒ มาตรการ, แลวเสร็จ ๖7 โครงการ ๑๔ มาตรการ, ยุติ/ชะลอ ๑๑โครงการ ๒ มาตรการ, ยังไมเริ่ม ๔ โครงการ - มาตรการ 

  แผนภาพท่ี 4 - 1  ภาพรวมการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ประจําปงบประมาณ  
                        พ.ศ. 256๓ (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 256๒ - มีนาคม 256๓) 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๙ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

 

4.2  ปญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง  
    4.2.1 ปญหาในการขับเคล่ือนโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ จากการติดตาม
ประเมินผลโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ พบประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนการศึกษา
และข้ันตอนการดําเนินโครงการ/มาตรการท่ีสําคัญ ซ่ึงสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินโครงการ/มาตรการ 
เม่ือเทียบกับแผนท่ีกําหนด หรือตองยุติ/ชะลอ สงผลใหผลการดําเนินงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ประมวลประเด็นปญหาอุปสรรคตลอดชวงระยะเวลาโครงการ/มาตรการ ดังนี้ (แผนภาพท่ี 4 - 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 
 

แผนภาพท่ี 4-2  ประเด็นปญหาในการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ประจําปงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2563 (ครั้งท่ี 1๙ : ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 

 

  1) สถานะโครงการ/มาตรการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ พบประเด็นปญหาท่ียังไมสามารถ 
เริ่มดําเนินการโครงการ/มาตรการมาได อาทิ  

            (1) ยังไมมีนโยบายหรือยังไมไดบรรจุไวในแผนองคกรหรือไมไดรับงบประมาณ เชน โครงการกอสราง
รถไฟทางคูขนาดมาตรฐาน ชวงตาก - พิษณุโลก - เพชรบูรณ - ขอนแกน - มุกดาหาร (รฟท.) โครงการกอสราง
รถไฟทางคู ชวงชุมทางบานภาชี - อําเภอนครหลวง (รฟท.)  ท่ียังไมมีนโยบายและโครงการยังไมบรรจุอยู ใน 
แผนวิสาหกิจของ รฟท.   

   (2) อยูระหวางการเตรียมขอมูลและแนวทาง/แผนเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินการ  
เชน โครงการติดตั้งรั้วสองขางทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) ท่ีอยูระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแหลงเงินทุน       

2) สถานะโครงการ/มาตรการท่ีอยูระหวางดําเนินการศึกษาหรือดําเนินงาน พบประเด็นปญหา
ระหวางการดําเนินโครงการ/มาตรการ อาทิ ดําเนินการไดลาชากวาแผน การเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน  
ซ่ึงเกิดข้ึนท้ังในข้ันตอนของการศึกษาและการดําเนินงาน อาทิ  

 2.1) ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการศึกษา 
            (1) กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใชระยะเวลานาน โดยโครงการขนาดใหญ 

หลายโครงการตองดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน การพิจารณารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของสาํนักงานนโยบาย 

 
 
 

สถานะ ยังไมเริ่มดําเนินการ 
(4 โครงการ - มาตรการ) 

 

ประเด็นปญหา 
• ยังไมมีนโยบาย/ไมไดบรรจุไวในแผนของ 
  องคกรหรือไมไดรบังบประมาณ   
• อยูระหวางการเตรียมขอมูลและแนวทาง/แผน 
  เพื่อขับเคลื่อนการดําเนนิการ 

สถานะ อยูระหวางดําเนนิการ 
(54 โครงการ  22 มาตรการ) 

       สถานะ ดําเนนิการแลวเสร็จ 
  (67 โครงการ 14 มาตรการ) 
 

ประเด็นปญหา 
• การพิจารณาคดัเลอืกผูประกอบการเขาบริหาร 
   โครงการ 

• การบูรณการเช่ือมตอระบบงาน 

ขั้นตอนศกึษา 
 

ประเด็นปญหา 
• กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย 
  ใชระยะเวลานาน 
• การเปลี่ยนแปลงนโยบาย      
  และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
• การทบทวนผลการศึกษา       
  หรือศึกษาเพิ่มเติม 

 

ขั้นตอนดําเนนิการ 
 

ประเด็นปญหา 
• การเวนคนืที่ดนิและไมสามารถ  
  เขาพืน้ที่ได 
• การตอตานคดัคานจากประชาชน 
  ในพื้นที ่
• ไมไดรบัการจัดสรรงบประมาณ  
• ขอจํากัดของทรพัยากร 
• การรอพิจารณาหรอืแกไข

กฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
• การแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
• การรวมลงทุนหรือการบูรณาการ

ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

สถานะ ยุติ/ชะลอ 
(11 โครงการ 2 มาตรการ) 

 

ประเด็นปญหา 
• ความไมเหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ  
  และสิ่งแวดลอม 
• การรอกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของใหเสร็จกอน   
• มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยูแลว   
• การตอตานจากประชาชนในพืน้ที ่
• การที่ผูรับจางดําเนินการลาชาหรือทิ้งงาน 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร ๔-๑๐ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  

 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ  
ซ่ึงจําเปนตองใชระยะเวลาในกระบวนการตามกฎหมายดังกลาว อาทิ โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวัดภูเก็ต  
(ชวงทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง) (รฟม.)  

(2) การเปล่ียนแปลงนโยบายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ อาทิ พ.ร.บ. การจัดซ้ือจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทดแทนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
ทําใหการดําเนินงานตามมาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems (EXAT ITS) ระบบจราจรอัจฉริยะ (กทพ.) 
ตองเขาสูกระบวนการพิจารณาใหม  

(3) การทบทวนผลการศึกษาหรือศึกษาเพ่ิมเติม อาทิ โครงการศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบ
การขนสงสินคาเชียงของ จังหวัดเชียงราย (ขบ.) ท่ีการศึกษาโครงการและรูปแบบการรวมลงทุนฯ ตองรอผล
การศึกษาคาตอบแทนการใชประโยชนท่ีดิน ส.ป.ก. ท่ีสงผลตอการวิเคราะหความคุมคาตอการลงทุนกอน  โครงการ
พัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ชวงกรุงเทพ - หัวหิน (ขร./รฟท.) ตองจัดทําขอมูลรายงาน PPP เพ่ิมเติม 
เนื่องจากสาระสําคัญของโครงการเปลี่ยนแปลง โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ  
(วงแหวนกาญจนาภิเษก) (รฟม.) ปรับปรุงรายงานการศึกษาวิเคราะหฯ เพ่ิมเติมตามขอสังเกตของคณะกรรมการ รฟม.  
ซ่ึงใชเวลามากกวาแผนท่ีกําหนด 

2.2) ปญหาอุปสรรคในข้ันตอนการดําเนินโครงการ/มาตรการ  
       (1) การเวนคืนท่ีดินและไมสามารถเขาพ้ืนท่ีได ทําใหการเขาพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางลาชากวา

แผนการดําเนินงานท่ีกําหนด และบางโครงการตองชะลอการดําเนินงาน อาทิ โครงการศูนยการขนสงชายแดน  
จังหวัดนครพนม (ขบ.) ท่ีอยูระหวาง พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดินฯ จึงยังไมไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ท่ีดินในการกอสราง  โครงการปรับปรุง 
ขยายทาอากาศยานแมสอด จังหวัดตาก การไมไดกรรมสิทธิ์ท่ีดินทําใหไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีใหผูรับจางดําเนินการ
กอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ง โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพู (ชวงแคราย - มีนบุรี) (รฟม.) มีบานเรือนรุกล้ํา
พ้ืนท่ี โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเหลือง (ชวงลาดพราว - สําโรง) (รฟม.) ท่ีการรื้อยายและเปลี่ยนขนาดทอประปา  
สงผลใหการสงมอบพ้ืนท่ีใหผูรับจางดําเนินการกอสรางลาชา โครงการกอสรางสถานีขนสงผูโดยสาร จังหวัดนครนายก 
(ขบ.) ดําเนินงานกอสรางไดลาชากวาแผน เนื่องจากการทํางานอยูในชวงฤดูฝน 

 (2) การตอตานคัดคานจากประชาชนในพ้ืนท่ี เกิดข้ึนไดท้ังในข้ันตอนการศึกษา 
และข้ันตอนการดําเนินงาน อาทิ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา แหงท่ี 2 (จท.) โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ข้ันท่ี 3 (กทท.) ซ่ึงสวนใหญเปนการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ีในประเด็นสิ่งแวดลอม    

 (3) ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งตองขอรับการจัดสรรงบประมาณในปถัดไป 
รวมถึงทยอยดําเนินการกอสราง อาทิ โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางประเทศ (ทล.) โครงการพัฒนา
จุดพักรถบรรทุกตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ (ทล.)  

 (4) ขอจํากัดของทรัพยากร เกิดจากบุคลากรไมเพียงพอ อาทิ โครงการติดตั้งเครื่องก้ัน
ถนนเสมอระดับ (รฟท.) ท่ีขาดแคลนแรงงานในการกอสราง  มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผู เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัยตามแผน ICAO (กพท.) ท่ีขาดอัตรากําลังท่ีมีทักษะเฉพาะดาน  
รวมถึงบุคลากรตองเตรียมความพรอมในการตรวจตามภารกิจ CAT Mission โดย ICAO และ FAA   

(5) การรอพิจารณาหรือแกไข กฎระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ มาตรการดําเนินการ
แกไขขอบกพรองภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit 
Programme : USOAP) (กพท.) การแกไขขอบกพรองสวนใหญข้ึนอยูกับการแกกฎหมายหลัก คือ พ.ร.บ. การเดินอากาศ
ฉบับใหม โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีสม (ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ)) (รฟม.) ท่ี ครม. อนุมัติโครงการ
เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2563 ทําใหการคัดเลือกเอกชนฯ มีความลาชา 
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(6) การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อาทิ มาตรการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมการบินและศูนยซอมบํารุงอากาศยานท่ีทาอากาศยานอูตะเภา (บกท.) ซ่ึงอุตสาหกรรมการบินไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คอนขางมาก  มาตรการกําหนดมาตรฐาน 
การขนสงและบังคับใชอยางเปนรูปธรรม มาตรการสงเสริมการสวมหมวกนิรภัย - คาดเข็มขัดนิรภัย (ขบ.) ท่ียกเลิก 
การดําเนินกิจกรรมในชวงสงกรานต  รวมถึงมาตรการสงเสริมความรูการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยใหกับกลุมเปาหมาย 
ทุกกลุม (ขบ.) ท่ีเลื่อนการอบรม เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   

(7) การรวมลงทุนหรือการบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน อาทิ มาตรการ
พัฒนานิคม อุตสาหกรรมการบินและศูนยซ อมบํ ารุ งอากาศยาน ท่ีท าอากาศยาน อู ตะ เภา  (บกท. )  
ซ่ึงบริษัท แอรบัส จํากัดไมยื่นขอเสนอทําใหตองสรรหาผูรวมลงทุนรายใหมแทน และตองใชเวลา 22 เดือน  
มาตรการพัฒนาเครือขายเสนทางการบินเชื่อมโยงกับตางประเทศ (บกท.) ท่ีการปรับปรุงตารางบินจําเปนตองพ่ึงพา
หนวยงานภายนอกท้ังในและตางประเทศ    

  3) สถานะโครงการ/มาตรการท่ีชะลอหรือยุติการดําเนินการ พบประเด็นปญหาท่ีทําใหโครงการ/
มาตรการตองชะลอหรือยกเลิกการดําเนินงาน อาทิ  

(1) ความไมเหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อาทิ โครงการกอสราง
ทาเรือชุมพร (จท.) ท่ียุติโครงการเนื่องจากผลการศึกษาทางเศรษฐศาสตรและการเงินไมคุมคาตอการลงทุน  

(2) การรอกฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของใหเสร็จกอน อาทิ มาตรการสงเสริมศักยภาพ
ผูประกอบการจัดการขนสงทางรถไฟ (รฟท.) 

(3) มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยูแลว อาทิ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออก
ใบอนุญาตประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ (ขบ.) ท่ีมี พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายท่ีบังคับใช
อยูแลว โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุนการทองเท่ียว (34 สายทาง) (ทช.) ในบางสายทางท่ีมีถนน   
ของ อบจ. อปท. ฯลฯ ในเสนทางนั้นอยูแลว  

(4) การตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี อาทิ โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา จังหวัดสตูล (จท.)  
ท่ีพ้ืนท่ีโครงการอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีความออนไหวดานสิ่งแวดลอมสูง และถูกตอตานจากมวลชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 
จึงยุติโครงการ  โครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงสงขลา - สตูล (รฟท.) ท่ีชะลอโครงการ เนื่องจากมีการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

(5) การท่ีผูรับจางดําเนินการลาชาหรือท้ิงงาน อาทิ โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนับสนุนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (10 สายทาง) ในการกอสรางถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บานคลอง 33  
อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก และถนนสาย ปท. 3004 แยก ทล.305 - บานลําลูกกา อําเภอธัญบุรี, ลําลูกกา  
จังหวัดปทุมธานี (ทช.) ท่ียกเลิกสัญญาเนื่องจากผูรับจางละท้ิงงาน  โครงการสรางโรงรถศรีราชาและหนวย 10 
ลาดกระบัง (รฟท.) ท่ียุติสัญญาเนื่องจากผูรับจางดําเนินการชากวาแผน รอยละ 25 

4) สถานะโครงการ/มาตรการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ พบประเด็นปญหาของโครงการ/มาตรการ  
ท่ีดําเนินการศึกษาหรือดําเนินงานแลวเสร็จ ท้ังการไมสามารถเปดใหบริการได หรือไมสามารถนําไปใชประโยชน
ตอเนื่อง อาทิ  

(1) การพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการเขาบริหารโครงการ  หลายโครงการท่ีกอสรางแลว
เสร็จแตไมสามารถเปดใหบริการได เนื่องจากอยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกผูประกอบการเขาบริหารโครงสราง
พ้ืนฐาน/การขนสง  อาทิ  โครงการกอสรางทาเทียบเรืออเนกประสงคคลองใหญ จังหวัดตราด (จท.) ท่ีกอสรางแลวเสร็จ 
และอยูระหวางการมอบหมายให กทท. เปนผูบริหารทาเรือ    
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(2) การบูรณการเช่ือมตอระบบงาน อาทิ โครงการจดัทําระบบศูนยบรหิารจัดการรายไดกลาง (CCH) 
(สนข.) ซ่ึงการเชื่อมบัตรโดยสารหรือระบบตั๋วรวมเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ท้ังภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
และสถาบันการเงิน ท่ีตองรวมมือกันท้ังดานเทคนิคระบบตั๋วรวมและดานธุรกิจ  

 

4.2.2  ปญหาท่ีสะทอนจากผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด   
                การขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการ/มาตรการภายใตแผนการพัฒนาระบบขนส งฯ  
ไดประเ มินผลความสํ า เ ร็ จของแผนในภาพรวม ด วยการประเ มินผลการ ดํา เนินงาน  49 ตั วชี้ วั ด 
ในเปาประสงคของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ 5 เปาประสงค   และประเมินถึงความสามารถในการบรรลุถึง 
วิสัยทัศนของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในการมุงสูการขนสงท่ียั่งยืน (Toward sustainable transport) 
ซ่ึงสอดรับกับแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ (The Sustainable Development Goals : SDGs)     
ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาอยางสมดุลใน 3 มิติ ไดแก มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม  
    การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในป 2563  
(ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) พบวา ตัวช้ีวัดสวนใหญ 23 ตัวช้ีวัด (รอยละ 46.94) มีผลการดําเนินงาน 
ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 และมีตัวช้ีวัด 11 ตัวช้ีวัด (รอยละ 22.45) ท่ีมีผลการดําเนินงาน 
ท่ีมีแนวโนมบรรลุเปาหมายในป 2563 นอกจากนี้ยังมีตัวช้ีวัด 15 ตัวช้ีวัด (รอยละ 30.61) ท่ียังไมสามารถ
ประเมินผลได เนื่องจากอยูระหวางการรวบรวมขอมูลและประมวลผล คาดวาจะไดผลปลายปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 สรุปผลการประเมิน พบวา ในมิติเศรษฐกิจ มีประเด็นปญหาเรื่องของปริมาณการเดินทาง 
และการขนสงสินคาท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 คอนขางมาก 
สําหรับมิติสังคมและมิติส่ิงแวดลอมยังคงมีประเด็นปญหาในเรื่องความปลอดภัย คุณภาพการใหบริการ  
การเปล่ียนรูปแบบการขนสงมาสูการขนสงทางราง และผลกระทบของภาคการขนสงตอส่ิงแวดลอม 
อยางตอเนื่อง ดังนี้    

     (1) มิติดานเศรษฐกิจ ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สงผลตอท้ังความตองการเดินทางและขนสงสินคา และการใหบริการของระบบขนสง ทําใหปริมาณการเดินทาง 
และการขนสงสินคาในสาขาการขนสงทางบก ทางราง ทางน้ํา และทางอากาศ ท่ีแมจะมีแนวโนมการขยายตัวอยาง
ตอเนื่องมาหลายป  กลับมีปริมาณท่ีคอนขางนอยเม่ือเทียบกับปริมาณในชวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา และคาด
วาจะสงผลตอเนื่องไปถึงครึ่งหลังของป 2563  ซ่ึงสะทอนไดจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงปริมาณการใช
บริการระบบขนสงในหลายตัวชี้วัดท่ีสวนใหญอยูภายใตเปาประสงคท่ี 1 และ 2 มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุ
เปาหมายในป 2563 อาทิ ตัวชี้วัดมูลคาการขนสงสินคาท่ีดานการคาชายแดน ตัวชี้วัดปริมาณการขนสงสินคาผาน
ทาเรือแหลมฉบัง และตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารและปริมาณขนสงสินคาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิภายใตเปาประสงคท่ี 1  
การเปนศูนยกลางเชื่อมตอการเดินทางและการขนสง รวมถึงตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารภายในประเทศท่ีทาอากาศยาน
ในภูมิภาค และตัวชี้วัดปริมาณเท่ียวบินท้ังหมดภายในเขตแถลงขาวการบินกรุงเทพภายใตเปาประสงคท่ี 2  
เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  และตัวชี้วัดปริมาณผูโดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชนทุกเสนทางภายใตเปาประสงคท่ี 5 ยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ    
        (2) มิติดานสังคม เรื่องความปลอดภัยในการเดินทางและขนสงสินคาท้ังทางบก ทางราง  
และทางอากาศ รวมถึงเรื่องคุณภาพการใหบริการของระบบขนสงสาธารณะ ยังคงเปนประเด็นปญหา 
อยางตอเนื่องท่ีควรไดรับการแกไขใหดีข้ึน สะทอนไดจากตัวชี้วัดในเรื่องความปลอดภัยและตัวชี้วัดในเรื่องคุณภาพ 
การใหบริการของระบบขนสงสาธารณะหลายตัวชี้วัด ซ่ึงสวนใหญอยูภายใตเปาประสงคท่ี 3 และ 5 ท่ีมีแนวโนม 
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ไมบรรลุเปาหมายในป 2563 กลาวคือ ในดานความปลอดภัย อาทิ ตัวชี้วัดจํานวนอุบัติเหตุตอปของระบบขนสง
สาธารณะทางถนน ตัวชี้วัดจํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนสงทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ ตัวชี้วัด
อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปกอนบริเวณทางผานเสมอระดับ และตัวชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุดานการขนสง 
ทางอากาศ ภายใตเปาประสงคท่ี 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง รวมถึง 
ในดานคุณภาพการใหบริการ อาทิ ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผูใชบริการทาอากาศยาน ภายใตเปาประสงคท่ี 2  
เพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง  ตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสงสินคาภายใต
เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ย
ของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคม และตัวชี้วัดความตรงตอเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย ภายใตเปาประสงคท่ี 5 ยกระดับ 
การเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ   
    (3) มิติดานส่ิงแวดลอม  เรื่องการเปล่ียนรูปแบบการขนสงไปสูการขนสงทางรางและทางน้ํา 
(Mode shift) และผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากระบบขนสง ยังคงเปนประเด็นปญหาอยางตอเนื่องท่ีควรไดรับ
การแกไขใหดีข้ึน สะทอนไดจากตัวชี้วัดในเรื่องการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนไปสูการขนสงทางราง 
ท่ีมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึนและตัวชี้วัดในเรื่องการปลอยมลพิษและสัดสวนการใชพลังงานหลายตัวชี้วัด 
ซ่ึงอยูภายใตเปาประสงคท่ี 4 ท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมายในป 2563 หลายตัวชี้วัด กลาวคือ ในดานการเปลี่ยนรูปแบบ 
การขนสงไปสูการขนสงทางราง ท้ังตัวชี้วัดปริมาณและระยะทางการขนสงสินคาทางราง รวมถึงในดานผลกระทบ 
ดานสิ่งแวดลอม ท้ังตัวชี้วัดตัวชี้วัดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และตัวชี้วัดสัดสวนการใชพลังงาน 
ของภาคการขนสง ภายใตเปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

4.3  ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง  
  4.3.1  การติดตามประเมินผลแผนการพัฒนาระบบขนสงฯ พบวา หนวยงานมีการขับเคลื่อนดําเนินโครงการ
และมาตรการใหมีความคืบหนาเ พ่ิมข้ึน สงผลใหแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ มีโครงการท่ีศึกษา 
และดําเนินการแลวเสร็จเปนสวนใหญ จํานวน ๖๗ โครงการ (รอยละ 49.26) โดยประเด็นปญหาของโครงการ 
ท่ีแลวเสร็จ อาทิ การหาผูประกอบการมาบริหาร การเชื่อมตอระบบ จึงควรใหความสําคัญกับการนําโครงการ 
ท่ีศึกษาแลวเสร็จมาขับเคล่ือนดําเนินการตอใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม รวมถึงเพ่ิมการใชประโยชน 
(Utilization) โครงสรางพ้ืนฐานและระบบขนสงท่ีดําเนินการแลวเสร็จใหเกิดประโยชนและสวัสดิการกับสังคมสูงสุด  
   อยางไรก็ตาม เนื่องจากแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ จะสิ้นสุดลงในปลายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ในขณะท่ียังมีโครงการและมาตรการท่ีอยูระหวางศึกษาและดําเนินการ ๕๔ โครงการ (รอยละ 39.71) และ 22 มาตรการ 
(รอยละ 57.89) ซ่ึงคาดวาจะแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง 
มีโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ 4 โครงการ (รอยละ 2.94)  โดยประเด็นปญหาท่ีสําคัญของโครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ อาทิ การเวนคืนท่ีดิน การรวมลงทุน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และประเด็น
ปญหาของโครงการท่ียังไมเริ่มดําเนินการ อาทิ ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ  ดังนั้น จึงควรเรงรัดขับเคลื่อน    
การดําเนินโครงการ/มาตรการท่ีอยูระหวางการดําเนินการศึกษา การกอสราง การจัดหาและการพัฒนาฯลฯ             
ใหสามารถแลวเสร็จตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว โดยใหความสําคัญกับการโครงสรางเชิงสถาบัน อาทิ 
บริหารจัดการท่ีเหมาะสม เชน การจัดทําแผนบริหารความตอเนื่องขององคกร (Business continuity plan : BCP) 
เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและลดผลกระทบความรุนแรงจากวิกฤต เชน โรคระบาด 
อุทกภัย จลาจล ฯลฯ  การพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรเพ่ือแบงปนขอมูล ทรัพยากร เงินทุนและพัฒนาตลาด 
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รวมกัน รวมถึงการบริหารจัดการเงินลงทุนโครงการ โดยเลือกโครงการ/มาตรการท่ีตอบโจทยการพัฒนาสูง         
มาขับเคลื่อนดําเนินการและพิจารณาเลือกแหลงเงินทุนท่ีมีตนทุนต่ํา  นําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดําเนินการและตอบโจทยการพัฒนาอยางย่ังยืน เชน การนําเทคโนโลยีมาใชในระบบขนสงท้ังเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital technology)    เทคโนโลยีสนับสนุนระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent transportation system)  
โดยเนนเทคโนโลยี ที ่เ ห ม า ะสมก ับ ก า ร ใช ง านจร ิง แ ล ะบร ิบทอ งค ก ร  (Appropriate technology)  
และมีวัตถุประสงคการใชงานท่ีตอบโจทยการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะในประเด็นความปลอดภัย ความเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมและการใหบริการแบบ New normal   
  4.3.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในป 256๓  
พบวา ตัวชี้วัดสวนใหญ 23 ตัวชี้วัด (รอยละ 46.94) มีผลการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมไมบรรลุเปาหมาย 
ในป 2563 ซ่ึงเปนปท่ีสิ้นสุดแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ โดยคาดวาจะสงผลตอการบรรลุถึงวิสัยทัศน 
ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงฯ ในการมุงสูการขนสงท่ียั่งยืนดวย  โดยในมิติเศรษฐกิจ ไดรับผลกระทบ 
จากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คอนขางมาก สําหรับในมิติสังคมและมิติสิ่งแวดลอม 
ยังคงสะทอนประเด็นปญหาเรื่องความปลอดภัย คุณภาพการใหบริการ การเปลี่ยนรูปแบบการขนสงมาสูการขนสง
ทางรางและทางน้ํา และผลกระทบของภาคการขนสงตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับการพัฒนาการขนสงสูความยั่งยืน
ยังมีขอจํากัดบางประการ เชน เงินทุน ความสามารถของผูประกอบการขนาดกลางและรายยอย  ความสามารถ 
ทางเทคโนโลยี  ในการเลือกประเด็นการพัฒนาระหวางมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม ฯลฯ    
ดังนั้น จึงเห็นควร ใหความสําคัญกับการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยเลือกประเด็น 
การพัฒนาท่ีตอบโจทยการพัฒนาประเทศและสงผลกระทบกับประชาชนในวงกวาง พรอมกําหนดแผนงาน/
โครงการ/มาตรการท่ีบูรณาการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนใหความสําคัญ 
กับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมและระบบขนสงควบคูกับการพัฒนาโครงสรางเชิงสถาบัน  
ท้ังการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบเพ่ือกํากับดูแลมาตรฐานการใหบริการ พัฒนามาตรการดานเศรษฐศาสตร 
และดานการจูงใจโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางความตระหนักรู สรางความสามารถ ของผูประกอบการขนสง 
และบุคคลากร เลือกใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและตอบโจทยการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงใหความสําคัญ 
กับพัฒนาเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานและระบบขนสงอยางเปนระบบ เชน ระบบตั๋วรวม การเชื่อมตอระหวาง 
การขนสงรูปแบบตางๆ และพัฒนาระบบฐานขอมูลและเครื่องมือเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือเรียนรู
พฤติกรรมผูใชบริการ วางแผนพัฒนาระบบขนสงใหเกิดประโยชนสูงสุด ติดตามประเมินผลการดําเนินงานให 
เกิดประสิทธิภาพ ฯลฯ     
   
 



 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก    
ความคบืหนาการดําเนินงานของโครงการและมาตรการภายใต 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(คร้ังที่ 19 : ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑                                     
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                 ตาราง  ความคืบหนาการดําเนนิงานของโครงการและมาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
                               (ครั้งท่ี 1๙ : ตลุาคม 256๒ – มีนาคม 256๓) 

 

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

1. เปาประสงคที่ 1 เพื่อใหประเทศไทยเปนศนูยกลางเชื่อมตอการเดนิทางและการขนสง 
    1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาประตกูารคาหลักและประตกูารคาชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 
1. โครงการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบ 
การขนสงสินคาเชียงของ จ.เชียงราย 
•  ร ะ ย ะ เว ล า  ป  2 5 5 6  - 2 5 6 3 
• งบประมาณ 2,191.16 ลบ. 
•  แหลงท่ีมาเงินทุน งบประมาณ/กองทุน
ส ง เส ริ ม ก า ร ให เอ ก ช น ร ว ม ล ง ทุ น 
ในกิจการของรัฐของสํานักงานนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  
 

 ขบ. 56-63   ประกอบดวย 6 แผนงาน โดยดําเนินการแลวเสร็จ ๓ แผนงาน
และอยูระหวางดําเนินการ ๓ งาน ดังน้ี 

 ๒,๑๙๑.๑๖   

56 100.00 100.00 1 . จ างที่ ป รึ กษ าออก  พ .ร .ฎ . เวน คื น ที่ ดิ น  (สํ ารวจ
อสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน) ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 8.54 100.00 100.00 

59-60 100.00 100.00 2. จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยใหผู ถูกเวนคืนที่ดิน  
เพ่ือดําเนินงานโครงการศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย ดําเนินการจายเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยใหแกผูถูกเวนคืนครบทุกรายแลว  

- ๘๗๙.๙๖ 100.00 100.00 

60-61 100.00 100.00 3. จ างศึกษ าและวิ เคราะห การให เอกชนรวมลงทุน 
ในกิจการของรัฐตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดําเนินการแลวเสร็จ และ คกก. PPP  
ใหความเห็นชอบแนวทางการให เอกชนรวมลงทุนฯ ตามท่ี   
ขบ. เสนอเม่ือวันท่ี ๙ ส.ค. ๒๕๖๑ อยูระหวางนําเสนอ ครม. 
อนุมัติโครงการฯ ตาม พ.ร.บ. รวมทุนฯ ตอไป 

- 15.00  
(เงินกองทุน สคร.) 

 

100.00 100.00 

 63 - - 4. โครงการจางที่ ปรึกษาเพื่ อดําเนินการตาม  ม. 33  
แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
ลงนามจางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปนท่ีปรึกษาโครงการฯ 
เรียบรอยแลว และจะมีหนังสือแจงใหเริ่มปฏิบัติงาน ในวันท่ี  
๑ พ.ค. ๒๕๖๓ (ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน) 

รอความชัดเจนประเด็น
ค าต อ บ แ ท น ก ารใช
ประโยชน ท่ี ดิน ส.ป.ก . 
ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอ
ความคุมคาของโครงการ
และรูปแบบการรวมลงทุนฯ 

5.36 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  60-63 
 

  85.37 
 
 

 86.25 5. การกอสรางศูนย เปล่ียนถายรูปแบบการขนสงสินค า 
เชียงของ จ.เชียงราย ระยะที่ 1  ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖3 เพ่ือดําเนินการกอสราง ระยะเวลาสัญญา  
8 มิ.ย. 256๐ ถึง ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓ ดําเนินการตรวจรับงานกอสราง
แลว ๒๖ งวด  โดย ขบ. อนุมัติใหแกไขสัญญาพรอมขยายระยะเวลา
กอสราง (ครั้งท่ี ๒) ออกไปอีก 150 วัน เน่ืองจากการเพ่ิมเติม      
สวนงานสะพานทางเช่ือมเขาโครงการฯ (ส้ินสุดสัญญาใหมวันท่ี     
21 ก.ค. ๒๕63)     

- 1,360.0๐ 80.16 80.16 

 60-63 78.29 79.00 6. คาควบคุมการกอสรางศูนยเปล่ียนถายรูปแบบการขนสง
สินคาเชียงของ จ.เชียงราย  มีการตรวจและรับมอบงานจาง
เปนไปตามงวดงานการกอสราง  โดยขอบเขตงานกําหนด 
ใหควบคุมงานจนกวาการกอสรางจะแลวเสร็จ 

- 22.30 71.05 22.30 

2 .โครงการศูนยการขนสงชายแดน 
จ.นครพนม  
• ร ะ ย ะ เวล า  ป  2 5 5 6  – 2 5 6 7 
• งบประมาณ 1,197.43 ลบ. 
• แหลงท่ีมาเงินทุน งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขบ. 56-6๗   ประกอบดวย ๗ แผนงาน โดยดําเนินการแลวเสร็จ ๓ แผนงาน 
อยูระหวางดําเนินการ ๑ แผนงาน และยังไมเริ่มดําเนินการ  
3 แผนงาน  ดังน้ี 

- 1,197.43   

56 100.00 100.00 1. จ างที่ ป รึกษ าเพื่ อศึ กษ าการจัดตั้ งและออกแบ บ
รายละเอียดศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม ดําเนินการ
แลวเสร็จ ไดผลการศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ 
ตําแหนงท่ีต้ังโครงการ และแบบรายละเอียดสําหรับการกอสราง  

 

- 
2๒.๙0 100.00 100.00 

59 100.00 100.00 2. จางศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ ตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ดําเนินการแลวเสร็จ ไดรูปแบบ
การรวมลงทุนท่ีเหมาะสมในโครงการ โดย ครม. มีมติ เม่ือวันท่ี 
29 ม.ค. 2562 อนุมัติโครงการศูนยฯ นครพนมตามท่ี คกก.  PPP เสนอ 
และใหดําเนินการตามขั้นตอนใน พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ ตอไป 

- 13.85 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

       
 

 60-63 100.00 80.00 3. จางที่ปรึกษาสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น  ลงนาม สัญ ญ าแล ว  เม่ื อ วัน ท่ี  11  พ .ย . 255 9  
เริ่มดําเนินงาน 11 พ.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญา 27 ส.ค. 2560 
ตรวจรับงานแลว 5 งวด เบิกจายแลว 10.52 ลบ. คงเหลืองาน
งวดท่ี 6 (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน 2.63 ลบ.  และไดลงนาม
ในบันทึกขอตกลงแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาฯ เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 
๒๕63 โดยท่ีปรึกษาเริ่มงานงวดท่ี 6 (งวดสุดทาย) เม่ือวันท่ี  
20 มี.ค. ๒๕63  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินงานงวดท่ี 6  
(งวดสุดทาย) ซ่ึงจะส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 2 ก.ค. ๒๕63 

- 13.16 
 

100.00 80.00 
 

60 100.00 100.00 4. จางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการตาม ม. 33 แหง พ.ร.บ. การให
เอกชนรวมทนุในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อดําเนินโครงการ
ศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม  ขบ. ลงนามสัญญาจาง 
ท่ีปรึกษาโครงการ เม่ือวันท่ี ๔ ก.ย. 25๖๑ เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 
11  ก .พ . ๒๕62 ส้ิน สุด สัญ ญ าวัน ท่ี  10  ต .ค . ๒๕62  
ซ่ึงท่ีปรึกษาไดจัดทํารางเอกสารประกาศเชิญชวน รางขอบเขต
โครงการ และรางสัญญารวมลงทุนฯ เสร็จเรียบรอยแลว   
ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณารางเอกสาร
ตาง ๆ คาดวาจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนท่ีสนใจรวม
ลงทุนไดภายในไตรมาสท่ี 4 ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- 5.36 100.00 100.00 

๖๔ - - 5. จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพยใหผู ถูกเวนคืนที่ดิน 
เพื่อดําเนินโครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม  
ขบ . ขอ รับก ารจั ด ส รรงบ ป ระมาณ รายจ ายประจํ าป  
พ .ศ . 2564  วงเงิน  284 .00  ลบ .  โดย ในชั้ น  ครม .          
ตาม ราง พ.ร.บ. งบประมาณฯ ถูกปรับลดงบประมาณรายการ
ดังกลาว คงเหลือวงเงิน ๒๘๑.๐๐  ลบ. 
 

- ๒๘๑.๐๐ - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๔                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  62-6๗ - - 6. โครงการกอสรางศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม 
ไดรับการอนุมัติ TOR และราคากลาง เม่ือ ๒ ก.ค. 25๖๒ 
และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ. 2562 วงเงิน 846.23 ลบ. (ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 
2564) อยูระหวางเตรียมทบทวนราคากลาง โดยคาดวาจะเริ่ม
กอสรางไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปญหา 
อยู ระหวางเสนอออก 
พ.ร.ฎ . เวนคืน ท่ี ดินฯ 
จึงไมไดมาซ่ึงกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน และไมสามารถสง
มอบพ้ื นท่ี และก อห น้ี
ผู ก พั น ได ทั นภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แนวทางแกไข 
สงป. ไดพิจารณากอหน้ี

ผูกพันป 2562 - 256๗ 

846.23 - - 

62-6๗ - - 7. คาควบคุมการกอสรางศูนยการขนสงชายแดน จ.นครพนม   
ขบ. ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วงเงิน 14.8341 ลบ. (ผูกผันงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 
และคาดวาจะเริ่มหาผูรับจางและควบคุมงานกอสรางไดใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

14.83 - - 

3. โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสงสินคาทางถนน (ขบ.) 
* ขบ. ขอปรับช่ือจาก “โครงการสถานีขนสง
สินคาภูมิภาคตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การให
เอกชนร วมลงทุ นใน กิ จ ก า ร ขอ งรั ฐ          
พ.ศ. 2556 (จํ านวน 17 แห ง)” เพ่ื อให
ส อ ด ค ล อ งกั บ แ น วท างก าร เส น อ 
แผนระดับท่ี 3  เขาสูการพิจารณาของ ครม.  
ซ่ึงปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการนําเสนอ สศช. 
พิจารณา กอนนําเสนอเขาสูท่ีประชุม ครม. ตอไป
• ระยะเวลา ป 2558 – 25๗0 
• ง บ ป ร ะ ม า ณ  3 0 ๕ .๕ ๖  ล บ . 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๓) 
และ  ขบ . มี แผน ท่ี จะขอรับจั ดส รร
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ – 
25๗๐ จํานวน ๑๒,๓๒๗.31 ลบ. 

ขบ. 58-๗๐   ประกอบดวย 17 แผนงาน/โครงการ โดยดําเนินการแลวเสร็จ 
1๖ โครงการ อยูระหวางดําเนินการ ๑ โครงการ ดังน้ี  

 30๕.๕๖ 
(ป 58-63) 

  

58 100.00 100.00 1. โครงการจางศึกษาความเปนไปไดและรูปแบบบริหาร
จัดการสถานีขนสงสินคาภู มิภาค  ดําเนินการแลวเสร็จ  
ไดมาซ่ึงจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการจัดต้ังสถานีขนสงสินคา
ภู มิภาค ตําแหน งท่ี ต้ังท่ี เหมาะสมเบ้ืองตน และรูปแบบ 
การบริหารจัดการสถานีขนสงสินคาภูมิภาคแตละแหง  

- 39.34  100.00 100.00 

59 100.00 100.00 ๒. โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (เชียงราย, ตาก) ดําเนินการแลวเสร็จ 
ได ตําแหนงท่ี ต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงิน
ประมาณราคาคากอสราง  

- 15.04 100.00    100.00 

59 100.00 100.00 3. โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย, มุกดาหาร) 
ดํ า เ นิ น ก า ร แ ล ว เส ร็ จ  ได ตํ า แ ห น ง ท่ี ต้ั ง ท่ี เห ม าะ ส ม 
แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง 

- 17.65 100.00    100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๕                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  59 100.00 100.00 4. โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา

จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกและตะวันตก (ตราด, สระแกว, 
กาญจนบุรี) ดําเนินการแลวเสร็จ ได ตําแหนงท่ี ต้ังท่ี เหมาะสม  
แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง  

- 17.44 100.00    100.00 

  59 100.00 100.00 5. โครงการจางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา
จังหวัดชายแดนภาคใต (สงขลา, นราธิวาส) ดําเนินการ 
แลวเสร็จ ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและ
วงเงินประมาณราคาคากอสราง   

- 14.86 100.00 100.00 

  60 100.00 100.00 6. โครงการจางศึกษาและวิเคราะหโครงการสถานีขนสง
สินคาภูมิภาคตาม ม. 25 แหง พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จํานวน 17 แหง) ดําเนินการแลวเสร็จ 
ไดมาซ่ึงรูปแบบการรวมลงทุนท่ีเหมาะสมของสถานีขนสงสินคา
ภูมิภาคแตละแหง  

- 32.๐๐ 
 

 100.00  100.00 

  61 100.00 100.00 
 
 

7. จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคาเมืองหลัก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแกน, นครราชสีมา) ดําเนินการ 
แลวเสร็จ ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและ
วงเงินประมาณราคาคากอสราง  

- 33.24 
 

 100.00 100.000 

  61 100.00 100.00 8. จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคา จ.สุราษฎรธาน ี
ดําเนินการแลวเสร็จ ไดตําแหนงท่ีต้ังท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียด
และวงเงินประมาณราคาคากอสราง  

- 18.8๖ 
 

 100.00 100.00 

  61 100.00 100.00 9. จางศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนสงสินคาเมืองห ล ัก
ภ าค เห น ือ  (เช ีย งให ม , พ ิษ ณ ุโล ก ) ดําเนินการแลวเสรจ็ ไดตําแหนงท่ีต้ัง
ท่ีเหมาะสม แบบรายละเอียดและวงเงินประมาณราคาคากอสราง   

-   26.70  100.00 100.00 

  61 100.00 100.00 10. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ 
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนภาคเหนือ 
(เชียงราย, ตาก) ดําเนินการแลวเสร็จ ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงิน
คาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม  

- 13.91  
 
 

 100.00 100.00 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  61 100.00 100.00 11. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ

ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ (หนองคาย, มุกดาหาร)  ดําเนินการแลวเสร็จ ไดมา           
ซ่ึงประมาณการวงเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม  

- 14.34 
 

 100.00 100.00 

  61 100.00 100.00 12. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาชายแดน จ.สระแกว 
ดํ าเนิ นการแล วเสร็ จ ได มาซ่ึ งประมาณการวงเงินค าทดแทน
สังหาริมทรัพย ท่ีมีความเหมาะสม  

- 8.43 
 

 100.00 100.00 

  61 100.00 100.00 13. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคาจังหวัดชายแดนภาคใต 
(สงขลา, นราธิวาส) ดําเนินการแลวเสร็จ  ไดมาซ่ึงประมาณ
การวงเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม  

- 12.43  100.00 100.00 

  62 100.00 100.00 14. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคา จ.เชียงใหม  ดําเนินการแลวเสร็จ 
เม่ือวันท่ี ๒๐ ธ.ค. 2562 ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม 

- 9.32  100.00 100.00 

  62 100.00 100.00 15. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อ
ดําเนินโครงการสถานีขนสงสินคา จ.พิษณุโลก ดําเนินการแลว
เสร็จ เม่ือวันท่ี 16 ก.ย. 2562  ไดมาซ่ึงประมาณการวงเงินคา
ทดแทนอสังหาริมทรัพยท่ีมีความเหมาะสม 

- 8.80  100.00 100.00 

  62 100.00 100.00 16. จางสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน      
เพื่ อดํ า เนิ น โครงการสถานี ขน ส งสินค า จ .ขอน แกน  
ดําเนินการแล วเสร็จ  เม่ือ วัน ท่ี  16 ก .ย . 2562 ไดมา          
ซ่ึ งป ระ ม าณ ก าร ว ง เงิ น ค าท ด แ ท น อ สั งห าริ ม ท รั พ ย 
ท่ีมีวามเหมาะสม 
 
 

- 7.76 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๗                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  63 10.00 10.00 17. จางสํารวจอ ส ังห าร ิม ท ร ัพ ย แ ล ะจ ัด ก ร รม ส ิท ธ ิ์ที่ดินเพื่อดําเนิน

โครงการสถานีขนสงสินคา จ.สุราษฎรธานี  จะลงนามสัญญา
จางท่ีปรึกษาในวันท่ี ๑๓ เม.ย. ๒๕6๓ วงเงิน ๙.๒๐ ลบ.
ระยะเวลาตามสัญญา ๒๑๐ วัน เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕6๓ 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี ๑๕ พ.ย. ๒๕6๓ 

- 9.2๐ - - 

4. โครงการพัฒนาโครงขายทางหลวง 
เชื่อมโยงระหวางประเทศ (19 สายทาง) 
• ร ะ ย ะ เว ล า  ป  2 5 5 8  – 2 5 6 5 
• งบประมาณ 20,346.00 ลบ. 
•  แนวทางดํ าเนิ นงาน ก อสร างขยาย 
ทางหลวงเปนทางขนาด 4 ชองจราจร   

ทล. 58-65 94.74 72.22 
 

อยูระหวางดําเนินการ 8 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จ  
5 โครงการ และยังไมเริ่มดําเนินการ 6 โครงการ 

ไม ได รั บ งบ ป ระมาณ 
ตามแผนตองเสนอขอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

20,346.00 
 

- - 

5. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนบัสนนุทาเรือแหลมฉบัง  
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางถนน 
ลาดยางขนาด 4 ชองจราจร เกาะกลาง  
กวาง 5 ม. ไหลทาง ขางละ 2.50 ม. ทางเดินเทา 
(บางชวง) พรอมระบบระบายนํ้า ไฟฟาแสงสวาง 
เครื่องหมายจราจร และส่ิงอํานวยความปลอดภัย 
•  ระยะเวลา ป 2559 - 2564 
• งบประมาณ 1,447.35 ลบ. 

ทช. 
 

  59-64   ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ท่ี 107+200) – 
ทาเรือแหลมฉบัง ประกอบดวยงาน 4 ตอน โดยกอสราง 
แลวเสร็จ 1 ตอน และอยูระหวางกอสราง 3 ตอน 

 1,447.35 
 

  

59-63 100.oo 96.46 1. ตอนท่ี 1 อยูระหวางกอสราง - 458.00 - 83.15 

59-62 100.00  100.00 2. ตอนท่ี 2 กอสรางแลวเสร็จ - 375.95 - 97.11 
 59-64 68.86 72.06 3. ตอนท่ี 3 อยูระหวางกอสราง - 314.70 - 66.56  

 59-64 63.80 64.49 4. ตอนท่ี 4 อยูระหวางกอสราง -    298.70 - 59.66 

6. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนับสนุนทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(10 สายทาง) 
• ระยะเวลา ป 2559 – 25๗๑ 

ทช. 59-๗๑ 
 

  โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุนทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  ประกอบดวยงานกอสราง 10 สายทาง โดยอยูระหวาง
ศึกษา/ดําเนินงาน/กอสราง ๔ สายทาง ยังไม เริ่มดําเนินการ  
4 สายทาง และยกเลิกสัญญา ๒ สายทาง ดังน้ี 

 31,859.54 
 

  

• งบประมาณ 31,859.54 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  ปรับปรุงและขยาย
ถนนเดิมเปนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 

 59-63 100.00 87.53 1. ถนนสาย นย. 3001 แยก ทล. 305 - บานบางนํ้าเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทรา อยูระหวางกอสราง 
 
 

- 2,116.69 - 83.55 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ขนาด 4 - 6 ชองจราจร กวางชองละ  
3 - 3.50 ม. และส่ิงอํานวยความปลอดภัย 

 59-64 70.19 72.03 2. ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 1 
อยูระหวางกอสราง 

- 
 

1,871.24 - 64.87 

  59-64 77.22 76.19 3. ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล. 314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 2 
อยูระหวางกอสราง 

- 1,841.57 - 69.97 

  64-68 - - ๔. ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดกิ่งแกว ถนนรัตนโกสินทร 200 ป 
(ชวงท่ี 1) สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 ดําเนินการเวนคืน
ป 2565 และเริ่มกอสรางป 2566 - 2568 

- 3,370.40 - - 

  65-69 - - ๕. ถนนสายตอเช่ือมถนนวัดกิ่งแกว ถนนรัตนโกสินทร 200 ป 
(ชวงท่ี 2) สํารวจอสังหาริมทรัพยป 256๕ ดําเนินการเวนคืน
ป 2566 - 2567 และเริ่มกอสรางป 2567 - 2569 

- 6,043.14 - - 

  60-64 100.00 20.76 ๖. ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บานคลอง 33  
อ.องครักษ จ.นครนายก ยกเลิกสัญญา 

ยกเลิกสัญญา เน่ืองจาก 
 ผูรับจางละท้ิงงาน 

681.30 - 26.10 

  60-64 100.00 4.66 ๗.  ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บานลําลูกกา อ.ธัญบุรี, 
ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ยกเลิกสัญญา 

ยกเลิกสัญญา เน่ืองจาก 
 ผูรับจางละท้ิงงาน 

445.20 - 17.73 

  62-66 
 

- 
 

- 8.ถนนสาย สป.1006 แยก ทล. 3 - เคหะบางพลี  อ.บางบ อ,  
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ สํ ารวจอสังหาริมทรัพยป  2562               
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2563 และเริ่มกอสรางป 2565 - 2566 

- 
 

2,360.00 
 

- - 

  65-7๑ - - ๙.  ถนนสายรวมพัฒนา-ทล. 34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ดําเนินการเวนคืนป 2565 - 256๘ และเริ่มกอสรางป 256๘ – 2
๕๗๑ 

- 10,130.00 - - 

  6๕-6๙ - - ๑๐. ถนนสายแยก ทล. 34 (กม. ท่ี 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท 
สาย ฉช.3001 (ตอนท่ี 2) จ.สมุทรปราการ ดําเนินการเวนคืน   
ป 256๕ - ๒๕๖๖ และเริ่มกอสรางป 256๗ – 25๖๙ 

- 
 

3,000.00 
 

- - 

7. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนบัสนนุ
ทาเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,656.22 ลบ. 

ทช. 59-62 100.00 100.00 ถนนสายแยก ทล.1098 - แยก ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
กอสรางแลวเสร็จ  

- 
 

1,656.22 - 99.42 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

8. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุน
สะพานขามแมน้ําโขง แหงที่ 4 จ.เชียงราย 
(3 สายทาง)  

ทช. 61-66   โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานขามแมนํ้าโขง แหงท่ี 4 
จ.เชียงราย ประกอบดวยงานกอสราง 3 สายทาง  โดยอยูระหวาง
ดําเนินการ/กอสราง 1 โครงการ ชะลอ/ยุติ ๒ โครงการ ดังน้ี  

 ๑,๖๔๐.๐๐   

- - 1. ถนนสายแยก ทล .1020 - บ านกิ่ วแก ว  อ .เทิ ง ,จุน  
จ .เชี ย งราย  จั ดกรรมสิท ธ์ิ ท่ี ดินป  2561 – 25๖3 และ 
เริ่มกอสรางป 2564 - 2566 

- 1,250.00 - - 

- - ๒. สาย ชร.4057 แยก ทล.1020 - บานดอนมหาวัน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ชะลอโครงการ 

มีปญหาเรื่องการเวนคืน
ท่ีดิน 

390.00 - - 

- - ๓. สาย ชร.4014 แยก ทล.1020 - บานแกนใต อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ยุติโครงการ  

ติดปญหาส่ิงแวดลอม 
ไมสามารถขยายถนนได 

- - - 

9. โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน  
(8 สายทาง) 
• ระยะเวลา ป 2558 – 256๗ 

ทช. 58-6๗   โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณ
ชายแดน ประกอบดวยงานกอสราง 8 สายทาง โดยดําเนินการ
แลวเสร็จ 3 สายทาง, อยูระหวางดําเนินการ/กอสราง ๔ สายทาง  
และ ยุติ 1 สายทาง ดังน้ี  

3,261.93    

• งบประมาณรวม 3,261.93 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางถนนลาดยาง AC 

 58-61 100.00 100.00 1. ถนนสายแยก ทล. 33 – ด านผ านแดนบ านคลองลึ ก  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว ดําเนินการแลวเสร็จป 2561 

-   935.00 - 99.19 

ขนาด 4 ชองจราจร กวางชองละ 3.25 - 3.50 ม. 
และส่ิงอํานวยความปลอดภัย 

 60-64 72.07 73.77 ๒. ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2  ผังเมืองรวมเมืองแมสอด     
อ.แมสอด จ.ตาก อยูระหวางกอสราง 

- 450.28 - 67.61 

  63-6๗ - - ๓. ถนนสาย ก1, ข และ ค1 ผังเมืองรวมเมืองตราด จ.ตราด 
ดําเนินการเวนคืนป 2563 - ๒๕๖๔ เริ่มกอสรางป 256๕ - 256๗ 

- 714.80 - - 

  ๖๒-๖๕ 8.26 5.25 ๔ . ถนนสาย  ง2  และ ง3  ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร อยูระหวางกอสราง 

- 444.47 - 12.58 

  - - - ๕. ถนนสายแยก ทล.212 - บ านก านเหลืองดง อ.เมื อง  
จ.มุกดาหาร ยุติโครงการ  

ลาดยางเต็มพ้ืนท่ีแลว  - - - 

  59-61 100.00 100.00 ๖. ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 

- 23๓.๐๐ - 99.98 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  61-63 82.36 30.10 ๗. ถนนสาย ง ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม  
จ.นครพนม อยูระหวางกอสราง 

- 256.99 - 37.72 

  59-61 100.00 100.00 ๘. ทางตางระดับบนถนนสายแยก ทล.33 – ดานผานแดน 
บานคลองลึก ดําเนินการแลวเสร็จป 2561 

- 329.86 - 93.01 

10. โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึก 
ปากบารา จ.สตูล  
•  ระยะเวลา ป 2559 - 256๓ 
• ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 0 ,547.52 ล บ . 
(ประกอบดวย ศึกษา 115.52 ลบ.
กอสราง 17,726.38 ลบ. และจัดหา
เครื่องมือฯ 2,707.62 ลบ.)  
• พัฒนาทาเรือนํ้าลึกใหสามารถรองรับเรือ
ขนาด 50,000 - 70,000 เดทเวทตัน 
รวมท้ังพัฒนาระบบคมนาคมครบวงจร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยกอสรางทาเทียบเรือนํ้าลึก
ปากบารา ระยะท่ี 1 ทาเทียบเรือหนาทา
ยาว 750 ม. พรอมเครนและทาเทียบเรือ
บริการ 220 ม. รองรับสินคา 825,000 TEU 
 

จท.    โครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา จ.สตูล  มีการดําเนินงาน ดังน้ี  
 

    

59-63 100.00 15.00   งานศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบรายละเอียด  
และศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมในรายละเอียด (EHIA)  
เพื่อกอสรางทาเรือน้ําลึก จ.สตูล (ปากบารา) จท. ไดลงนาม
จางท่ีปรึกษาศึกษาเม่ือวันท่ี  29 มี .ค. 2559 อยางไรก็ตาม 
นายกรั ฐมนตรี ในคราวตรวจราชการ จ .ส ตู ล เม่ื อ วั น ท่ี  
29 ก .ย. 2560 ส่ั งการให กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมรวมกับ คค. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของศึกษา
ผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิ งแวดลอม รวมถึ งวิถี ชี วิต/ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีจากโครงการทาเรือนํ้าลึก
ปากบารา และจัดทํารายงานเสนอขอดีขอเสียและแนวทาง 
การแกไขปญหาดวยไมสามารถดําเนินการได เนื ่องจากมี
กลุมผูคัดคาน  
•  การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการกอสรางทาเรือนํ้าลึกปากบารา 
จ.สตูล เม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2561 สรุปวา โครงการมีประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรของ
ประเทศในการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกฝงอันดามัน อยางไรก็ตาม 
โครงการฯ อยูในเขตพ้ืนท่ีอุทยานซ่ึงมีความออนไหวสูงในดาน
ส่ิงแวดลอม และพ้ืนท่ีต้ังโครงการอยูใน อ.ละงู ซ่ึงเปนพ้ืนท่ี
ละเอียดออนท่ีมีความเส่ียงดานความม่ันคง จึงเสนอใหยุติโครงการ 
 
 

มีการตอตานจากประชาชน
ในพ้ืนท่ี 
 

115.52  
(วงเงินโครงการ) 

 

25.99 
(เบิกจายถึงยุติ

โครงการ) 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     • ขอส่ังการ นรม. ในวันท่ี 19 ก.พ. 2561 ให  จท. พิจารณา 

ความเปนไปไดทางกฎหมายเพ่ือเปดใหภาคเอกชนรวมเสนอ
แนวทางการพัฒนาทาเรือฝงอันดามัน โดยพิจารณาทางเลือก 
พ้ืนท่ีใหมและเสนอรูปแบบบริหารทางธุรกิจ   
• จท. ไดรับความเห็นชอบในการยุติโครงการเม่ือวันท่ี 30 ก.ย. 2562 

และนโยบาย รวค. (นายศักด์ิสยามฯ) และ รชค. (นายอธิรัฐฯ) และ รชค. 
(นายถาวรฯ) เห็นควรใหพิจารณาทบทวนความเหมาะสมเพ่ือพัฒนา
สรางความเช่ือมโยงระหวางทาเรือสงขลาแหงท่ี 2 และทาเรือปากบารา 
จท. ไดขอต้ังงบประมาณศึกษาสํารวจออกแบบเพ่ือพัฒนา
ทาเรือขนสงสินคาบริเวณชายฝงอันดามันตอนลาง วงเงิน 66.50 ลบ.  

    

11. โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา 
แหงที่ 2   

จท. 55-6๙ 
 

  โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกสงขลา แหงที่ 2  ประกอบดวย     
3 งาน มีการดําเนินงาน ดังน้ี  

    

• ระยะเวลา ป 2555 – 256๙ 
• งบประมาณ 16,619.98 ลบ.      
    ศึกษา 69.98 ลบ.  
    กอสราง 14,077.68 ลบ.  
    จัดหาเครื่องมือ 2,472.32 ลบ. 

 ๕๕-๕๙ 100.00 38.00 1. งานศึกษาทบทวนและสํารวจออกแบบเพื่อกอสรางทาเรือ
น้ําลึกสงขลาแหงที่ 2  
  •  ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 2556 โดยหยุดดําเนินการ
ชั่วคราว เน่ืองจากเกิดการตอตานของมวลชน ต้ังแตวันท่ี 7 
ก.ย. 2560 และใหดําเนินการดานมวลชนสัมพันธ การสราง
ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชน โดย จท. ไดมี 
การประชุมหารือรวมกับ อบจ.สงขลา เม่ือวันท่ี 5 - 6 มิ.ย. 2561 
รวมท้ังประชุมหารือท่ี คค. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเม่ือ
วัน ท่ี  24 ก.ค. 2561  สาระสําคัญของผลการประชุม 
คือเห็นควรใหแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือสรางความรูความเขาใจ 
กับประชาชนท่ีเกี่ยวของกับโครงการฯ เพ่ือลดความวิตกกังวล
ตอสาธารณะท่ีมีตอการศึกษา ตามโครงการฯ รวมท้ังกําหนด
ขอมูลและชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวของกับ
ขอมูลโครงการกับภาคประชาชน 

มีการตอตานจากประชาชน 
ในพ้ืนท่ี   

69.98 
(ศึกษา) 

 

100.00 19.10 
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           •   คค. ไดต้ังคณะทํางานฯ และมีการประชุมครั้งแรกเม่ือวันท่ี 
12 ก.พ. 2562 ซ่ึงไดขอสรุปวา ควรจัดประชุมเพ่ือหารือ 
กลุมผูไมเห็นดวย โดยกําหนดแนวทางดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน
ไดแก 1) ประชุมหารือตอรองขอโอกาสใหท่ีปรึกษาลงพ้ืนท่ีศึกษา 
สํารวจ เพ่ือนําขอมูลท่ีจัดเก็บไดมาช้ีแจงประเด็นท่ีกลุมผูท่ี 
ไมเห็นดวยกังวล และ 2) ประชุมหารือกับกลุมผูท่ีไมเห็นดวย
เพ่ือช้ีแจงขอกังวล โดยคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมในวันท่ี 13 
มิ.ย. 2562 ณ จ.สงขลา กลุมผูไมเห็นดวยไดเสนอความตองการให
ภาครัฐชี้แจงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการของรัฐในภาพรวม
ตามท่ี ครม. มีมติเห็นชอบใหพัฒนาเมืองตนแบบท่ี 4 อ.จะนะ  
จ.สงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” ไมใช
เฉพาะผลกระทบจากการพัฒนาทาเรือสงขลา 2 เพียงโครงการเดียว 

•  จท. ไดรายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานฯ  โดยขอให 
คค. มีหนังสือถึง ศอ.บต. เพ่ือสงรายละเอียดแผนงานและขั้นตอน     
การพัฒนาเมืองตนแบบฯ ให คค. ทราบดวย เม่ือวันท่ี 11 ต.ค. 2562 
คค. ไดมีหนังสือถึง ศอ.บต. ดวยแลวเม่ือวันท่ี 1 พ.ย. ๒๕62 
ขณะน้ีอยูระหวางรอหนังสือตอบกลับจาก ศอ.บต. 

• จท. ประชุมรวมกับ ศอ.บต. เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาโครงการ

ทาเรือนํ้าลึกสงขลา แหงท่ี 2 และการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใตตามภารกิจของ จท. เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 2563 

โดยมีประเด็นหารือถึงความชัดเจนของภาคเอกชน ท่ีสนใจพัฒนาทาเรือ 

ในพ้ืนท่ีเมืองตนแบบท่ี 4 อ.จะนะ จ.สงขลา วามีบทบาทซํ้าซอนกับ

การพัฒนาทาเรือนํ้าลึกสงขลา 2 ของ จท. หรือไมสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี      

       มติ ครม. เม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2562 เห็นชอบในหลักการขยาย

ผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”            
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     ไปสู เมืองตนแบบท่ี 4 และเห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการบริหาร   

เขตพ้ืนท่ีพัฒนาเฉพาะกิจเมืองตนแบบ ไปสู  อ.จะนะ จ. สงขลา         

ทาง ศอ.บต. ไดดําเนินการลงพ้ืนท่ีจัดประชุมสรางความเขาใจใหกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 3 ตําบล (ต.นาทับ, ต.ตล่ิงชัน, ต.สะกอม)  ใน อ.จะนะ 

จํานวน 32 ครั้ง ใน 32 หมูบาน และจัดประชุมใหญ 1 ครั้ง รวม 

33 ครั้ง รวมถึงไดนําประชาชนในพ้ืนท่ีเดินทางไปดูงานท่ีทาเรือ

มาบตาพุด ทาเรือปนัง พบวาประชาชนมีทัศนคติตอการพัฒนา

เมืองตนแบบท่ีดีขึ้น 

 จท.ขอความอนุเคราะห ศอ.บต. จัดการประชุมรวม

ระหวางภาครัฐและเอกชนผูสนใจลงทุน  ประชาชนในพื้นท่ี

และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย  เพ่ือลดความซํ้าซอนกับนโยบายทาเรือนํ้า

ลึกสงขลา 2 และสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาทาเรือนํ้าลึก       

ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ (พ้ืนท่ีเมืองตนแบบท่ี 4)          

อ.จะนะ จ.สงขลาไดอย างชัดเจน ซ่ึงจากการประสานงาน           

กับ ศอ.บต. ในเบ้ืองตน ศอ.บต . แจ งว าจะจ ัดการประช ุม       

และเชิญ จท.โดยเร็วตอไป 

    

   
65 - 68 

 
- 

 
- 

แผนการดําเนนิงานระยะตอไป  
2. การกอสรางและควบคุมงาน บรรจุภายใตแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย  
พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๗๙ )  

 
- 

 
14,077.68  

 
- 

 
- 

   69 เปนตนไป - - 3.  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ  เอกชน/ผูบริหารทาเรือลงทุน
เครื่องมืออุปกรณ และไดบรรจุในแผนยุทธศาสตรการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 
 
 

- 2,472.32 - - 
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12. โครงการก อสร างท าเที ยบ เรื อ
อเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด   
•  ระยะเวลา ป 2554 - 2559 
• งบประมาณ 1,295.10 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทาเทียบ
เรืออเนกประสงค ประกอบดวย สะพาน
ทาเรือขนาด 15x2,000 ม. ท าเรือ
สิ น ค า แ ล ะ ท า เรื อ ท อ ง เท่ี ย วข น าด 
120x60 ม. รองนํ้าลึก 5.5 ม. รองรับ     
เรื อสินค าขนาด 450 ตันกรอส 8  ลํ า       
และเรือทองเท่ียว/เรือตรวจการณอยางละ 1 ลํา 
ทาเรือประมงขนาด 25x50 ม. รองนํ้าลึก 5 ม.
รองรับเรือประมงขนาด 300 ตันกรอส 4 ลํา 
พรอมโรงคัดปลา รองนํ้าลึก 3.50 ม. 
เขื่อนกันคล่ืนยาว 1,000 ม. และอาคาร
สํานักงาน หองควบคุม อาคารประตู
ทางเขาออก อาคารปอมยาม อาคารซอมบํารุง 
โก ดั งสิ นค า โรงอาคาร พร อมระบบ
สาธารณูปโภค 

จท.  54-59 100.00 100.00 จท. ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันท่ี 3 พ.ค. 2554 ดําเนิน
โครงการแลวเสร็จ และตรวจรับงานเม่ือวันท่ี 6 มิ.ย. 2559 
๑. การบริหารทาเรือ 

• เดือน ธ.ค. 2560 ธร. ไดมอบอํานาจให  จท. จัดให เชา         
ทาเทียบเรือชายฝงเชิงพาณิชยทุกแหงท่ียังไมมีผูบริหาร โดยสามารถ
นําหลักเกณฑและวิธีการบริหารทาเรือของรัฐท่ีไดรับความเห็นชอบ
จากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการทาเรือในประเทศ  
มาใชปฏิบัติไดตามความเหมาะสมเฉพาะสวนท่ีไมขัดหรือแยงกับ
ระเบียบ กค. พ.ศ. 2552 และประกาคณะกรรมการนโยบาย
การใหเอกชนรวมลงทุน 

• จท. หารือ สคร. เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2561 สรุปวา    

การจัดหาผูบริหารทาเรืออเนกประสงคคลองใหญ จ.ตราด  
เขาขายท่ีตองดําเนินการตาม พ.ร.บ. การใหเอกชนรวมลงทุน 
ในกจิการของรัฐ พ.ศ. 2556 

•  ในคราวประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

ทาเรือของรัฐระหวาง จท. สศช. และ ธร. เม่ือวันท่ี 1 พ.ค. 
2561 ท่ีประชุมมีมติให จท. เรงประสานงาน คค. เพ่ือพิจารณา
เรื่องการมอบอํานาจให กทท. เปนผูบริหารทาเรือคลองใหญ  
จ.ตราด และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการฯ ภายใน พ.ค. 2561  
• จท. แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดแนวทางการจัดหาผูบริหาร

ทาเรือเชิงพาณิชย และอยูระหวางการจัดหาผูบริหารทาเรือ
เปนการช่ัวคราว เพ่ือใหทาเรือมีการใชประโยชนดวย  ลาสุดมี
การประชุมคณะกรรมการฝายบริหารและคณะกรรมการการ
ทาเรือแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 ก.พ. 2562 และสรุปผล
เสนอ คค. แลว เม่ือ เม.ย. 2562 และ คค. ไดนัดประชุม จท. 
 

- 1,295.10 100.00   100.00 
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     สนข. ธร. ศก. เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. 2562 (โดยมีอดีตทาน รชค.     
เปนประธานฯ) ซ่ึงท่ีประชุมมีมติมอบหมาย กทท. เสนอเรื่อง   
การขอเขาบริหารทาเรืออเนกประสงคคลองใหญให คค. นําเสนอ 
ครม. ใหความเห็นชอบ และมีหนังสือถึง ศก. เพ่ือเตรียมการ
ดําเนินงานดานศุลกากร และมีหนังสือถึง ธร. เพ่ือขอผอนปรน
อัตราคาเชาคาธรรมเนียมในการเขาบริหารทาเรืออเนกประสงค
คลองใหญ และประสานควบคูกันไป 

•  จท. ประสาน กทท. ทราบวา กทท. ไดมีหนังสือถึง ธร.  
เพ่ือดําเนินการตามมติท่ีประชุมแลว เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. 2562  
โดยต้ังคณะทํางานเพ่ือขับเคล่ือนและเตรียมความพรอมท่ีจะเขา
บริหารทาเรือแลว ซ่ึงรวมถึงคณะทํางานท่ีจะประสาน ศก.  
เพ่ือเตรียมการดําเนินงานดานศุลกากรและมีหนังสือถึง ธร.  
เพ่ือขอผอนปรนอัตราคาเชาคาธรรมเนียมในการเขาบริหารทาเรือ
อเนกประสงคคลองใหญ พรอมเสนอเรื่องขอเขาบริหารทาเรือ
อเนกประสงคคลองใหญให คค. นําเสนอ ครม. เพ่ือใหความเห็นชอบ  

• ธร. แจงผลการพิจารณาอัตราคาเชาคาธรรมเนียมทาเรือ 
คลองใหญ ให  กทท. ทราบวา ยืนยันตามอัตราเทากับทาเรือ
พาณิชยเชียงแสน และทาเรือระนอง ซ่ึง กทท. มีหนังสือวันท่ี       
8 พ.ย. 2562 ถึง คค. เพ่ือเสนอเรื่องขอให กทท. เขาบริหาร
ทาเรือคลองใหญ โดย คค. มีหนังสือเม่ือวันท่ี 21 พ.ย. 2562 
มอบหมายให สนข. พิจารณาและประมวลผลโครงการและนําเสนอ ครม. 
ใหความเห็น ปจจุบัน สนข. อยูระหวางดําเนินการของ สนข.  
รวบรวมความเห็นจาก สงป. กค. และ สศช. เพ่ือประมวลผล
โครงการและนําเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบตอไป   

• สนข. มีประเด็นหารือเพ่ิมเติมกับ กทท. เพ่ือใชประกอบ       
การประมวลผลโครงการกอนนําเสนอ ครม. ใหความเห็นชอบ ท้ังน้ี คค. 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     กําหนดใหมีการประชุมรวมกับ กทท. สนข. และ จท. ในประเด็น 
เพ่ิมเติม ในวันท่ี 22 เม.ย. 2563 เพ่ือหาขอสรุปการจัดหา
ผูบริหารทาเรือตอไป 

    

     2. ในสวนที่เกี่ยวของกับ จท.  
        • การสนับสนุนดําเนินการในการขุดลอกรองน้ําหนาทาและ
ทางเขาทาเรือคลองใหญ ในระดับความลึกท่ี กทท. เสนอ (4.42 ม. 

LLW ความกวาง 80 ม.) การปรับปรุ งโครงสร างพ้ื นฐาน          
โดยในสวนของการขุดลอกรองนํ้าไดขอต้ังงบประมาณป 2564 
วงเงิน 23.42 ลบ. ปริมาณเน้ือดิน 250,000 ลบ.ม. ซ่ึง สงป. 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในเบ้ืองตนแลว 

        • การสนับสนุนดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน มาตรการสงเสริม
การขนสงทางนํ้า การเดินเรือ 3 ฝาย ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม      
ในเบ้ืองตนไดประชุม 3 ฝาย ซ่ึงประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม ระหวางวันท่ี 3 - 5 ก.ย. 2562 โดยมีรองอธิบดีกรมเจาทา 
หัวหนาคณะผูแทนไทยเปนประธานการประชุม พรอมเจาหนาท่ี
กรมเจาทา และผูแทนสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ตางประเทศ และหนวยงานภาครัฐอื่นท่ีเกี่ยวของ เขารวมประชุม 
สรุปความคืบหนา ดังน้ี 
        การประชุมครั้ งน้ี เป นการพิจารณารางความตกลง        
การเดินเรือชายฝ ง ท่ียกรางโดยประเทศกัมพูชา ตอเน่ือง          
จาการประชุมครั้งกอน ฝายไทยไดแตงต้ังคณะทํางานเตรียมการ
จัดประชุมรวม 3 ฝาย ท่ีประชุมไดพิจารณาในหลักการ เหตุผล 
นิยาม กรอบความรวมมือในมาตรการตาง ๆ แลวเสร็จ จํานวน  
17 มาตรา คงคางขอบทท่ีตองหารือตอไป จํานวน 6 มาตรา และ
ไดเห็นชอบตามท่ีฝายไทยขอคงความเห็นในสวนของนิยาม “เรือ” 
ในโครงการ ใหไมรวมถึงเรือประมงและเรือรัฐบาลท่ีไมไดมี 
วัตถุประสงคในการพาณิชย                      
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ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

             ฝายไทยไดปรับแกรางขอบังคับเพ่ือความปลอดภัย 
ในการเดินเรือสินคาชายฝงของท้ังสามประเทศตามความเห็น 
ของประเทศสมาชิกและท่ีประชุมใหความเห็นชอบแลว        
             ฝ ายเวียดนามได นํ าเสนอกรอบแนวคิดรางขอบั งคับ       
เพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารชายฝงท่ียกรางไวให 
ท่ีประชุมทราบ อยางไรก็ตามมีขอแตกตางของขอบังคับดังกลาว
ในประเทศสมาชิก ดั งน้ันท่ีประชุมขอให เวียดนามจัดส ง           
รางขอบังคับเพ่ือความปลอดภัยในการเดินเรือโดยสารใหประเทศ
สมาชิกพิจารณากอนใหความเห็น และหารือในการประชุมครั้งตอไป 
       ฝายไทยจะจัดทํารางเอกสารคนประจําเรือ ขอกําหนด
ความรูความสามารถของผูทําการในเรือ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของประเทศสมาชิกในการประชุมครั้งตอไป โดยการประชุมครั้งท่ี 5 
จะจัดขึ้นในเดือน มี.ค. 2563 ซ่ึงประเทศเวียดนามจะเปนเจาภาพ 
ท้ังน้ี จท. ไดทําสรุปผลการประชุมเสนอ คค. เพ่ือทราบดวยแลว
เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2562 และไดจัดทํารางแผนปฏิบัติงาน      
เพ่ื อ ติดตามการดําเนินการ รวมท้ั งเตรียมการประ ชุม
คณ ะทํ างานรวมสามฝ ายฯ (ฝ ายไทย) ครั้ งท่ี  ๑/๒๕6๓            
เพ่ือกําหนดทาที สําหรับการประชุมครั้งท่ี  ๕ ท่ี เวียดนาม         
และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป อยางไรก็ตาม เน่ืองจาก
ประสบปญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา ทางเจาภาพเวียดนาม
คาดวาจะจัดการประชุมภายใน พ.ค. 2563 

    

13. โครงการกอสรางท าเทียบ เรือ
สําราญขนาดใหญ ที ่จ.กระบี่   

จท. ๕๘-๖๙   โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ ท่ี จ.กระบ่ี
ประกอบดวยงาน ดังน้ี 

    

•  ระยะเวลา ป 25๕๘ – 2569 
 

 58-6๐ 
(ศึกษา)  

 

100.00 60.00 1. งานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบทาเทียบเรือ
รองรับเรือสําราญขนาดใหญที่  จ.กระบี่  และ อ.เกาะสมุย  
 

- 44.79 
(ศึกษา) 

 

100.00 
  

- 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

•  งบประมาณ      
    ศึกษากอสรางทาเทียบเรือสําราญ 
ขนาดใหญท่ี จ.กระบ่ี 44.79 ลบ. 
       ศึกษาวางแผนแมบทเพ่ือพัฒนาทาเรือ
สําราญขนาดใหญและสํารวจออกแบบ
ทาเรือ สําราญขนาดใหญบริเวณชายฝง
อันดามัน 70.00 ลบ.         

     จ.สุราษฎรธานี จท. ไดดําเนินการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
และสํารวจออกแบบทาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ 
จ.กระบ่ี และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 
21 ก .ย . 2559 ส รุ ป ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าว า  อ . เ ก า ะ ส มุ ย                    
มีความเหมาะสมมากกวาแตตองดําเนินการจัดทํารายงาน PPP 
กอนออกแบบรายละเอียดและจัดทํา EHIA จึงไดเสนอยุติ
โครงการไวเพียงการศึกษาความเหมาะสม 

    

        โครงการพัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ
พัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ (Cruise 
Terminal) และสํารวจออกแบบทาเรือสําราญ
ขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน 5,600 ลบ. 

 63-69 - - 2. งานศึกษาวางแผนแมบทเพื่อพัฒนาทาเรือสําราญขนาดใหญ 
(Cruise Terminal) และสํารวจออกแบบทาเรือสําราญ
ขนาดใหญบริเวณชายฝงอันดามัน (ในเขตพื้นที่ศึกษา       
จ.ระนอง จ.พังงา จ.กระบี่ จ.ตรัง และ จ.สตูล) จท. ไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณ ป 2563 - 2564 วงเงินรวม 70 ลบ.  
เพ่ือจางศึกษาวางแผนแมบทฯ กอนดําเนินการ ขณะน้ี 
อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกท่ีปรึกษาฯ  

- 70.00 

 
- - 

14. โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญ 
ขนาดใหญ ที ่อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี

จท 
. 

58-6๕ 
 

  โครงการกอสรางทาเทียบเรือสําราญขนาดใหญ ท่ี อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธานี  ประกอบดวยงาน ดังน้ี 

    

• ระยะเวลา ป 2558 – 256๕ 
• งบประมาณ 
  การศึกษากอสรางทาเทียบเรือสําราญ
ขนาดใหญท่ี จ.กระบ่ี 44.79 ลบ.     
  การศึกษา PPP 18.๐๐ ลบ. 
   การกอสรางทาเทียบเรือขนาดใหญท่ี    
อ.เกาะสมุย 4,9๘๙.๓๙ ลบ. 

 58-60 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 

60.00 
 

1. งานศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบทาเทียบเรือ
รองรับเรือสําราญขนาดใหญที่  จ.กระบี่  และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎรธานี จท. ไดดําเนินการจางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม
และสํารวจออกแบบทาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ 
จ.กระบ่ี และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี วงเงิน 44.79 ลบ. 
แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 21 ก.ย. 2559 สรุปผลการศึกษา อ.เกาะสมุย 
มีความเหมาะสมมากกวาแตตองดําเนินการจัดทํารายงาน PPP    
กอนออกแบบรายละเอียดและจัดทํา EHIA  
 
 
 

- 44.79 
(ศึกษา) 

100.00 
  

49.86 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  ๖๓-๖๕ - - ๒. การศึกษาและวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการ

พัฒนาทาเทียบเรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ  (Cruise 
Terminal) ที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธาน ี ปจจุบัน จท. ไดรับ 
จัดสรรงบประมาณป 2563 - 2565 เพ่ือดําเนินการศึกษาฯ 
และวิเคราะหการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการพัฒนาทาเทียบ
เรือรองรับเรือสําราญขนาดใหญ ท่ี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี      
อยูระหวางคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกท่ีปรึกษา 

- 18.๐๐ 
(ศึกษา PPP) 

- - 

15. โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  
ขั้นที่ 3  
• ระยะเวลา ป 255๓ – 256๖ 

กทท. 53-6๖ 
 

  โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ประกอบดวย  
4  งาน  โดยแลวเสร็จ 1 งาน และอยูระหวางดําเนินการ ๓ งาน  
มีความคืบหนาการดําเนินงาน ดังน้ี 

    

   • งบประมาณ 
       การศึกษา 141.50 ลบ. 

    การกอสราง 114,046.93 ลบ.  
    (กทท.ลงทุน 53,489.58 ลบ.  
    เอกชนลงทุน 60,557.35 ลบ.) 
• คาดวาจะสามารถเริ่มเปดใหบริการได
ในปงบประมาณ 2568 เม่ือการกอสราง
ทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 แลวเสร็จ 
ทาเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับ
ตูสินคาผานทา 18 ลาน ที.อี.ยู/ป และ
รองรับการขนสงตูสินคาทางรถไฟ 6.00 
ลาน ที.อี.ยู./ป 

 53-62 100.00 100.00 ๑. งานจางที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกจิ  
วิศวกรรม และส่ิงแวดลอมและออกแบบรายละเอียดสําหรับ 
การกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 

•  กทท. จางท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมฯ ในวงเงิน  
141.50 ลบ.  และไดสงมอบงานแลว ยกเวนงานศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)  เน่ืองจากปญหาการตอตาน
รองเรียนของประชาชนในพ้ืนท่ีทําใหการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลรับฟง
ความเห็นเพ่ือประกอบการจัดทํารายงานไมสามารถดําเนินการได 
        • กทท. ไดจัดจางท่ีปรึกษาฯ ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ 
ในวงเงิน 6.795 ลบ. สงมอบงานแลว ซ่ึงไดนําสงรายงานฯ ให สผ. 
เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2561 ตอมา กก.วล. มีมติเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2562 
เห็นชอบให กทท. รับความเห็นของ คชก. ไปพิจารณาดําเนินการ 
และจะนําเสนอ ครม. พิจารณาตอไป 
         •  จท. ในฐานะหนวยงานอนุญาตการกอสรางส่ิงลวงลํ้าลํานํ้า 
ไดจัดการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียและ 
 

- 141.50 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๒๐                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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       ประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวของ สําหรับโครงการกอสราง

ท า เร ือ แ ห ล ม ฉ บ ัง  ขั ้น ที ่ 3 เ ม่ื อ วัน ท่ี  30 ก .ย . 2562  
เพื ่อนําผลการรับฟงความคิดเห็นฯ มาประกอบการพิจารณา
อนุญาตโครงการฯ และไดจัดทํารายงานฯ ให จท. จัดสงให กทท. 
ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

    

  61-62  100.๐๐ 80.๐๐     ๒. งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ 
การเงิน และส่ิงแวดลอม และทบทวนแบบรายละเอียด
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อใหสามารถ
รองรับการขนสงตู สินคาผานทางรถไฟ และเพิ่มระบบ

จัด ก ารข น ตู ลงทุ นระหว างภาครั ฐและเอกชน (PPP)            
และออกแบบรายละเอียดกอสราง 

       • คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (กนศ.) บรรจุโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ระยะท่ี 3 ไวในแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ซ่ึงไดกําหนดโครงการรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชน
เปนผูลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC Project List) 
โดยมีนโยบายใหทาเรือแหลมฉบังปรับแบบศูนยการขนสงตูสินคา        
ทางรถไฟ (SRTO) ของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 รองรับ
ตูสินคาไดสูงสุด 4.00 ลาน ที.อี.ยู./ป จากเดิมท่ีออกแบบใหรองรับเพียง 
1.00 ลาน ที.อี.ยู./ป และเพ่ิมระบบการจัดการขนตูสินคาแบบ
อัตโนมัติ เม่ือกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 แลวเสร็จ  
ทาเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับตูสินคาผานทารวมกัน
ไดประมาณ 18.10 ลาน ที.อี.ยู./ป และรองรับการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟ 6.00 ลาน ที.อี.ยู./ป  

 
 
 

-   97.00 100.๐๐ 90.51 
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               • กทท. ไดขอจัดสรรงบประมาณลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ิมเติม 97.00 ลบ. เพ่ือการศึกษาทบทวนความเหมาะสม     
ดานวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และส่ิงแวดลอม และทบทวน
แบบรายละเอียด โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 เพ่ือให
สามารถรองรับการขนสงตู สินคาผานทางรถไฟและเพ่ิมระบบ
จัดการขนตูสินคาแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบการรวมลงทุนระหวาง
ภาครัฐและเอกชน (PPP) ซ่ึง คค.ใหความเห็นชอบและ สศช. อนุมัติ
งบประมาณดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2561 โดยแบงงาน ดังน้ี 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.1  งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ดานวิศวกรรมฯ งบประมาณ 68.00 ลบ. กทท. ไดจัดจาง 
บริษัทท่ีปรึกษา วงเงิน 65.13 ลบ. ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 
30 มี.ค. 2561 กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 25 มี.ค. 2562 และ 
ท่ีปรึกษาไดจัดทํารายงานการศึกษาเรียบรอยแลว โดยมีมูลคาการ
ลงทุนของ กทท. รวมเปนเงิน 53,489.58 ลบ. ซ่ึง กทท. ลงทุนแลว 
3,952.75 ลบ. คงเหลือการลงทุนท่ี กทท. ตองจัดหาเพ่ิมเติม 
49,536.83 ลบ. และเอกชนลงทุน 60,557.35 ลบ. 
ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน 35 ป  โดยดําเนินการประมูล 
ทาเทียบเรือตูสินคาฝง F ในลําดับแรก  คาดวาจะสามารถเปด
ดําเนินการไดภายในป 2566  ตอมา เม่ือวันท่ี 4 ต.ค. 2561 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)  
มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการฯ ตามขอเสนอของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ.) และ ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 30 ต.ค. 2561 อนุมัติในหลักการ
โครงการ และอนุมัติให กทท. รวมลงทุนกับเอกชนและกู เงิน 
ในกรอบวงเงินไมเกิน 47,060 ลบ. และใหประสานงานกับ รฟท. 
เพ่ือเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการขนสงสินคาผานทา 
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     ทางรางเพ่ื อรองรับการพัฒนาท าเรือแหลมฉบัง ซ่ึงขณะน้ี           
อยูระหวางท่ีปรึกษาฯ ให คําปรึกษาในกระบวนการสรรหา
เอกชนรวมลงทุน (ในสวนของทาเทียบเรือ F) 

    

        2.2  งานจางออกแบบรายละเอียดและจัดทําเอกสาร
ประกวดราคางานกอสรางฯ  งบประมาณ 29.00 ลบ. กทท.  
ไดจางท่ีปรึกษา  เริ่มงานวันท่ี 3 ก.ค. 2561 กําหนดแลวเสร็จ 
วันท่ี  28 พ.ค. 2562 และท่ีปรึกษาสงมอบแบบกอสราง 
และเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณเรียบรอยแลว (งวดงาน 
ท่ี 1 - 4) ขณะน้ีอยูระหวางท่ีปรึกษาฯ ใหคําปรึกษาการสรรหา 
ผูรับจางกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 
ระยะท่ี 3 (การดําเนินการตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจางฯ) 
     2.3 งานจางที่ปรึกษาเพื่ อศึกษาและจัดทํารายงาน 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการขนสงตูสินคา 
ทางรถไฟสําหรับทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3  กทท. ไดจัดจาง 
ท่ีปรึกษา วงเงิน 3.85 ลบ. เริ่มงานวันท่ี 23 มี.ค. 2563 กําหนดแลวเสร็จ
วันท่ี 17 ธ.ค. 2563  (ลงนามในสัญญาวันท่ี 31 มี.ค. 2563)  

    

61-6๓ 100.00 ๘๐.00 3. การดําเนินการการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในสวนทาเทียบเรือ F) 
              •  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)  
มีคําส่ังลงวันท่ี 12 ก.พ. 2561 แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือก
เอกชนรวมลงทุนโครงการ EEC Project List (โครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะท่ี 3) ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ไดประชุมพิจารณา
ประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชน และรางสัญญา        
รวมลงทุนเรียบรอยแลว โดย กทท. ไดประกาศเชิญชวนและขายเอกสารแลว 
เม่ือ พ.ย. 2561 ซ่ึงมีผูสนใจซ้ือเอกสาร 32 ราย แตมีกลุมเอกชน
เขายื่นซองขอเสนอราคา 1 กลุมบริษัท ซ่ึงปรากฏวาไมผานเกณฑ
การพิจารณา เน่ืองจากไมไดเสนอหลักประกันซอง  

- - - - 
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             •  กทท. ไดประกาศเชิญชวนครั้งท่ี 2 และขายเอกสาร ม.ค.-ก.พ. 
2562 มีผูสนใจซ้ือเอกสาร รวม 35 ราย และกําหนดยื่นซอง 
ขอเสนอวันท่ี 29 มี.ค. 2562  มีกลุมเอกชนเขายื่นซองขอเสนอ
จํานวน 2 กลุม  ปรากฏวากลุมกิจการรวมคา GPC  ประกอบดวย 
บมจ. กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท 2) บ. พีทีที แทงค เทอรมิล จก.  
3) บ. ไซนา ฮารเบอร เอ็นจิเนียริ่ง จก.) ผานเกณฑการพิจารณา  
ขณ ะน้ีอยู ระหว างคณ ะกรรมการคัด เลือกฯ พิ จารณ า
ผลประโยชนตอบแทนทางการเงินของกลุมกิจการรวมคา GPC 
คาดวาจะประกาศผูชนะไดภายในป 2563 

    

  62-63 100.00 ๔๖.๐๐ 4. งานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
พรอมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (โครงสรางพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค) ประกอบดวยการดําเนินงาน ๕ สวน ดังน้ี 
    4.1 การสรรหาผูรับจางกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 พรอมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก 
(สวนที่ 1)  กทท. ไดเผยแพรรางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯ (e-bidding) ๖ ครั้งระหวาง ส.ค. 25๖๒ – ก.พ. ๒๕๖๓ 
และเม่ือวันท่ี 18 ก.พ. 2563 ไดประกาศประกวดราคาจาง
กอสรางงานจางเหมากอสรางโครงการฯ วันท่ี 18 ก.พ. – 5 พ.ค. 2563 
และกําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาในวันท่ี 7 พ.ค. 2563 
    4.2 การสรรหาผูรับจางกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่  3 (สวนที่  2) งานกอสรางอาคาร  
ทาเทียบเรือ ระบบถนน และระบบสาธารณูปโภค เม่ือวันท่ี  
5 มิ.ย. 2562 ไดแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางงาน
ก อ ส ร า งฯ  แ ล ะ เม่ื อ วั น ท่ี  7  มิ .ย . 2 5 6 2  ได แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการจัดทํารางรูปแบบรายงานกอสรางและกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานกอสรางฯ  
คณะกรรมการฯ จัดทํารางรูปแบบรายงานฯ เรียบรอยแลว 

 53,489.58 
(ลงทุนแลว 

3,952.75 ลบ. 
 คงเหลือจัดหาเพิ่ม    
 49,536.83 ลบ.) 

100.๐๐ 0.01 
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โดย กทท. ไดเผยแพรรางประกาศและรางเอกสารประกวด
ราคาประกวดราคาฯ (e-bidding) ๓ ครั้งระหวาง ม.ค. - เม.ย.
๒๕๖๓  ขณะน้ีอยูระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณาขอวิจารณ 
    4.3 งานจางควบคุมงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือ
แหลมฉบังระยะที่ 3 (สวนที่ 1 - 4) กทท. บริษัทควบคุมงาน
กอสรางโครงการฯ วงเงินรวม 898.80 ลบ. ลงนามในสัญญา 
เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. 2563 กําหนดระยะเวลาการจางผูรับจาง
ควบคุมงานกอสรางตองดําเนินงานใหแลวเสร็จเรียบรอย      
ตามสัญญา โดยแบงงานออกเปน 2 ชวง ดังน้ี 
           4.๓.๑ ชวงที่ 1 ระยะเวลากอสรางรวมอยางนอย 
52 เ ดื อ น  โ ด ย จ ะ เริ่ ม ดํ า เ นิ น ง า น ใน ส ว น ท่ี  1 คื อ 
งานกอสรางงานทางทะเลกอน  คอยดําเนินงานสวนท่ี 2  
งานกอสรางอาคาร ท าเทียบเรือ ระบบถนน และระบบ
สาธารณูปโภค และสวนท่ี 3 งานกอสรางระบบรถไฟ และสวนท่ี 4 
งานจัดหาประกอบติดต้ังเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          4.๓.๒ ชวงที่ 2 งานชวงประกันความชํารุดบกพรอง 
ระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันท่ีกําหนดในหนังสือรับรอง   
ก ารแ ล ว เส ร็ จ ขอ งงาน  (Taking Over Certificate) ข อ ง       
แตละสัญญา หรือวันท่ี กทท. มีหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษร 
ความรับผิดชอบของผูรับจางควบคุมงานกอสรางตามสัญญาจางน้ี
จะ ส้ิน สุด เม่ื อ ผู รั บ จ าง ทุ ก สัญ ญ าได รับ ห นั ง สือ รับ รอ ง 
การแลวเสร็จของงานขั้นสุดทาย (Final Certificate) และผูรับจาง
ควบคุมงานกอสรางไดดําเนินการครบถวนสมบูรณตามพันธะ
หนาท่ีท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตงานของสัญญาวาจางแลว 
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         4.4 งานจางเหมาตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
ระหวางงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง  
ระยะที่  3  (ส วนที่  1  - 4 ) เม่ือ วัน ท่ี  12 มิ .ย . 2562   
กทท. แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน  รวมท้ัง
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานจางเหมา
ตรวจสอบ ผลกระทบส่ิงแวดลอมระหวางงานกอสรางโครงการ
พั ฒ น าท า เรื อ แห ล ม ฉ บั ง  ระ ย ะ ท่ี  3  (ส วน ท่ี  1  - 4 ) 
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานเรียบรอยแลว  
และเม่ือ วัน ท่ี  6  มี .ค . 2563 ได เผยแพรรางประกาศ 
รางเอกสารประกวดราคางานจางเหมาตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมระหวางงานกอสรางโครงการฯ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ระหวางวันท่ี 11 มี.ค.  -  10 เม.ย. 2563 
เพ่ือใหสาธารณะวิจารณ 
   4.5 งานจางออกแบบรายละเอียดและจัดทําเอกสาร
ประกวดราคาการใชประโยชนพื้นที่ ๕๕ ไร เพื่อพัฒนาเปน
พื้นที่สวนกลางสําหรับกิจกรรมสาธารณประโยชนของชุมชน
โดยรอบทาเรือแหลมฉบัง กทท. ไดจัดจางท่ีปรึกษาวงเงิน 
7.05 ลบ. ลงนามในสัญญาวันท่ี 20 ส.ค. 2562 กําหนดแลว
เสร็จวันท่ี 20 มิ.ย. 2563 ขณะน้ีท่ีปรึกษาสงมอบงานงวดท่ี 1 - 4 
(จากท้ังหมด 6 งวด) คณะกรรมการตรวจรับงาน และเบิกจายเงนิแลว 

    

16.  โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยาน 
แมสอด จ.ตาก 
•  ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,113.32 ลบ. 
 
 
 

ทย. 59-6๒   โครงการปรับปรุงขยายทาอากาศยานแมสอด จ.ตาก ประกอบดวย 
๓ งาน โดยดําเนินการแลวเสร็จ ๒ งานและอยูระหวาง
ดําเนินงาน 1 งาน ดังน้ี  

 1,113.32   
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•  แนวทางดําเนินงาน กอสรางอาคาร 
ท่ีพักผูโดยสารหลังใหมขนาด 7,000 ตร.ม. 
พรอมท้ังกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 
และเสริมผิวทางว่ิงเดิมใหรองรับนํ้าหนัก
เครื่องบินขนาด 180 ท่ีน่ัง  เพ่ือใหสามารถ
รองรับ ผู โดยสารได  600 คน/ชั่ วโมง  
 

 59-61 100.00 100.00 ๑. งานกอสรางอาคารที่พักผูโดยสารหลังใหมพรอมอาคาร  
ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี  18 พ.ค. 2559 โดยอาคารท่ี พัก
ผูโดยสารขนาด 12,000 ตร.ม.. สามารถรองรับผูโดยสารได 
600 คน/ชั่วโมง ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 447.60 100.00 100.00 

59-61 100.00 100.00 ๒. งานกอสรางทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม 
ลงนามในสัญญาเม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 2559 ดําเนินการแลวเสร็จ   

  แกไขสัญญาจาก 297 ลบ.   
 เปน 296.98 ลบ.  

296.98 100.00 100.00 

60-62 100.00 75.94 ๓. งานกอสรางตอเติมความยาวทางวิ่ ง ลงนามในสัญญา          
เม่ือวันท่ี 21 มี.ค. 2560 อยูระหวางดําเนินการกอสราง 

ไมสามารถสงมอบพ้ืนท่ีให
ผูรับจางเขาดําเนินการ 
เน่ืองจากยังไมไดกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดิน โดยซ้ือท่ีดินแลวใน
เดื อ น  ก .ย . 2 5 6 2  
และสงมอบพ้ืนท่ีใหผูรับ
จางเขาไปดําเนินการได
เต็มพ้ืนท่ีแลว 

368.72 100.00 62.41 

17. โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง 
จ.ยะลา  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2563 
• งบประมาณ 1,655.11 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน กอสรางสนามบิน
พาณิ ชย  ขนาดทางว่ิง 30 x 1,800 ม.  
รองรั บเครื่ องบิ นขนาด 50 -  70 ท่ี น่ั ง  
เชน เครื่องบินแบบ ATR 72 จอดได 3 ลํา 
และก อสร างอาคารท่ี พั ก ผู โดยสาร  
ขน าด พ้ื น ท่ี  7 ,0 00  ตร .ม . รอ งรับ
ผูโดยสารได 300 คน/ชั่วโมง 
 
 

ทย. ๕๙-๖๓   โครงการกอสรางทาอากาศยานเบตง จ.ยะลา ประกอบดวย 
๒ งาน โดยดําเนินการแลวเสร็จท้ัง ๒ งาน ดังน้ี 

   1,655.11   

59-62 100.00 
 
 

100.00 
 
 

๑. งานกอสรางทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่น ๆ 
ทางว่ิงมีขนาด 30 x 1,800 ม. ลงนามในสัญญา เม่ือวันท่ี 
28 ต.ค. 2559 ส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 15 ก.ค. 2562 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 1,316.73 
 
 

100.00 
 
 

 

96.81 
(อยูระหวาง 

เบิกจาย 
 งวดสุดทาย) 

 

60-63 100.00 100.00 
 
 

๒. งานกอสรางอาคารที่พักผู โดยสารและอาคารประกอบ 
ขนาดพ้ืนท่ี 7,000 ตร.ม. ส้ินสุดสัญญาในวันท่ี 28 ก.พ. 2562 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 338.38 100.00 100.00 
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18. โครงการพัฒนาทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

ทอท. 54-6๕ 85.83 65.68 โครงการพั ฒ นาท าอ าก าศยาน สุวรรณ ภู มิ  ระยะ ท่ี  2 
ประกอบด วย 9 งาน โดย ดําเนินการแลวเสร็จ  ๑  งาน  
อยูระหวางดําเนินการ ๘ งาน ดังน้ี 

- 62,503.21 100.00 70.69 

     1. งานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (ใตดิน) 
ลานจอดอากาศยาน และอุโมงคดานทิศใต  (CC1/1)  
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ 

    

     2. งานกอสรางงานกอสรางอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 
(ชั้น 2 - 4) (CC1/2) ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแต วันท่ี  
7 ก.พ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 28 พ.ย. 2562 และไดขยาย
ระยะเวลาส้ินสุดงานกอสรางเปนวันท่ี 10 ส.ค. 2563  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง  ความกาวหนารอยละ 87.45 

    

     3. งานกอสรางสํานักงานสายการบิน และอาคารจอดรถ 
ดานทิศตะวันออก (CC2/1) ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี  
24 มิ.ย. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 14 ธ.ค. 2563 อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ความกาวหนารอยละ 19.66 

    

     4. งานกอสรางสวนขยายอาคารผูโดยสายดานทิศตะวันออก 

(CC2/2) อยูระหวางพิจารณาทบทวนโครงการ 

    

     5. งานจางกอสรางระบบสาธารณูปโภค (CC3) ระยะเวลา
ดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 14 ก.ย. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 พ.ค. 2562 
และไดขยายระยะเวลาเปนวันท่ี 10 มี.ค. 2563 อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง ความกาวหนารอยละ 92.30 

    

     6. งานซื้อพรอมติดตั้งระบบขนสงผู โดยสารอัตโนมัติ (APM) 
(CC4) ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 20 พ.ค. 2560 
ส้ินสุดวันท่ี 7 เม.ย. 2563 อยูระหวางดําเนินการ ความกาวหนา
รอยละ 61.33 
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     7 . งานซื้ อพ รอมติ ดตั้ งระบบ  BHS & EDS (ขาออก)  
ระยะเวลาดําเนินงาน ต้ังแตวันท่ี 9 ก.พ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 
28 เม.ย. 2563 และไดขยายระยะเวลาส้ินสุดงานกอสรางเปน
วันท่ี 22 ม.ค. 2564  อยูระหวางดําเนินการงานซ้ือพรอมติดต้ัง 
ความกาวหนารอยละ 59.89          

    

     8 . งาน ซื้ อพ ร อมติ ดตั้ งระบ บ  BHS & EDS (ขาเข า)  
อยูระหวางการพิจารณากําหนดราคากลาง 

    

     9. งานควบคุมงานกอสราง (CSC) อยูระหวางดําเนินการ     

19. โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ ๓ ทอท. ๕๙-65   ประกอบดวยแผนงาน ๓ งาน  ดังน้ี      

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
• แผนการดําเนินงาน 

  ออกแบบ ป 2561   

  100.00 
(ออกแบบ) 

100.00 1. งานออกแบบ  ดํ าเนินการออกแบบเรียบรอยแล ว  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ไดตรวจรับงานงวดท่ี 4 
เอกสารประกวดราคาแลวเม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2561  

- 173.52 
 

100.00 100.00 

  กอสราง  ป 2562 - 2565     ๒. รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม วันท่ี 25 
ม.ค. 2562 ทอท. ไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมฯ สําหรับโครงการกอสรางทางว่ิงเสนท่ี 3 ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (รายงานช้ีแจงเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 3) ในการประชุม คชก.  
ท่ีประชุมมีความเห็นใหทบทวนเรื่องการประเมินผลกระทบดานเสียง 
โดย ทอท.คาดวาจะสงรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณถึง สผ. 
เพื่อนําเสนอ กกวล. พิจารณาในวันที่ 8 มิ.ย. ๒๕63 

 

- - - - 
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     ๓. โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ ๓ ทอท.ไดเสนอโครงการ
ทางว่ิงเสนท่ี ๓ ตอ สศช. เม่ือ 8 พ.ค. 2561 ซ่ึงคณะกรรมการ สศช. 
มีมติเม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. ๒๕๖๑ ใหปรับลดวงเงินคากอสราง 
สวนตอขยาย Taxiway B2 วงเงินรวม 622.31 ลบ. สงผลให
วงเงินโครงการลดลงจาก 22,418.25 ลบ. เปน 21,795.94 ลบ. 
ท้ังน้ี ทอท. จะสามารถลงนามผูกพันในสัญญากอสรางโครงการฯ 
ไดเม่ือรายงาน EHIA ไดรับความเห็นชอบจาก กก.วล. แลว ปจจุบัน
อยูระหวางรับฟงความคิดเห็นรางประกาศจางและรางเอกสาร
ประกวดราคาโครงการฯ 

- 21,795.94  - - 

20. โครงการกอสรางสวนตอขยาย   
ดานทศิเหนือ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(North Expansion) 
* ทอท.ขอปรับ ช่ื อ โครงการจาก เดิ ม 
“โครงการอาคารผู โดยสาร ห ลังท่ี  ๒  
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ”   
• แผนการดําเนินงาน 
   ออกแบบ ป 25๕๙ - 2562  
   กอสราง ป 2563 – 256๖  
เพ่ือขยายขีดความสามารถในการรองรับ
ผูโดยสาร เพ่ิมขึ้น จาก 60 ลานคนตอป 
เปน 90 ลานคนตอป  
 

ทอท. ๕๙-6๖ - - • ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท. เม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 
2562 ฝายบริหาร ทอท. ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาการออกแบบอาคาร
ผูโดยสารหลังท่ี 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิท่ีประกวดแบบไว  
มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในสวนของ
รูปแบบการใชงาน จะตองปรับเปล่ียนการออกแบบใหม        
ใหสอดคลองกับความตองการของผูใชงาน ดังน้ัน ท่ีประชุมมีมติ
อนุมัติใหยุติมติคณะกรรมการ ทอท. เม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 2561 
เรื่อง ขออนุมัติงานจางสํารวจออกแบบโครงการกอสรางอาคาร
ผูโดยสารหลังท่ี 2 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และใหฝายบริหาร ทอท. 
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ปจจุบันจาก 
การประชุมหารือรวมกับ คค. เม่ือวันท่ี 25 มิ.ย. 2562  
ท่ีประชุมมีมติให ทอท. พิจารณาดําเนินการปรับปรุงแผนแมบท
การพั ฒนาท าอากาศยานสุ วรรณ ภู มิ ให ส อ ด คล อ งกั บ 
ลําดับการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป 
• ทอท. มีหนังสือลงวันท่ี 13 ธ.ค. 2562 เรื่อง แผนแมบท   
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และโครงการกอสรางสวนตอขยาย 
 
 

- 309.44   
 (ออกแบบ) 

41,261.36 
 (กอสราง) 

- - 
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     ดานทิศเหนือ (North Expansion) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เสนอ คค. เพ่ือพิจารณานําเสนอ ครม. พิจารณาอนุมั ติ
โครงการฯ ตอไป 

    

21. โครงการพฒันาทาอากาศยานภูเกต็ 
• ระยะเวลา ป 2554 - 2561 
• งบประมาณ 8,861.02 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  เพ่ิมลานจอดอากาศยาน
จาก 15 หลุมจอด เปน 21 หลุมจอด ปรับปรุง
ระบบเช่ือมตอถนนภายในทาอากาศยาน 
รวมถึงเพ่ิมท่ีจอดรถยนตจาก 500 คัน 
เปน 1,500 คัน และปรับปรุงการใชพ้ืนท่ี
รวมถึงระบบสาธารณปูโภคภายในทาอากาศยาน 

ทอท. 54-61 100.00 100.00 ทอท. ไดมีการทบทวนและปรับช่ือโครงการเปนโครงการพัฒนา
ทาอากาศยานภู เก็ต (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 - 2557)          
ซ่ึงดําเนินการแลวเสร็จ 12 หมวดงาน โดยคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานโครงการแลวเสร็จ เม่ือ วัน ท่ี  
31 ก.ค. 2561 และใหบรกิารแลว 

- 8,861.0๒ 100.00 88.30 

2 2 . โค ร งก าร ศึ ก ษ าผ ล ก ร ะ ท บ 
เชิงยุทธศาสตร(SEA) สําหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต  

สนข. 58-59 100.00 100.00 • ศึกษาแลวเสร็จ ผลการศึกษาการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ งทะเลใต  ควรเพ่ิมเติมศักยภาพ 
3 สาขาสําคัญ ไดแก  การทองเท่ียวอุตสาหกรรมฮาลาล  
และการเปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส โดยมีเปาหมาย
อัตราการเติบ โตทางเศรษฐกิ จของภาคใต  รอยละ  5  
มีแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงใต ดังน้ี 
 ชวงระยะเวลา 10 ปแรก (พ.ศ. 2560 - 2569)  

การพัฒนาภาคใตพ่ึงพาทรัพยากรทองเท่ียวเปนหลัก โดยรอยละ 80 
ของรายไดท่ีเพ่ิมมาจากอุตสากรรมการทองเท่ียว รอยละ 20 ของรายได
ท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากอุตสาหกรรมเบา เชน อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
 ชวงระยะเวลา 10 ปหลัง (พ .ศ. 2570 - 2579)  

รายไดจากการทองเท่ียวจะลดลงเหลือรอยละ 50 อีกรอยละ 50 
จะเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นตามกรอบ Thailand 4.0 
ไดแก อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรม      
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- 49.32 100.00 100.00 
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• ปจจุบัน สนข. ไดเสนอแผนแมบทการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลภาคใตให รวค. แลว และอยูระหวางปรับปรุงแผนแมบท
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใตใหสอดคลองกับแผนแมบท
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส 
และดิจิทัล (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามความเห็นของ สศช. 

2 3 . โค ร งก ารศึ ก ษ าแ ผ น แ ม บ ท 
การพัฒนาโครงขายทางรถไฟสนับสนุน
เขต เศรษฐกิจพิ เศษก ารท อ ง เที ่ย ว 
และการพัฒนาพื้นที่  

ขร. 59-61 100.00 100.00 • คณะกรรมการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ 
เม่ือวันท่ี 19 มี.ค. 2561  สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษา ดังน้ี  
     แ ผ น แ ม บ ท ก า ร พั ฒ น า โค ร ง ข า ย ท า ง ร ถ ไฟ ฯ  
ครอบคลุมโครงข ายทางรถไฟระหวางเมืองท่ัวประเทศ  
ท้ังโครงขายทางรถไฟขนาดทาง 1 ม. และโครงขายทางรถไฟ
ขนาดทางมาตรฐาน แตจะไมรวมการพัฒนาระบบขนสง
มวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณ ฑล         
และระบบขนสงสาธารณะในพ้ืนท่ีเมืองหลักในเขตภูมิภาค 
      กําหนดใหสอดคลองกับ วิสัยทัศนของยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป คือ  
“มุงสูการขนสงท่ียั่งยืน” โดยมีเปาประสงค ไดแก ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวและการเปล่ียนแปลง
ขอ ง สั งคม  แ ล ะขั บ เค ล่ื อ น ระบ บ เศ รษ ฐกิ จ แล ะ เ พ่ิ ม 
ขีดความสามารถในการแข งขัน  ประกอบดวยแผนงาน  
7 กลุม ดังน้ี 1) การพัฒนาทางคูในโครงขายทางรถไฟปจจุบัน  
2) การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัย 
3) การพัฒนาทางรถไฟสายใหม (ขนาด 1 ม.) 4) การพัฒนา
โครงขายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน  5) การพัฒนา
ระบบการเดินรถดวยระบบไฟฟา 6) การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานสําหรับการขนสงสินคา 7) โครงการดานรถจักรลอเล่ือน 
     
 

- 22.00 100.00 100.00 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 
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แนวทางแกไข 5/ 
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ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

       แนวทางท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาระบบรางให มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนและบรรลุ 
วัตถุประสงคท่ีจะใหระบบรางเปนระบบคมนาคมขนสงหลัก
ของประเทศ ประกอบดวย 1) การสนับสนุนการพัฒนาระบบราง 
อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาเมืองเพ่ือสงเสริม
ระบบราง การจัดทํามาตรฐานระบบรถไฟ การพัฒนา 
การให บริการรถไฟท องเท่ี ยว การพัฒ นาระบบขนส ง 
เพ่ือเช่ือมตอการเดินทาง การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสงเสริมใหเอกชนเขามา
มีสวนรวมในลงทุน 2) การพัฒนาการบริหารจัดการ ไดแก  
การพัฒนาการบริหารจัดการ และการปรับปรุงมาตรการ กฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการขนสงทางราง 
•  สนข. ไดสรุปผลการศึกษาเสนอ คค. เม่ือวันท่ี 20 เม.ย. 2561 
ตอมา คค. ได ส่ังการเม่ือวันท่ี 16 ก.ค. 2561 ให สนข.  
ปรับสถานะและวงเงินของโครงการในแผนแมบทฯ ใหถูกตอง
และสอดคลองตามขอเสนอของ รฟท. ซ่ึง สนข. ไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว และไดเสนอ คค. เม่ือวันท่ี 26 ก.ย. 2561 
เพ่ือพิจารณาเสนอ สศช. และ สศช. รับทราบแผนแมบท 
การพัฒนาโครงขายทางรถไฟฯ ดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 5 ก.ค. 
2562 เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใชเปนแนวทางการพัฒนา
ระบบรางใหเปนระบบคมนาคมขนสงหลักของประเทศตอไป 

มาตรการ 

1. มาตรการพฒันาทาอากาศยานอูตะเภา 
ใหเปนทาอากาศยานเชิงพาณิชยแหงที่ ๓   
 

สปค. 58 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 จั ด ทํ า แ ผ น แ ล ว เ ส ร็ จ  ค ร ม . ใ ห ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ 
เมื ่อวันที ่ 8 ธ.ค. 2558  ปจจุบันการพัฒนาทาอากาศยาน 
อูตะเภาอยูในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ และเปนหน่ึงใน
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

- - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

  100.00   100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

2. มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
การบิ น และ/ห รื อศู น ย ซ อมบํ ารุ ง 
อากาศยานที่ทาอากาศยานอูตะเภา 
• วัตถุประสงค  จัดต้ังศูนยซอมบํารุง 

สนข. 
 
 

57-58 100.00 100.00 1. โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องตนในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย  สนข.ดําเนินศึกษาแลวเสร็จ
และ ครม. ไดรับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานแลว 
เม่ือวันท่ี 7 ก.พ. 2560 

- 74.90 
 

100.00 100.00 

อ า ก า ศ ย า น  (Maintenance Repair 
and Overhaul : MRO) ณ ทาอากาศยาน 
อูตะเภา ใหเปนอันดับหน่ึงของศูนยซอม
บํารุ งอากาศยานระดับโลกในเรื่ อง  

บกท. 59-66   2. โครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา  บกท. ดําเนิน
โครงการศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภาประกอบดวย  
6 แผนงาน  โดยดําเนินการแลวเสร็จ 2 แผนงาน อยู ระหวาง
ดําเนินการ 1 แผนงาน และยังไมเริ่มดําเนินการ 3 แผนงาน ดังน้ี  

• ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตองเล่ือนออกไปเน่ืองจาก
ความลาชาของโครงการ อื่น ๆ  
เชน การกอสราง Run Way 

   

การสงมอบตรงเวลา ในราคาท่ีเหมาะสมและ
มีคุณภาพ รวมถึงความปลอดภัย (On Time, 
On Cost, On Quality) โดยมีเปาหมาย
ในการจัดต้ังบริษัทรวมทุนและพรอมใหบริการ 

 60 
 

100.00 
 

100.00 
 

    2.1 แผนงานที่ 1 การจัดจางท่ีปรึกษาศึกษาความเปนไปได
ของโครงการฯ ขอเขาเปนโครงการใน EEC Track จัดทํา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห โครงการฯ ดําเนินการ 
แลวเสร็จ และ ครม. มีมติเห็นชอบแลวในเดือน ต.ค. 2561  

• การไมยื่นขอเสนอของ 
บริษัท แอรบัสฯ ทําใหตอง
สรรหาผูรวมลงทุนรายใหม 
ตองใชเวลา 22 เดือน  

10.00 
 

100.00 
 

100.00 
 

ซอมบํารุงอากาศยานใหไดในป 2565  61 
 

100.00 
 

100.00     2.2 แผนงานที่ 2 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.) เห็นชอบในหลักการของรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห โครงการฯ และใหรายละเอียด      
ความตองการแกกองทัพเรือ สําหรับการออกแบบส่ิงปลูกสราง
และงานโยธาในพ้ืนท่ี ศูนยซอมบํารุงอากาศยานอู ตะ เภา       
และพ้ืนท่ีเกี่ยวเน่ือง  ซ่ึงกองทัพเรือวาจางผูออกแบบแลว 
ตอมา ครม. อนุมัติในหลักการให บกท. ดําเนินโครงการฯ     
โดยใช วิธีการคัดเลือกเอกชนแบบเฉพาะเจาะจง และให
กองทัพเรือเปนผูรับงบประมาณ สําหรับการกอสรางอาคาร   
และส่ิงกอสรางในศูนยซอมบํารงุอากาศยานอูตะเภา ในป 2561 

• ปญหาการแพรระบาด
ขอ งโรค ติ ด เชื้ อ ไวรั ส 
โคโรนา 2019 ทํ าให
เกิ ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ
อุตสาหกรรมการบิน
แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม
ตอเน่ืองอยางรุนแรง 

42.00 - - 

  62 40.00 30.00    2.3 แผนงานที่ 3 มีการดําเนินงาน ดังน้ี    
              • บกท. อยูระหวางรศึกษาวิเคราะหโครงการรวมลงทุน (PPP) 
และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ   จัดทําประกาศ
เชิญชวน เอกสารคัดเลือกเอกชนและรางสัญญารวมลงทุนแลวเสร็จ 
 

 50.00 40.00 
 

40.00 
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งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     • บริษัท แอรบัส จํากัด (เอกชนผูประสงครวมลงทุน)          
ซ้ือเอกสารการคัดเลือกเอกชน และกําลังจัดทําขอเสนอ       
การรวมลงทุน ผูแทน บกท. ไดดําเนินการยื่นขอสิทธ์ิสงเสริม
การลงทุนในนามบุคคล และไดรับอนุมัติสิทธ์ิแลวเม่ือเดือน มี.ค. 2562 

               • อยูระหวางแสวงหาผูรวมลงทุนรายใหม เน่ืองจากบริษัท 
แอรบัสฯ  ไมยื่นขอเสนอ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด (วันท่ี 20 เม.ย. 
2563) โดยการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ เม่ือวันท่ี 21 
เม.ย. 2563 รับทราบ และให บกท. หารือกับ สกพอ. เพ่ือให
มีการนําเสนอตามขัน้ตอนท่ีกําหนดโดยกฎหมายตอไป 

    

     แผนงานที่จะดําเนินงานในอนาคต มี ๓ แผนงาน ไดแก  
    2.4 แผนงานที่ 4  บริษัทรวมทุนวางแผนจัดหาอุปกรณ   
และเครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน วางแผนการจัดเตรียม
บุคลากรและแผนการอบรมบุคลากร ป 2563 

    

         2 .5 แ ผ น งาน ที่  5  บ ริ ษั ท ร ว ม ทุ น จั ดห าอุ ป ก รณ 
และเครื่องมือสําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน จัดเตรียม
บุคลากรและฝกอบรมบุคลากร  กองทัพเรือสงมอบพ้ืนท่ี 
พรอมอาคารศูนยซอมบํารุงอากาศยานอูตะเภา ป 2564 

    

          2.6 แผนงานที่ 6 ติดต้ังและทดสอบอุปกรณและเครื่องมือ
สําหรับการซอมบํารุงอากาศยาน ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ซอมบํารุงอากาศยานจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เริ่มดําเนินการซอมบํารุงอากาศยาน ท้ังกิจการ 
ซอมใหญอากาศยาน ซอมบํารุงอากาศยานระดับลานจอด  
และพนสีอากาศยาน ป 2565 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงขายการขนสงภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

24. โครงการกอสรางทางหลวงพิ เศษ
ระหวางเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด  
• ระยะเวลา ป 2558 - 2562 
• งบประมาณ ประกอบดวย  
  คากอสราง     17,819.47 ลบ.  
   คาเวนคืนท่ีดิน      6,000.00    ลบ.  
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองตามมาตรฐานทางหลวงพิเศษ 
ขนาด 4 - 6 ชองจราจร ระยะทาง 32 กม. 
มีดานเก็บคาผานทางแบบคิดตามระยะทาง  

ทล. 58-62 100.00 
 

 100.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ  อยูระหวางเปดทดลองใหบริการ คาดวา   
จะเปดใหบริการไดในเดือน ก.ย. ๒๕63 
 

- 17,819.47 
(กอสราง) 

6,000.00 
(เวนคืนที่ดิน) 

- - 

25. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวาง  
เมืองสายบางปะอิน - สระบุร ี- นครราชสีมา  
• ระยะเวลา ป 2559 - 2563 
• งบประมาณ ประกอบดวย  
    คากอสราง      76,600.00  ลบ.  
    คาเวนคืนท่ีดิน    6,630.00  ลบ.  
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองตามมาตรฐานทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร ระยะทาง 
1 9 6  ก ม . มี ด าน เก็ บ ค า ผ า น ท า ง        
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-63  95.85   89.63  • มติ ครม.เห็นชอบในหลักการโครงการเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2540 

และให คค. ดําเนินโครงการกอสราง เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 2558 
ในวงเงิน 76,600 ลบ. ระยะทาง 196 กม. ขณะน้ีลงนามแลว 
40 ตอน และอยูระหวางดําเนินการกอสราง  
• การใหเอกชนรวมลงทุนในการกอสรางงานระบบการดําเนินงาน 

และการบํารุงรักษา ทล. ไดประกาศเอกสารเชิญชวนเอกชน 
รวมลงทุนแลว เม่ือวันท่ี 20 เม.ย. 2561 และไดยุติประกาศ  
เม่ือวันท่ี 18 พ.ค. 2561 และใหสงขอเสนอแนะภายในวันท่ี  
31 พ.ค. 2561 ประกาศครั้งท่ี  2 เม่ือวันท่ี 4 ก.พ. 2562     
และอยูระหวางการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนในการดําเนินงาน   
และ บํารุงรักษา (Operation & Maintenance : O&M)         
ไดในเดือน ธ.ค. 2563 
 
 
 

-   76,600.00 
  (กอสราง) 

  6,630.00 
  (เวนคืนท่ีดิน) 

  

- - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓๖                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

26. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ 
ระหวางเมือง สายบางใหญ- บานโปง - 
กาญจนบุร ี 
• ระยะเวลา ป 2559-2564 
• งบประมาณ ประกอบดวย  
   คากอสราง     49,120.00  ลบ.  
   คาเวนคืนท่ีมี     5,420.00  ลบ.  
•  แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางหลวง
พิ เศษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าต รฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 96 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-64 88.04 30.59 • ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเม่ือวันท่ี  22 เม.ย. 2540       

และเห็นชอบให คค. ดําเนินการกอสราง เม่ือวันท่ี 14 ก.ค. 2558 
ระยะทาง 96 กม.   
• กก .วล. เห็นชอบรายงาน EIA ฉบับทบทวน เม่ือ วัน ท่ี  

21 ก.ย. 2559 
• งานกอสรางมี 25 สัญญา โดยอยู ระหว างดําเน ินการ

กอสรางและเวนคืนท่ีดิน 

-  49,120.00  
(กอสราง) 

5,420.00 
 (เวนคืนท่ีดิน) 

- - 

27. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองสายหาดใหญ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 
• ระยะเวลา ป 2563 - 2566 
• งบประมาณ 30,500.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางหลวง
พิ เศษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าตรฐาน 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 70 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 6๓-66 - - • การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ  

• อยูระหวางเตรียมนําเสนอโครงการตามกระบวนการขั้นตอนแหง 

พ.ร.บ. การให เอกชนรวมลงทุน 2562 ท้ังน้ี อยูระหวาง
พิจารณาชวงระยะเวลาการลงทุนท่ีเหมาะสม 

- 30,500.00 
(กอสราง) 

25.00 
(ศึกษา PPP) 

- - 

28. โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมืองสายกาญจนบุรี - บานพุน้ํารอน 
• ระยะเวลา ป 256๐ - 2566 
• งบประมาณ 30,500 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางหลวง
พิ เศษ ระห ว า ง เมื อ งต าม ม าตรฐาน 

ทล. 60-66 - - อยูระหวางเสนอ คชก. พิจารณารายงาน EIA - 
 

30,500.00 
(กอสราง) 

      30.00 
        (ศึกษา) 

 

- - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓๗                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ชองจราจร 
ระยะทาง 82 กม. มีดานเก็บคาผานทาง
แบบคิดตามระยะทาง 
29. โครงการกอสรางทางหลวงพิ เศษ
ระห ว าง เมื อ งสายกรุ งเทพ  - ชลบุ รี  
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร  

ทล. 62-64 - - ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และจัดทํา
รายงาน EIA แลวเสร็จ 

- 30.00 - - 

30. โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
ชวงกรุงเทพ - หัวหิน 

 ขร./รฟท.  61-64 100.00 100.00 •  คค. ใหความเห็นชอบรายงานวิเคราะหโครงการฯ เม่ือวันท่ี     
27 ต.ค. 2559 และให รฟท. ทบทวนผลการศึกษา ชวงกรุงเทพ - 
หัวหิน และศึกษาความเหมาะสม ชวงหัวหิน - สุราษฎรธานี  
โดย รฟท. อยูระหวางราง TOR และราคากลาง เพ่ือรายงาน 
ของบประมาณ จางท่ีปรึกษาทบทวนผลการศึกษา ชวงกรุงเทพ 
- หัวหิน และศึกษาความเหมาะสม ชวงหัวหิน - สุราษฎรธานี  
• สงรายงาน EIA (แกไขครั้งท่ี 4) เม่ือวันท่ี 23 ส.ค. 2562  

•  รฟ ท . จั ด ทํ า ข อ มู ล

ราย งาน  PPP เพิ่ ม เติ ม 
เนื่ อ งจาก  สาระ สํ า คัญ 
ของโครงการมีการเปล่ียนแปลง  

• รฟท.ของบประมาณ

เพ่ือทบทวนผลการศึกษาเดิม 

137.00 
(ศึกษา) 

101,880.00 
 (กอสราง) 

 

100.00 100.00 

31. โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเรว็สูง  
ชวงกรุงเทพ - ระยอง 
* รฟท. ขอปรับเปนสวนหน่ึงของโครงการ 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอ 3 สนามบิน
แบบไรรอยตอ  
 

  ขร./รฟท. 61-67 - - • รฟท. ไดลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาศึกษาแนวทาง 
ท่ีรถไฟความเร็วสูงสามารถเช่ือมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 
79.79 ลบ. เม่ือวันท่ี 7 มิ.ย. 2560 และ EEC ไดแตงต้ัง
คณะทํางานเพ่ือพิจารณารายงานการศึกษาฯ 
• เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 2561 ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ  
PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางานระบบรถไฟฟา 
และขบวนรถไฟฟา คาพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟ 
และบริการผูโดยสาร และคาจางท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง
ดําเนินงานบริหารและซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชนรวมลงทุน
เปนเวลา 50 ป และเอกชนเปนผูจัดเก็บคาโดยสารและ 
ความเส่ียงดานจํานวนผูโดยสารของโครงการ (Ridership Risk)  
 

- 220.00 
 (ศึกษา) 

224,544.36 
(กอสราง) 

- - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     จัดเก็บรายไดจากการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.)  
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 
• คณ ะกรรมการคัด เลือก เอกชนรวมลงทุนฯ ไดจัด ทํ า
รายละเอียดการรวมทุน และเอกสารการประมูลเสร็จเรียบรอยแลว 
โด ย ป ร ะ ก า ศ เชิ ญ ช ว น เอ ก ช น ร ว ม ล ง ทุ น เ ม่ื อ วั น ท่ี  
30 พ.ค. 2561 ขายซองเอกสารเม่ือวันท่ี 18 มิ.ย. 2561  
(โดยมีเอกชนผู ซ้ือเอกสาร จํานวน 31 ราย) และกําหนด 
ให เอ ก ชน ยื่ น ข อ เสน อภ าย ใน วัน ท่ี  1 2  พ .ย . 2 5 6 1  
โดยคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ ไดกลุมบริษัท CPH 
และ รฟท. ไดเสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการนโยบาย 
EEC พิจารณาเม่ือวันท่ี 10 พ.ค. 2562 และ ครม. อนุมัติผล
การคัดเลือกเอกชนเม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 2562 โดยลงนามสัญญา
กับเอกชนแลว เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2562 
• ปจจุบัน รฟท. อยูระหวางประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการรื้อยายสาธารณูปโภคและส่ิงกีดขวางโครงการ  
CPH อยูระหวางออกแบบรายละเอียด และ พรฎ. เวนคืนท่ีดิน
ประกาศในราชกิจานุ เบกษา เม่ือวัน ท่ี  18 ธ.ค. 2562  
อยูระหวางนําราง พรฎ. เวนคืนท่ีดินเสนอทูลเกลาฯ 
• รายงาน EIA  กก.วล. เห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2562 

    

32. โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – 
หนองคาย (รถไฟไทย - จีน) 
 
 
 
 

ขร./รฟท. 
 
 

61-66 - - 1. การดํ าเนิ น โครงการรถไฟความเร็ว สูง ระยะที่  1  
ชวงกรุงเทพฯ - นครราชสีมา ประกอบดวย  
     1.1 สัญญา 1 งานโยธา แบงสัญญางานโยธาออกเปน  
14 สัญญา ดังน้ี 

- 179,413.00 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๓๙                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

                •   ชวงที่  1 กลางดง - ปางอโศก  สัญญาท่ี  1-1 

ระยะทาง 3.5 กม. เริ่มการกอสรางแลวโดย ทล. ความคืบหนา 
รอยละ 73.21  
        • ชวงที่ 2 สีคิ้ว - กุดจิก สัญญาท่ี 2-1 ระยะทาง 11 กม. 

ลงนามสัญญาวันท่ี 6 มี.ค. 2562 ความคืบหนารอยละ 9.40 
        • ชวงที่ 3 ระยะทาง 144.06 กม. การประกวด

ราคาแบงเปน 5 สัญญา สัญญาท่ี 3-1 แกงคอย - กลางดง  
และปางอโศก - บันไดมา สัญญาท่ี 3-2 งานอุโมงคมวกเหล็ก 
และลําตะคอง สัญญาท่ี 3-3 บันไดมา - โคกกรวด สัญญาท่ี 3 - 4  
ลําตะคอง - สีค้ิว และกุดจิก - โคกกรวด และสัญญาท่ี 3 - 5  
โคกกรวด - นครราชสีมา 
              • ชวงที่ 4 ระยะทาง 91.25 กม. การประกวดราคา

แบงเปน 7 สัญญา สัญญาท่ี 4-1 บางซ่ือ - ดอนเมือง สัญญาท่ี 4 - 2 
ดอนเมือง - นวนคร สัญญาท่ี 4 - 3 นวนคร - บานโพธ์ิ สัญญาท่ี 4 -4 
เชียงรากนอย (Depot) สัญญาท่ี 4 - 5 บานโพธ์ิ - พระแกว 
สัญญาท่ี 4 - 6 พระแกว - สระบุรี และสัญญาท่ี 4 - 7 สระบุรี - 
แกงคอย  ปจจุบันอยูระหวางกอสราง 2 สัญญา (สัญญา 1 - 1 
และ 2 - 1) รอลงนาม 2 สัญญา (สัญญา 4 - 2 และ 4 - 3) 
และ อีก 10 สัญญาท่ีเหลืออยูระหวางประกวดราคา 
    1.2 สั ญ ญ า  2.1 ก า ร อ อ ก แ บ บ ร า ย ล ะ เอี ย ด  
รฟท. ลงนามในสัญญา 2.1 กับรัฐวิสาหกิจจีน (CRDC และ CRIC) 
เม่ือ วัน ท่ี  4 ก .ย . 2560 วงเงิน  1,706.78 ลบ. ป จจุ บัน  
ฝายจีนดําเนินการออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว 
โดยคณะกรรมการตรวจรับงานแลวเม่ือวันท่ี 7 พ.ค. 2562 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
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มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

         1.3 สัญญา 2.2 การควบคุมงานกอสราง รฟท. ลงนาม
ในสัญญากับรัฐวิสาหกิจจีน (CRDC และ CRIC) เม่ือวัน ท่ี  
4 ก.ย. 2560 วงเงิน 3,500 ลบ. ปจจุบันฝายจีนอยูระหวาง 
ควบคุมงานกอสราง ส้ินสุดสัญญาป 2564 ประกันผลงาน 2 ป 
  1.4 สัญญา 2.3 งานระบบรถ ท้ังสองฝายไดเห็นชอบ 
ในหลักการของรางสัญญาแลว โดย รฟท. นํารางสัญญาท่ีท้ังสองฝาย
ไดเห็นชอบเสนอใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจาณาในเบ้ืองตน 
กอนนําเสนอคณะกรรมการ รฟท. คค. สํานักงานอัยการสูงสุด 
และ ครม. ตามลําดับ พิจารณาลงนามในภายป 2562 
2 . การดํ าเนิ น โครงการรถไฟความ เร็ว สูง ระยะที่  2  
ชวงนครราชสีมา - หนองคาย  
      • คณะกรรมการบริหารการพัฒนาโครงการฯ ในคราว
ประชุมฯ เม่ือวันท่ี 24 ก.ย. 2561 เห็นชอบใหฝายไทย  
รับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะท่ี 2 
นครราชสีมา - หนองคาย  
      • รฟท. จัดทํารายงานทบทวนผลการศึกษาโครงการฯ  

ชวงนครราชสีมา - หนองคายแลวเสร็จป 2562 
      • ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 2 ก.ค. 2562 อนุมัติงบกลาง

ประจําป  รายการสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน       
และอนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ วงเงิน 751 ลบ. ใหกับ รฟท. 
ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา 
ระยะท่ี 2 ชวงนครราชสีมา – หนองคาย ระยะเวลาดําเนินการ 19 เดือน  
      • คกร. มีมติเม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 2562 อนุมัติให รฟท.

ดําเนินการจางท่ีปรึกษาออกแบบรายละเอียด 
     • ปจจุบัน รฟท. ลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาออกแบบ

รายละเอียดแลว เม่ือวันท่ี 12 ธ.ค. 2562 
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33. โครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูง  
ชวงกาญจนบุรี - กรุงเทพ -  อรัญประเทศ
กรุงเทพ - แหลมฉบัง กรุงเทพ - เชียงใหม 
(รถไฟไทย - ญี่ปุน) 

 ขร./รฟท. 61-69 - - รัฐบาลไทยมี  MOC กับ ญ่ี ปุ นร วม ดําเนินการการศึกษา 
การดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ - 
เชียงใหม โดยโครงการมี ๒ ชวง ซ่ึงมีความคืบหนา ดังน้ี 
1 . ช ว งก รุ ง เท พ  - พิ ษ ณุ โล ก  อ ยู ร ะห ว า งก ารห ารื อ 
เพ่ือหาขอสรุปรูปแบบการลงทุน สวนรายงาน EIA กก.วล.  
มีมติ เห็นชอบเม่ือ วัน ท่ี  6  ก .ค 2560 และอยู ระหวาง
การศึกษาแนวทางการลดตน ทุนโครงการและรูปแบบ 
การลงทุนท่ีเหมาะสม ตามแผนการดําเนินงานจะแลวเสร็จ
ภายใน มี.ค. 2563 
2. ชวงพิษณุโลก - เชียงใหม ศึกษาความเหมาะสมแลวเสร็จ 
สวนรายงาน EIA กก.วล. มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 27 มี.ค 2562 

- 501,285.07 - - 

34. โครงการกอสรางรถไฟทางคูขนาด
มาตรฐาน ชวงตาก - พิษณุโลก - เพชรบูรณ -
ขอนแกน - มุกดาหาร 

 ขร./รฟท. - - - ยังไมเริ่มดําเนินการ  เน่ืองจากยังไมมีนโยบาย 
แ ล ะ ย ัง ไ ม ไ ด บ ร ร จุ 
ในแผนวิสาหกิจของ รฟท. 

- - - 

1.3 ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาศักยภาพผูประกอบการไทยเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ   

มาตรการ 

3. มาตรการจัดทําคูมือเตรียมความพรอม
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกสของประเทศ
ในกลุมอาเซียน  

ขบ. 60 100.00 100.00 จัดพิมพคู มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวยรถบรรทุก  
ฉบับภาษาอังกฤษ และคูมือเตรียมความพรอมผูประกอบการ
ขนสงไทยสูอาเซียน (มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และบรูไน)      
แลวเสร็จ และมอบใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน/
ผูประกอบการขนสงสินคาทางถนนของประเทศไทย รวมถึง 
ผู ท่ี มีส วน เกี่ ย วข อง สํ าห รับ เป นขอ มูลสนับสนุนให กั บ
ผู ป ระกอบการขนส ง สินค า ท่ี สน ใจจะไป ดํ าเนิ น ธุรกิ จ 
ดานการขนสงสินคาในประเทศน้ัน โดยรวมถึงหนวยงานภาครัฐ
ท่ีสนใจ ซ่ึงเน้ือหาของคูมือจะเกี่ยวกับกฎหมายการขนสง เสนทาง
การขนสงสินคา ตนทุนการประกอบการขนสงเบ้ืองตน  

- 25.00 100.00 100.00 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

4. มาตรการสงเสรมิศักยภาพผูประกอบการ
จัดการขนสงทางรถไฟ   

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากอยูระหวางรางกฏระเบียบท่ีเกี่ยวของกอน - - - - 

5. มาตรการสงเสริมความเขมแข็ง 
ใหผูประกอบการรับจัดสงสินคาระหวาง
ประเทศ 

จท. 
 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - 
 
 
 
 
 

 • สืบเน่ืองจากผลการศึกษาของ กค. เห็นควรกําหนดภาษีมูลคาเพ่ิม 

เปนอัตรารอยละ 0 สําหรับการใหบริการขนสงระหวางประเทศ 
ของผูประกอบการขนสงสินค าระหวางประเทศท่ีไดจดทะเบียน 
เปนผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ตาม พ.ร.บ. การขนสง
ตอเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548  เฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐาน ซ่ึงการปรับ
อัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเปนรอยละ 0 จะสงผลดีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพ่ิม 
ท่ีผูสงออกตองชําระเงินไปกอนและขอคืนภายหลัง ประกอบกับสมาคม
ผูประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศไดเสนอใหภาครัฐบาล
พิ จารณาให สิทธิประโยชน ทางภาษี และมาตรการทางการเงิน 
แกผูประกอบการขนสงสินคาระหวางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหมีการใช
บริการระหวางประเทศมากยิ่งขึ้น  

 • จท. ดําเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตราคาระวางการขนสงสินคา 

ทางทะเล เม่ือวันท่ี 9 ม.ค. 2562  เพ่ือกําหนดเปนราคาอางอิงใน 
การลดภาษีมูลคาเพ่ิมของผูประกอบการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ   

 • กรมสรรพากรไดจัดประชุมหารือผูประกอบการ เม่ือวันท่ี 

3 0  ต .ค . 2 5 6 2  เกี่ ย ว กั บ ก า ร ล ด ภ า ษี มู ล ค า เ พ่ิ ม 

ของผูประกอบการขนส งตอ เน่ืองหลายรูปแบบ (VAT)  
จากรอยละ 10 เปนรอยละ 0  

 
 
 
 
 
 

- 
 

 - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสรางพืน้ฐานดานการขนสงของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบคุลากรดานการขนสง 

โครงการ 
3 5 . โค รงก ารพั ฒ น าฐาน ข อ มู ล              
ด า น ก า ร ข น ส ง ข อ ง ป ร ะ เท ศ ใน 
กลุมอาเซียน  

ขบ. - - - ยุติโครงการ เน่ืองจาก ขบ. ไดจัดทําขอมูลเกี่ยวกับเสนทาง 
การขนสงของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีเสนทาง
ตอเน่ืองกัน ในโครงการศูนยรวมขอมูลการขนสงสินคาดวย
รถบรรทุก เพ่ือสงเสริมการขนสงดวยรถบรรทุกใหมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัยและไดมาตรฐาน (Truck Data Service Center : TDSC) แลว 

- - - - 

36 .  โ ค ร งก า รศึก ษ าก ารจัด เก็บ
คาธรรมเนียมการใชถนน    
 

สนข./ทล.  60 100.00 100.00 • สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี  
1. ระบบเทคโนโลยีท่ีเสนอแนะในการตรวจสอบและติดตาม

ยานพาหนะ ระยะส้ันใชระบบ RFID และบัตรเติมเงิน ระยะ

ปานกลางจะมีการใชเทคโนโลยี GPS เพ่ือติดตามยานพาหนะเพ่ิมเติม 
2. รูปแบบการลงทุน ใหเอกชนรวมดําเนินการในรูปแบบ

สัญญาสัมปทาน BTO โดยรัฐจะเปนผู ดําเนินการเฉพาะ 
สวนท่ีเกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต และการเขาถึงขอมูล
ของภาครัฐหรือหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ 

3.  การจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บคาผานทาง (VEP) เพียงอยาง

เดี ยวในระยะส้ั น โดยแบ งการจั ดเก็ บออกเป น 2 ส วน  
คือ คาขออนุญาตนํายานพาหนะเขาประเทศ หรือคาลงทะเบียน 
(เก็บครั้งเดียวมีอายุ 5 ป) และคาผานทางโดยจัดเก็บพรอมกัน

ท้ัง 26 จุดผานแดน อัตราคาขออนุญาต/คาลงทะเบียน 100 บ. 

(พรอมติดแถบ RFID และบัตรเติมเงิน) อัตราคาผานทางคันละ 
42 บ. /เท่ียว ในกรณี ดําเนินการเฉพาะประเทศมาเลเซีย  
เก็บคาลงทะเบียน 100 บ. และคาผานทางคันละ 160 บ./เท่ียว  

4. วิเคราะหผลทางการเงิน ในกรณีมีการจัดเก็บคาผานทาง
เพียงอยางเดียวและใหภาคเอกชนมารวมดําเนินการโครงการ 

 

- 14.57 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๔๔                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     จะมีระยะเวลาคืนทุน 11 ป  และมีอัตราผลตอบแทน 

ทางการเงิน (FIRR) รอยละ 8.9 
• ขณ ะน้ี  สนข . ได นํ าเสนอผลการศึกษาให  คค. ทราบ 
และมอบหมายให ขบ. ดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

    

37. โครงการเจรจาใหเสนทาง AH15  
R12 และ R8 เปนเสนทางการขนส ง
ระหวางประเทศ   

ทล. -  100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยเปนเสนทางการขนสงระหวาง
ประเทศแลว  

-  - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

- - 

38. โครงการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางราง/มาตรฐานวัสดุและองคกรกํากับ   

รฟท.   - - - ยุติโครงการ   - - - - 

39. โครงการกอสรางอาคารเรียน 
ศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบิน อาคาร 
ฝายอํานวยการและส่ิงกอสรางประกอบ 
พรอมครุภัณฑ 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางอาคารเรียน 

ศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบิน อาคาร
ฝายอํานวยการและส่ิงกอสรางประกอบ  

สบพ. 61-64 - ๕๖.๓๖ สบพ. ไดลงนามในสัญญาจาง ดําเนินการโครงการกอสรางอาคารเรียน 
ศูนย พั ฒนาบุคลากรด านการบิน อาคารฝ ายอํ านวยการ 
และส่ิงกอสรางประกอบ พรอมครุภัณฑ  ลงนามในสัญญา  
เม่ือวันท่ี 5 ก.ย. 2560 โดยเริ่มทํางานในวันท่ี 6 ก.ย. 2560 
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 16 ก.พ. 2564 
ปจจุ บันอยู ระหวางดําเนินการกอสราง มีความกาวหนา 
การกอสราง รอยละ ๕๖.๓๖ สรุปได ดังน้ี  

- 1,402.7๕ - 38.73 

พรอมครุภัณฑ 
• วัตถุประสงค เพ่ือรองรับการพัฒนาและ

เตรียมความพรอมในการบริหารจัดการ
การศึกษาของ สบพ. ท้ังในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรดานการบิน และเปน 
หน วยงานกลางในการอบรมพัฒนา
บุคลากรของหน วยงาน ท่ี เกี่ ย วข อ ง
ทางดานการบินของประเทศและภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

  - 56.77 ๑. งานกอสรางอาคาร A  เบิ กจ ายแล ว จํ านวน 1๙ งวด          
(จากท้ังหมด 26 งวด) เปนเงิน 571.819 ลบ. (เบิกจายงวดท่ี 19 
เม่ือวันท่ี  26 มี .ค. 2563)  มีความคืบหนาการดําเนินงาน  
รอยละ 56.77  มีรายละเอียด ดังน้ี  1) งานโครงสรางแลวเสร็จ 
ร อ ย ล ะ  99.33  ๒ ) ง า น ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม แ ล ว เส ร็ จ  
รอยละ 36.78 ๓) งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 
แลวเสร็จ รอยละ 40.71 ๔) งานระบบไฟฟากําลังและส่ือสาร
แลวเสร็จ รอยละ 55.27 และ ๕) งานระบบปรับอากาศ 
และระบายอากาศแลวเสร็จ รอยละ 61.80 

- - - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๔๕                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• เปาหมายของโครงการ  สรางอาคารฯ  

เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาและผู เขา
อบรมท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิมปละประมาณ 2,500 คน
เป น  4 ,0 0 0  ค น  มี ศั ก ย ภ าพ แ ล ะ          
ขีดความสามารถท่ีเพียงพอตามมาตรฐาน ICAO
และเปนศูนยกลางการผลิตบุคลากร  

 - - ๗๗.๔๓ ๒. งานปรับปรุงอาคาร 1, 11, 12, 15 เบิกจายแลว 2 งวดงาน          
(จากท้ังหมด 10 งวดงาน)    รวมเปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 5.10 ลบ. 
(เม่ือวันท่ี  26 ธ.ค. 2562) มีความคืบหน าการดํ าเนินงาน  
รอยละ ๗๗.๔๓ มีรายละเอียด ดังน้ี 1) งานปรับปรุงอาคาร 1  
แลวเสร็จ รอยละ 6  ๒) งานปรับปรุงอาคาร 11 แลวเสร็จ  
รอยละ 93.40๓) งานปรับปรุงอาคาร 12 แลวเสร็จ รอยละ 93.70 
และ ๔) งานปรับปรุงอาคาร 15 แลวเสร็จ รอยละ 12.05   

- - - - 

ดานการบินของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  - - - ๓. งานภูมิทัศน งานบริเวณ และงานสาธารณูปโภคภายนอก  
เบิกจายแลว 3 งวด (จากท้ังหมด 9 งวด)   เปนเงิน  11.0๓ ลบ. 
มีความคืบหนาการดําเนินงาน รอยละ 77.43 

- - - - 

  - - - ๔. การควบคุ มงานก อสร าง เบิ กจ ายแล ว 29 งวดงาน  

(จากท้ังหมด 42 งวดงาน) เปนเงิน 16.6๘ ลบ. 

- - - - 

40. โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับ
ระบบโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง  

 สนข. 61-63 100.00 50.00 อยูระหวางพิจารณาตรวจรับรายงานฉบับกลาง  ขยายสัญญาจางท่ีปรึกษา 
โด ยส งวน สิ ท ธ์ิข ย าย
ระยะ เวลาปฏิ บั ติ งาน 
ตามสัญญาโดยไมมีคาปรับ 

 398.40  100.00  50.00 

4 1 .  โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห
ประเมินผลกระทบโครงการลงทุนดาน
คมนาคมขนสงในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

 สนข. - - - ยังไมเริ่มดําเนินการศึกษา 
 
 

- - - - 

42. โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบท 
ดานการขนสงทางอากาศ   

สนข. 60-61 100.00 
 

100.00 
 

ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
• วิสัยทัศน การเปนศูนยกลางธุรกิจการบินระดับโลก (To be 
a World Class Hub for Aviation Business)  
• แผนพัฒนาการขนสงทางอากาศของประเทศไทยระยะ 15 ป 
พ.ศ. 2562 - 2576 โดยมีแนวทางการพัฒนาการขนสง 
ทางอากาศท่ีสําคัญ ประกอบดวย 5 แนวทาง ดังน้ี 1) การพัฒนา
ระบบทาอากาศยานและโครงสรางพ้ืนฐาน 2) การพัฒนาธุรกิจ
สายการบินและธุรกิ จสนับสนุน 3) การพัฒนาบริการ         

- 36.02 100.00 
 

90.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๔๖                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

การเดินอากาศ  4) การพัฒนากลไกการกํากับดูแลและ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ และ 5) การพัฒนาบุคลากรดานการบิน  
•  ผลลัพธ ประเทศไทยมีทิศทางการพัฒนา/แนวทางดําเนินงาน
ดานการขนสงทางอากาศท่ีชัดเจน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถนําแผนพัฒนาฯ ไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนระบบ สอดคลอง และบูรณาการเพ่ือประโยชน
สูงสุดของประเทศ ซ่ึงจะมีการผลักดันโครงการนํารอง 
ไปสูการปฏิบัติจริง เพ่ือใหการขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ เปนรูปธรรม 
•  การดําเนินการในอนาคต ขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ โดยนําเสนอ 
คค. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนมอบหมายหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามแผนตอไป  

• อยูระหวาง สนข. นําเสนอเรื่องให สศช. พิจารณา  
4 3 . โค ร งก าร จั ด ทํ า แ ผ น แ ม บ ท 
การพัฒนาระบบการจราจรและขนสง
อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สนข. 60 100.00 100.00 • คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี  
20  มี .ค . 2561 มีม ติ เห็ นชอบรายงานฉ บับสม บูรณ 
รายงานมาตรฐานการพัฒนาระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent 
Transport System : ITS) และ/หรือแนวทางการพัฒนา

ระบบ ITS และรายงานโครงการนํารองการพัฒนาระบบ ITS 
• ส รุ ป ส าระ สํ า คัญ แ ผ น แ ม บ ท ก าร พั ฒ น าระ บ บ  ITS  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ี 
 วิสัยทัศน ระบบจราจรและขนสงอัจฉริยะเพ่ือยกระดับ

มหานครมุงสู Smart Metropolis 
 พั นธกิจ  การพัฒนาระบบ ITS เพ่ื อบริหารจัดการ 

ความตองการการเดินทางใหมีความสมดุล 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ ITS ดังน้ี 1) พัฒนาศักยภาพ

ขอมูลและการใหบริการระบบขนสงสาธารณะ 2) พัฒนา
ศักยภาพการควบคุมและบริหารจัดการความตองการเดินทาง  

 

- 18.63 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการควบคุมจราจร 
ประกอบดวยกลยุทธ  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการปองกัน 
และบริหารจัดการอุบัติเหตุ   
  โครงการนํารอง ประกอบดวยกัน 3 โครงการ ไดแก          

1) การบูรณาการขอมูลจากแหลงตาง ๆ เพ่ือใชในการนําเสนอ
เหตุการณ (Incident) หรืออุบัติเหตุ 2) การประเมินผลการใช
มาตรการตรวจจับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรโดยใชกลองตรวจจับ 
และ 3) การพัฒนาปายจราจรอัจฉริยะพรอมแนะนําเสนทางลัด 
•  คจร. มีมติ เม่ือวันท่ี 3 ม.ค. 2562 เห็นชอบแผนแมบท ITS 

และมอบหมายให  คค .(สนข .) ขับ เค ล่ือนแผนแมบทฯ  
ไปสูการปฏิบัติ และ ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 22 ม.ค. 2562 
รับทราบผลการประชุม คจร. เม่ือวันท่ี 3 ม.ค. 2562 ท่ีมีมติ
เห็นชอบแผนแมบท ITS  
• สนข. อยูระหวางจัดทํารางแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

การจราจรและขนสงอัจฉริยะ ระยะส้ัน 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) 
(แผนปฏิบัติการ ITS) 

    

มาตรการ 

6. มาตรการพฒันาบคุลากรและเทคโนโลย ี
ดานการขนสง โครงการฝกอบรมผูขับขี่
รถบรรทกุมืออาชพี 

ขบ. 54 100.00 
  

100.00 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดจัดอบรมบุคคลท่ัวไปและผูวางงาน 
ท่ีประสงคจะประกอบอาชีพพนักงานขับรถ เพ่ือใหเปนพนักงาน
ขับรถขนาดใหญท่ีมีความรูและทักษะในการขับขี่อยางถูกตอง
และปลอดภัย ปอนเขาสูตลาดแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาล 
ท่ีมุ งชวยเหลือผูวางงานให มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
และเปนพนักงานขับรถมืออาชีพ 

- 20.23 100.00 100.00 

7.  มาตรการกําหนดระเบียบการจัดการ
และกํากับการใชถนนระหวางประเทศ   

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

 100.00  100.00 • ออกระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการออกเอกสาร
และเครื่องหมายกํากับรถเพ่ือนํารถไปใชระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิ.ย. 2555 เพ่ือใชบังคับ
สําหรับการนํารถไปใชภายใตความตกลงระหวางประเทศ ดังน้ี 

- - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

1) ความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนระหวางรัฐบาลแหง
ราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 2) บันทึกความเขาใจระหวางไทย - ลาว - เวียดนาม 
ในการเริ่มใชความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขง ณ จุดผานแดนแดนสะหวันนะเขต - ลาว และจุดผานแดน
สะหวันนะเขต - มุกดาหาร และ 3) บันทึกความเขาใจระหวางไทย - 
กัมพูชา ในการแลกเปล่ียนสิทธิการจราจรสําหรับการขนสงขาม
พรมแดน ณ จุดผานแดนอรัญประเทศ - ปอยเปต เพ่ือการเริ่มใช
ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
• ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่องกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา  
ในการใชรถและเครื่องหมายแสดงการใชรถ ท่ีนําเขามา 
ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวเพ่ือใชในการทองเท่ียวหรือ 
การอื่นใดท่ีมีความจําเปนเฉพาะกรณีพ.ศ. 2559 ลงวันท่ี  
30 มี.ค. 2559 
• ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลาในการ ใชรถและ 
เครื่องหมายแสดงการใชรถ ท่ีนําเขามาในราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวเพ่ือใชในการทองเท่ียวหรือการอื่นใดท่ีมีความ
จําเปนเฉพาะกรณ ีพ.ศ. 25๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ ส.ค. 25๖๒ 
• ออกประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง ขยายระยะเวลา 
การใชรถเพ่ือการทองเท่ียวในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว  
พ.ศ. 25๖๒ ลงวันท่ี 4 ก.พ. 25๖๓ 
• จัดทําโครงการศึกษาออกแบบระบบสมารทโลจิสติกส 
เพ่ือยกระดับความปลอดภัยในการกํากับควบคุมยานพาหนะ
ขามพรมแดน โดยปจจุบันอยูระหวางการจัดทํารางขอบเขต
งานจางท่ีปรึกษาของโครงการฯ 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

8. มาตรการปรับปรุงโครงสรางบริหาร
จัดการที่ มีการแยกบทบาทภารกิจ 
ของหนวยงานระดบันโยบาย หนวยงาน
กํากับดูแล และหนวยงานปฏิบัติที่ชัดเจน  

  กพท. 
 
 

 

58-61 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 

   การจัดตั้งสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย 
แลวเสร็จ โดยมีภารกิจในการกํากับดูแลทางดานการบิน 
พลเรือนตาม พ.ร.ก. การบินพลเรอืนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

ขร./สนข. 59-62 100.00 
 

100.00 • การจัดตั้งกรมการขนสงทางราง เพ่ือแยกหนาท่ีบทบาท
ภารกิจดานการกํากับดูแล ออกจากการประกอบการใหบริการ
เดินรถ และสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากโครงสรางพ้ืนฐาน
เต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการกําหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ  
ท่ีจําเปน โดยกรมการขนสงทางรางไดรับการจัด ต้ังตาม  
พ .ร .บ . ป รับป รุ งก ระท รวง  ทบ วง  กรม  (ฉ บั บ ท่ี  18 )  
พ.ศ. 2562 โดยไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
14 เม.ย. 2562 มีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

9 . มาต รการป รับป รุงกฎระเบี ยบ
เกี่ยวกับการขนสงทางราง เพื่อรองรับ
การขนสงสินคาระหวางประเทศและผานแดน 

รฟท. 53-58 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

10. การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
ดานการขนสง การถายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟฟาสายสีมวง  

รฟม. 53-58 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

11. มาตรการระบบ Intelligent 
Traffic Systems หรือ EXAT ITS 
ระบบจราจรอัจฉรยิะ  

กทพ. 
 
 

59-63 
60-62 

 
100.00 

 
100.00 

 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ  ดังน้ี 
1. โครงการศูนยการจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 3 
เพ่ือออกแบบและติดต้ังระบบเก็บขอมูลสภาพจราจรแบบ
อัตโนมัติและพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ (ITS) มาใชบนระบบ
ทางพิเศษ บนสายทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา – อาจณรงค) 
ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบางนา - 
อาจณรงค (S1) และทางพิเศษบางนา - ทาเรือ (FES) ชวงอาจณรงค -
บางนา ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 5 ม.ค. 2562 

 
- 

 
26.40 

 

 
100.00 

 
100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  59-63 100.00 100.00 2. โครงการศูนยการจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะที่ 4  
เพ่ื อออกแบบและติด ต้ั งระบบเก็บขอ มูลสภาพจราจร 
แบบอัตโนมัติ บนสายทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 55 กม. 
ลงนามในสัญญาเม่ือวัน ท่ี  22 ต.ค. 2561 ดําเนินการ 
แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2563  

- 31.20 100.00 100.00 

12 . มาตรการพั ฒนาบุ คลากรและ
เทคโนโลยีดานการขนสง : การพัฒนา
หลักสูตรดานการขนสงทางน้ํ าและ
พาณิชยนาวี 

จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - การพัฒนาหลักสูตรดานการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี  
จท . ได แต ง ต้ั งคณ ะทํ างานจั ดการห ลัก สูตรก าร เรีย น 
และหลักสูตรการอบรมตามขอกําหนดแหงอนุสัญญา STCW 
2010 ซ่ึงไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรคูขนานกับการจัดทํา
ระบบ ISO และ IMO Model course ประกอบดวย หลักสูตร
การศึกษา 3 หลักสูตร ไดแก 1) หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ  
2) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ และ 3) หลักสูตรฝกอบรม
ระยะส้ันสําหรับคนประจําเรือตามอนุสัญญา STCW 2010 

- 13.72 
 

- - 

13. มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาค
ชายฝงอาเซียนทั้งในโครงสรางพื้นฐาน 
กฎระเบียบขอบังคับการกํากับดูแล 

จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - อยูระหวางดําเนินการ โดย จท. มีภารกิจการกํากับดูแล  
การสงเสริมการพัฒนาระบบการขนสงทางนํ้าและการพาณิชยนาวี
ใหมีการเชื่อมตอกับระบบการขนสงอื่นๆ ไดมีการพัฒนาทาเรือ 
รองนํ้าทางเดินเรือและดําเนินการภายใตกฎหมายวาดวย    
การเดินเรือในนานนํ้าไทย กฎหมายวาดวยเรือไทย กฎหมายวา
ดวยการปองกันเรือโดนกัน กฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี กฎหมายวาดวยการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 
และเขาเปนภาคี และ/หรือรับหลักการของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศท่ีสําคัญตาง ๆ เพ่ือการพัฒนา ยกระดับ และเสริมสราง 
ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการพาณิชยนาวีไทย 

 

 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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1 4 .  มาต รก ารพั ฒ น าบุ ค ล าก ร /
ผู เชี่ ยวชาญในการตรวจสอบมาตรฐาน 
ดานความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-62 100.00 39.95 • การดํ า เนิ น มาต รก ารพั ฒนาบุ คลากร/ผู เชี่ ยวชาญ 
ในการตรวจสอบมาตรฐานดานความปลอดภัยตามแผน ICAO 
ดําเนินการแลวเสร็จ โดยการจัดฝกอบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
คุณสมบัติผูตรวจสอบความปลอดภัยดานการบินแลว จํานวน 
457 หลักสูตร จาก 1,144 หลักสูตร (ป 2559 จํานวน 
33 หลักสูตร ป 2560 จํานวน 38 หลักสูตร ป 2561 จํานวน  
๑๔๙ หลักสูตร และ ป 2562 จํานวน 237 หลักสูตร) 
• การดําเนินการตอเนื่องภายหลังส้ินสุดมาตรการ ป 2562 
กพท. ปรับปรุงโปรแกรมการฝกอบรมของพนักงานอยางตอเน่ือง 
รวมถึงวางแผนการพัฒนาการฝกอบรมใหสอดคลองกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในแตละดานเพ่ือใหมีความรู
ความสามารถตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว โดยใชเครื่องมือ     
ท่ี หลากหลาย เช น การฝ กอบรม การลงมือปฏิ บั ติ จริ ง            
หรือการเรียนรูดวยตนเองผานระบบออไลน เพ่ือใหเกิดการพัฒนา 
องคความรูของพนักงานไดอยางยั่งยืน 

ปญหาอุปสรรค 
การฝกอบรมพนักงาน 
ไมเปนไปตามแผนเน่ืองจาก 
•  หนวยงานขาดอัตรากําลัง
ท่ีมีทักษะเฉพาะดาน  
• ห ลั ก สู ต รฝ ก อบ รม
สถาบั น ต า งป ระ เท ศ      
ไม สามารถเป ดอบรม 
ไดตามกําหนด  
•  การเตรียมความพรอม 
ในการตรวจ ธ.ค. 2561 
ตามภารกิจ CAT Mission 
โดย ICAO และ ก.พ. 2562 
จาก FAA ทําใหพนักงาน
ไมสามารถอบรมไดตามแผน 

317.20 
(ป 59-๖๒)  

100.00 24.96 

15. มาตรการพัฒนาเครือขายเสนทาง
การบินเชื่อมโยงกับตางประเทศ 

  ทอท./บกท. 
/บทม. 

ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

 
 

 
 

ทอท. บกท. และ บทม. ไดดําเนินมาตรการพัฒนาเครือขาย
เสนทางการบินเชื่อมโยงกับตางประเทศ  ดังน้ี  

  21.00 
(ทอท.) 

- - 

 บกท. 62 100.00 95.00 1. การพัฒ นาเครือข ายเสนทางการบิน เชื่ อมโยงกับ
ตางประเทศ ของ บกท. ประกอบดวย 
     1.1 พัฒนาการเชื่อมตอเที่ยวบินที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปน Hub  ดําเนินการแลวเสร็จ
สําหรับตารางบินฤดูหนาว เริ่มใชงานวันท่ี 27 ต.ค. 2562 

ปญหาอุปสรรค 
• การปรับปรุงตารางบิน
จําเปนตองพ่ึงพาหนวยงาน
ภายนอก  ท้ั ง ใน แ ล ะ 
นอกประเทศ 

- - - 

  60-65 100.00 95.00      1.2 ขยายเสนทางบินในภูมิภาค เชน CLMV ASEAN และ 
เอเชียใต ปรับปรุงเวลาเขา - ออกของเที่ยวบิน เพื่อสนับสนุน 
การเชื่อมตอเที่ยวบิน ดําเนินการแลวเสร็จ สําหรับตารางบิน 
ฤดูหนาว เริ่มใชงานต้ังแต 27 ต.ค. 2562 ถึง 28 มี.ค. 2563 

  

แนวทางแกไข 
• จัดทําแผนตารางบิน
สํ า รอ ง ใน ก รณี ไม ได    
ตามแผน 

- - - 
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  62-63 5.00 -      1.3 การดําเนินการจัดหาเครื่องบินเม่ือโครงการไดรับ
อนุ มั ติ จ าก  ค รม . เพื่ อ ล ด อ ายุ ข อ งฝู งบิ น แ ละ เพิ่ ม 
ความทันสมัยและพัฒนาการ เชื่อมตอเที่ยวบิน อยูระหวาง
จัดทําสมมติฐานของโครงการ 

ปญหาอปุสรรค 
• แผนงานลาชา จากการปรับ
สมมติฐานลาชา 
•  โครงการอาจไมสอดคลอง 

- - - 

  63 50.00 -      1.4 ศึกษาเพื่อทําการเปรียบเทียบสมรรถนะและการใชงาน 
ของเครื่องบินแบบตาง อยูระหวางการจัดทําสมมติฐาน 
ของโครงการ 
 
 

กับสภาวะปจจุบัน 
แนวทางแกไข 
• จัดทําสมมติฐาน โดยให
ทุกหนวยเกี่ยวของรวมมือกัน  
• จัดทําสมมติฐาน โดยคํานึง 
ถึงทุกองคประกอบ 

- - - 

 บทม. 63 100.00 100.00 
 

2 . ก ารพั ฒ น าเค รื อ ข าย เส น ท างก ารบิ น เชื่ อ ม โย ง 
กับตางประเทศ ของ บทม. ประกอบดวย 
     2.1เป ด เส นทางบิ น ใหม ระหว างประเทศไทยและ 
สาธารณรัฐอินเดียเปดเสนทางบินใหม จํานวน ๒ เสนทาง 
ไดแก 1) กรุงเทพฯ - พาราณสี 2) กรุงเทพฯ - อาหเมดาบาด 

 - - - 

  63 100.00 100.00 
 

      2.2 เปดเสนทางบินใหมระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐจีน   
 (ไตหวัน) เปดเสนทางบินใหม จํานวน ๑ เสนทาง ไดแก 
 เชียงใหม - เกาสง  

 - - - 

  63 100.00 60.00 
 

      2.3 เปดเสนทางบินใหมระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐ   
 ประชาชนจีน เปดเสนทางบินใหม จํานวน ๒ เสนทาง ไดแก 
 1) กรุงเทพฯ - คุนหมิง  2) กรุงเทพฯ - เซ่ียเหมิน  

    

  63 100.00 60.00 
 

      2.4 เพิ่มชองทางการขายในรูปแบบเที่ยวบินรวม (Codeshare)  
 กับ บกท.  บทม. ทําการขายในรูปแบบเท่ียวบินรวม บนเท่ียวบินท่ี บกท.   
 เปนผูทําการ บินในทุกเสนทาง โดยปจจุบัน ดําเนินการแลว ๖ เสนทาง   
 ไดแก 1) กรุงเทพฯ - เชียงใหม 2) กรุงเทพฯ - ภูเก็ต 3) กรุงเทพฯ  -  กระบ่ี   
 4) กรุงเทพฯ - พนมเปญ  5) กรุงเทพฯ - ยางกุง  6) กรุงเทพฯ – เวียงจันทน 
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 ทอท. 57-62 
  

- - 3. การพัฒ นาเครือข ายเสนทางการบิน เชื่ อมโยงกับ
ตางประเทศ ของ ทอท. ประกอบดวย  4 โครงการ ไดแก 
      3.1 โครงการสงเสริมการตลาดดานการบิน ณ ทาอากาศยาน
เชียงรายและทาอากาศยานหาดใหญ ป 2557 – 2562 

มีสายการบินสมัครเขารวมโครงการฯ 11 สายการบิน  
13 เสนทางบิน คือ 1) Tiger air เสนทางบินหาดใหญ -  Changi Airport 
สิงคโปร 2) Thai AirAsia เสนทางบินหาดใหญ - Kuala Lumpur 
มาเลเซีย ๓) AirAsia Berhad เสนทางบินหาดใหญ - Kuala 
Lumpur มาเลเซีย 4) Hong Kong Express เสนทางบินเชียงราย - 
Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
5 ) Kunming Airline เส น ท าง บิ น ห าด ให ญ  -  Kunming 
Changshui สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) Jetstar Asia Airways 
เสนทางบินหาดใหญ - Changi สิงคโปร 7) Beijing Capital 
Airlines เส นทางบินเชี ยงราย–Haikou Meilan สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน 8) Thai Lion Air เสนทางบินเชียงราย - Changsha  
Huanghua สาธารณรัฐประชาชนจีน 9) Tha Lion Air เสนทางบิน
เชี ยงราย - Hefei Xinqiao International Airport สาธารณ รั ฐ
ประชาชนจีน 10) Malindo Air เสนทางบินหาดใหญ  - 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 11) Malindo Air เสนทางบินหาดใหญ - 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 12) Ruili Airlines เสนทางบินเชียงราย - 
Xishuangbanna Gasa International Airport 1 3 )  Korean 
Airlines เสนทางบินเชียงราย - Inchoen สาธารณรัฐเกาหลี 

- 21.00 - - 

  59-61  100.00 100.00                 3.2   โครงการสงเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในชวงเวลา 
ไมคับคั่ง ณ ทาอากาศยานดอนเมือง ป 2559 - 2561  
มีสายการบินท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไข โดยแบงเปน
เท่ียวบินแบบประจํา จํานวน 6 สายการบิน 8 เสนทางบิน 
ไดแก 1) Nokscoot เสนทางบินดอนเมือง - เส่ินหยาง              

- - - - 
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     และตาเหลียนสาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Thai AirAsia เสนทางบิน
ดอนเมือง - โกลกาตา สาธารณรัฐอินเดีย 3) Sabaidee Airways 
เสนทางบินดอนเมือง - Huangshan Tunxi International 
และJinan Yaoqiang International สาธารณรัฐประชาชนจีน  
4) Thai Lion Mentari เสนทางบินดอนเมือง - Bombay 
International สาธารณ รัฐอิ น เดีย  5 ) NewGen Airways 
เสนทางบินดอนเมือง - Jinan Yaoqiang International สาธารณรัฐ
อิ นเดี ย 6 ) Thai AirAsia X เส นทางบินดอน เมือ ง–Kansai 
International ญ่ี ปุน และเท่ียวบินแบบเชาเหมาลํา มีจํานวน  
3 สายการบิน 3 เสนทางบิน ไดแก  1) Thai AirAsia เสนทางบิน 
ดอนเมือง - Ningbo Lishe สาธารณรัฐประชาชนจีน  2) การบินไทย 
เสนทางบินดอนเมือง - Singapore Changi สาธารณรัฐสิงคโปร 
3 ) Silk Air เส น ท างบิ นด อ น เมื อ ง  - Singapore Changi  
สาธารณรัฐสิงคโปร 

    

  59-61 100.00 100.00       3.3  โครงการสงเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในชวงเวลา 
ไมคับคั่ง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ป 2559 – 2561  
มีสายการบินท่ีมีคุณสมบัติถูกตองตามเงื่อนไขและขอกําหนด 
จํานวน 15 สายการบิน 24 เสนทางบิน ไดแก 1) Spring 
Airlines เสนทางบินสุวรรณภูมิ - Zunyi Xinzhou ทาอากาศยานตาเหลียน 
ทาอากาศยาน Lanzhou Zhongchuan และทาอากาศยาน 
Yinchuan Hedong International สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) Ikar Airlines เสนทางบินสุวรรณภูมิ - Cam Ranh สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ทาอากาศยานYemelyanovo สหพันธรัฐ
รัสเซีย 3) Asia Atlantic Airlines เสนทางบินสุวรรณภูมิ - 
ทาอากาศยาน Harbin Taiping ทาอากาศยาน Ordosejin 
Horo สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) Ural Airlines เสนทางบิน
สุวรรณภูมิ - ทาอากาศยาน Vladivostok ทาอากาศยาน Irkutsk  

- - - - 
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     สหพันธรัฐรัสเซีย 5) China Southern Airlines เสนทางบิน
สุ วรรณ ภู มิ - Urumai Diwopu ส าธารณ รั ฐป ระชาชน จี น  
6) Xiamen Airlines เสนทางบินสุวรรณภู มิ - Fuzhou Changle 
7) T’Way เสนทางบินสุวรรณภูมิ - Ras Al Khaimah สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส 8) LCC Nordwind เสนทางบินสุวรรณภู มิ - 
Sheremety Penglai สหพันธรั ฐรั สเซีย 9) LCC Nordwind 
เสนทางบินสุวรรณภูมิ-Sheremety Penglai สหพันธรัฐรัสเซีย 
10) China Eastern เสนทางบินสุวรรณภู มิ - ท าอากาศยาน 
Yantai Penglai และท าอากาศยาน Chengdu Shuang Liu 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 11) Air India เสนทางบินสุวรรณภูมิ - 
ท าอากาศยาน Biju Patnaik และท าอากาศยาน Chandigarh 
สาธารณรัฐอินเดีย 12) Siberia Airways เสนทางบินสุวรรณภูมิ -   
ทาอากาศยาน Novosibirsh และ ทาอากาศยาน Vladivostok 
สหพันธรัฐรัสเซีย 13) Spice Jet เสนทางบินสุวรรณภูมิ - Sardar 
Vallabhbhai Patel สาธารณรัฐอินเดีย 14) British Airways 
เส น ท าง บิ น สุ ว รรณ ภู มิ  - London Heathrow ส ห ราช
อาณาจักร 15) Jeju Air เสนทางบินสุวรรณภูมิ - Gimhae เกาหลี 

    

  62 - -       3 .4  ทอท. ร วมงานกิ จกรรม Road show / Event  
ที่ เกี่ยวของกับการบินพาณิชย เชน 1) งาน CAPA India 
Aviation Summit 2019 เม่ือวันท่ี 11- 15 ก.พ. 2562  
ท่ีเมืองเดลี อินเดีย 2) งาน Route Asia 2019 เม่ือวันท่ี 9 - 12  
มี.ค. 2562 ท่ีเมืองเซบู ฟลิปปนส 3) งาน World Routes 2019 
เม่ือวันท่ี 19 - 25 ก.ย. 2562 ท่ีเมืองแอดเดลี ออสเตรเลีย 

- 21.00 100.00 ๑๐๐.00 
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  6๓ - -      3 .5 โค ร ง ก า ร ก ร ะ ตุ น ต ล าด ด า น ก า ร บิ น แ ล ะ 
การทองเที่ยวไทยระยะส้ัน ณ ทาอากาศยานของ ทอท. 
ทั้ง 6 แหง  มี 24 สายการบินสมัครเขารวมโครงการฯ คือ                  
            3.๕.๑ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดแก 1) Thai 
Airways International PLC 2 )  LOT Polish Airlines  
3) QINGDAO AIRLINES C  4) THAI VIETJET AIR JOINT STOCK 
            3.๕.๒ ทาอากาศยานดอนเมือง ไดแก  1) Thai 
Lion Air 2) Nok Air 3) Thai Air Asia X 4) Thai Air Asia  
            3.๕.๓ ทาอากาศยานภูเก็ต ไดแก 1) Royal Flight 
airlines 2) TUI Fly Nordic  3) WEST AIR 4) Pegas Fly 
5 )  Azur Air 6 )  LOT Polish Airlines  7 )  Nordwind 
Airlines  8 )  Salam Air 9 ) Qingdao Airlines 1 0 ) I-Fly  
1 1 )  Thai Lion Air 1 2 )  TUI Airways 1 3 )  Azur Air 
Ukraine 14) Sunclass Airlines  15) SCAT Airlines 

- - - - 

16. มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการดําเนินงานคลังสินคา   
 

ทอท. 61 100.00 100.00 • ทอท. ใหความสําคัญกับการใชประโยชนเขตปลอดอากร   
และคลังสินคา โดยผลักดันให เปน เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ 
ท า ง ศุ ล ก า ก ร  ณ  ท า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  แ ล ะ 
ร าง  พ.ร.บ. ศุลกากรได รับการประกาศเป น พ.ร.บ. ศุลกากร  
พ.ศ. 2560 เปนท่ีเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 13 พ.ย. 2560  
ไดมีการประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การควบคุมการนําเขา 
ในราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใชประโยชนซ่ึงของ 
ในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 วาดวยการนําของเขามา 
ในราชอาณาจักรหรือนําวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเขาไป 
ในเขตปลอดอากรเพ่ื อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือ
ดํา เนิ นการด วย วิ ธีอื่ น ใดกับของน้ัน โดยมี วัตถุประสงค 
เพ่ือสงออกไปนอกราชอาณาจักรใหของน้ัน ไดรับการยกเวน 
 

- 
 

- 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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ไมอยูภายใต บังคับกฎหมายในสวนท่ี เกี่ยวกับการควบคุม 
การนําเข า ส งออก การครอบครองหรือการใชประโยชน 
ของดังกลาวเฉพาะในเขตปลอดอากร ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท าอ ากาศยานดอน เมื อ ง และท าอากาศยานอู ตะเภา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท่ีจัดต้ังอยูในพ้ืนท่ี
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ซ่ึงประกาศดังกลาวสงผลให 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดรับสิทธิเทียบเทาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
ทําใหสินคาดังกลาวท่ีนําเขามาในเขตท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวง 
• ผลจากการดําเนินมาตรการดังกลาว ส งผลให สินค า 
ท่ี นําเขามาในเขตท่ีไดกําหนดไวในกฎกระทรวงการคลัง 
ยังไมตองยื่นขอใบอนุญาตตาง ๆ เพ่ือการนําเขาในกรณีท่ีไมได
นําสินคาน้ันเขามาบริโภคในประเทศ ปจจุบันไดเริ่มมีสินคา      
ท่ีนําผานเขาท่ีไดรับสิทธ์ิดังกลาวแลว อาทิ เครื่องสําอาง 

17. มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ดานการขนสง 

สบพ./ทอท. 
 

59-6๔ 100.00 100.00 • ทอท.และ สบพ. ไดทําพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงในการพัฒนา
บุคลากรดานการบินใน 3 สาขา ไดแก 1) Aviation Technology 
and Innovation  2 )  Aviation Safety and Security        
3) Air Transport Management   
•  ทอท. และ สบพ. ได ทํา MOU ฉบับใหมแก ไข 3 สาขา (ป  2562 - 
2564) ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  1 ) ส าข า นิ รภั ย แล ะก ารรั ก ษ า 
ความปลอดภัยดานการบิน (Aviation Safety and Security)  
2) สาขาการบริหารจัดการสนามบิน (Airport Management)  
3) สาขาการจัดการการขนส งทางอากาศ (Air Transport 
Management)  สําหรับป งบประมาณ 2563 อยู ระหวาง
ดําเนินการหาความตองการท่ีเปนปจจุบันในการพัฒนาบุคลากร
ทางดานการบิน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564   
 

- 0.29 - - 
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๒. เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวและการเขาถึงระบบการคมนาคมขนสง 
๒.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

44. โครงการกอสรางสะพานปทุมธานี 3 
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี  
• ระยะเวลา ป 2563 - 2566 
• งบประมาณ 17,460 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  แนวเสนทางโครงการ
แบงออก เปน 3 สวน ดังน้ี 1) จุดเริ่มตน
ของโครงการจากทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองหมายเลข 9 (ตะวันตก) ชวง กม.64  
ผานทางหลวงหมายเลข 3111 ท่ี ต.สามโคก 
และขามแม นํ้ าเจ าพระยา ไปบรรจบ
บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 347  
ตัดกั บ ท างห ลวงห มาย เลข  3 21 4  
2) ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 3214 
จากจุดตัดทางหลวงหมายเลข 347      
ถึ งท างแ ย ก ต า งร ะ ดั บ คล อ งห ล ว ง  
3) จุดเริ่มตนจากทางแยกตางระดับคลองหลวง  

ทล.   63-๖6 - - • สะพานสามโคก การออกแบบแลวเสร็จ อยูระหวาง คชก. 
พิจารณารายงาน EIA  
• สะพานปทุมธานี 3 ศึกษา Feasibility study แลวเสร็จ    

อยูระหวาง คชก. พิจารณา EIA 
 

  

-  17,460.00       - - 

45. โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ํา
เจ าพระยา บริ เวณพระสมุทรเจดี ย 
จ.สมุทรปราการ - ถนนเชื่อมตอสะพาน
ข ามแม น้ํ าท าจี น  บริ เวณ ท าฉลอม          
จ.สมุทรสาคร  
 
 

ทช. 57-๗๔ - - อยูระหวางการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม  
(ป 2557 - 2563)  สํารวจอสังหาริมทรัพย ป 2565 - 2566 
เวนคืนป 2567-2568 เริ่มกอสรางป 2569 - 2574 
 

- 93,107.59 - - 
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46. โครงการกอสรางสะพานบริ เวณ
สนามบินน้ํา จ.นนทบุร ี

ทช. 60-66 - - ยุติโครงการ เน่ืองจากมีประชาชนคัดคานจํานวนมาก แมวา ทช.     
ไดศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอมแลวเสร็จ ในป 2560  

- 3,486.50 - - 

47. โครงการกอสรางสะพานบริเวณ 
ทาน้ํานนทบุรี  
• งบประมาณ รวม 6,033 ลบ. ประกอบดวย  
    คาสํารวจออกแบบ 18.50 ลบ. 
    คาสํารวจอสังหาริมทรัพย 18.50 ลบ. 
    คาเวนคืนท่ีดิน 2,200.00 ลบ. 
    คากอสราง 3,796.00 ลบ. 

ทช. 49-57 100.00 100.00  ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2557 และเปดใหบริการแลว ไดรับ 
 พระราชทานชื่อวาสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ 

- 6,033.00 100.00 100.00 

48. โครงการก อสร างถนนเชื่ อมต อถนน 
ราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ – ใต 

ทช. 59-62  
100.00 

   
100.00 

โครงการประกอบดวย ๔ ตอน โดยดําเนินการแลวเสร็จท้ังหมด ดังน้ี 
• ตอน NS1 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562 

- 6,758.73 
1,604.70   

 
- 

 
96.53 

• ระยะเวลา ป 2559 - 2562   100.00 100.00 • ตอน NS2 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562  1,871.39     - 98.02 

• งบประมาณรวม 6,758.73 ลบ.   100.00 100.00 • ตอน NS3 ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562  2,007.00 - 99.17 

• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางถนน 
ขนาด 6 ชองจราจร  กวางชองละ  3.00 - 3.50 ม.           
พรอมระบบระบายนํ้า และส่ิงอํานวย
ความปลอดภัย 

  100.00 
 

100.00      • ตอน CD Road ดําเนินการแลวเสร็จ ป 2562  1,275.64   - 95.28 

49. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ  
และถนนราชพฤกษ ระยะที่ 2 (ตอนที ่3) 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2563 
• งบประมาณรวม 988.89 ลบ. 
• แนวทางดํ าเนิ นงาน อยู ระหว างการ
กอสรางปรับปรุงถนนคูขนานระดับดิน  
ขนาด 2 ชองจราจร พรอมเครื่องหมาย
จราจรไฟฟ าแสงสว าง และส่ิ งอํ านวย 
ความปลอดภัย 

ทช. 60-63 100.00 
 

100.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จในป ๒๕๖๓  
 

- 988.89 - 89.03 
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50. โครงการทางพิ เศษสายศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
• ระยะเวลา ป 2556 - 2560 
• งบประมาณ 42,380 ลบ. (กอสราง
และเวนคืนท่ีดิน)  
•  แนวทางดําเนินงาน  รูปแบบการกอสราง
เปนทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร 
ระ ย ะท าง 1 6 .7  กม . มี จุ ด เริ่ ม ต น 
จากทางหลวงแผนดินหมายเลข 9 วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถ.กาญจนาภิเษก) 
บริเวณโรงกรองนํ้ามหาสวัสด์ิ ส้ินสุด
โครงการบริเวณยานบางซ่ือเชื่อมตอกับ
ทางพิเศษศรีรัช (ทางดวนขั้นท่ี 2) บริเวณ
สถานีขนส งสาย เห นือ  (หมอ ชิต  2 )  
และลงสูระดับพ้ืนราบท่ีบริเวณกําแพงเพชร 2 

กทพ. 56-60 
 

100.00 100.00 เปดใหบริการแลว เม่ือวันท่ี 22 ส.ค. 2559 เปนการเชื่อมโยง
โครงขายระบบทางดวนในเมืองของ กทพ. กับทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานครดานตะวันตก 
(ถ.กาญจนาภิเษก) ของ ทล. และมีสวนตอขยายในอนาคต  
เพ่ือเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

- 42,380.00 
 

100.00 100.00 

51. โครงการระบบทางดวนขั้นที่ 3  
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมตอไปยัง    
ถนนวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
และสวนทดแทนตอน N1 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2570 
• งบประมาณ 22,990 ลบ. 
• แ น ว ท า ง ดํ า เนิ น ง าน   ก อ ส ร า ง 
เป นทางยกระดั บขนาด 4 ช องจราจร  
และมีแนวสายทางซอนทับกับ ถ.ประเสริฐมนูกิจ 
มีจุดเริ่มตน ถ.ประเสริฐมนูกิจ และส้ินสุด
ท่ีถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออก ระยะทางประมาณ 10.5 กม.  

กทพ. 62-70  
 

- - • สนข. ได จั ดส งร างผลการศึกษาความเหมาะสม และ              
แบบเบ้ืองตนของโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าตาล ชวงแคราย -  
ลําสาลี (บึงกุม) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
การศึกษาฯ ให กทพ. เรียบรอยแลว  
• การประชุมคณะกรรมการ กทพ. เม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 2562 
มีมติอนุมัติให กทพ. นําเรื่องเสนอ คค. เพ่ือพิจารณานําเสนอ ครม. 
เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการระบบทางดวนขั้นท่ี 3 สายเหนือ 
ตอน N2 เช่ือมตอไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ดานตะวันออก ซ่ึงมีความพรอมกอน ไปพรอมกับกอสราง 
ฐานรากรถไฟฟ าสายสี นํ้าตาล ชวงแคราย - ลําสาลี  (บึ งกุม)  
ซ่ึง กทพ. ไดนําเรื่องเสนอ คค. เพ่ือพิจารณานําเสนอ ครม. 
เพ่ือขออนุมัติโครงการฯ ตอไป 

- 22,990.00 
(เฉพาะ N2) 

- - 
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52. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -
ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ 
มหานครดานตะวันตก 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
• งบประมาณ 31,244 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ระยะทางรวม 18.7 กม.
มี จุ ด เริ่ ม ต น ท่ี  ถ .พ ระราม ท่ี  2 เป น 
ทางยกระดับขนาด 6 ชองจราจร ซอนทับ
ไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามท่ี  2 มา 
ทางด า น ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ 
จนถึงดาวคะนอง จากน้ันแนวสายทาง 
จะซอนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
จนถึ งบริ เวณถนนพระรามท่ี  3 ใกลกับ 
ทางแยกตางระดับบางโคล ส้ินสุดโครงการ 
โดยเช่ือมตอกับทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษ
เฉลิมมหานคร  

กทพ. 62-66 - - ประกอบดวยงาน 2 สวน ไดแก  
1. งานผูใหบริการควบคุมงานกอสราง กทพ. ไดลงนาม 
ในสัญญาจางผู ใหบริการควบคุมงานกอสรางโครงการ  
เม่ือวันท่ี 14 พ.ย. 2561 และไดแจงใหผูบริการควบคุมงาน   
เริ่มงานชวงควบคุมงานกอสรางและบริหารโครงการต้ังแตวันท่ี 
16 ม.ค. 2563 
2. งานจางผูรับจาง  
      • การประกวดราคางานจางกอสรางโครงการทางพิเศษ 
สายพ ระราม  3  - ด าวคะน อง  - วงแหวน รอบ นอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ 1 - 4 (งานโยธา) 
ด ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร าค าน าน าช า ติ  โด ย ป จ จุ บั น มี ผ ล 
การดําเนินการ ดังน้ี  สัญญาที่ 1 อยูระหวางการเตรียมการ
ป ระก าศผล ผู ช น ะก ารป ระกวด ราค าฯ  สัญ ญ าที่  2  
กทพ. ลงนามในสัญญาจางกอสรางเม่ือวันท่ี 29 ม.ค. 2563 
สัญญาที่ 3 ออกประกาศเรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา 
โครงการฯ สัญญาท่ี 3 โดยการประกวดราคานานาชาติ  
เม่ือวันท่ี 5 ก.พ. 2563 มีผูอุทธรณผลการประกวดราคา
จํานวน 1 ราย ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณฯ สัญญาที่ 4 ความกาวหนางานกอสราง
สะสม ณ มี.ค. 2563 ผลงานรอยละ 2.04 จากแผนรอยละ 1.86 
เร็วกวาแผนรอยละ 0.18  
       • การประกวดราคางานจางกอสรางโครงการทางพิเศษ    
สายพ ระราม  3  - ด าวคะน อง  - วงแหวน รอบ นอก
กรุงเทพมหานครดานตะวันตก สัญญาที่ 5 (งานระบบ
จัด เก็ บ ค าผ าน ท าง ระบ บ ควบ คุ ม การจราจร  และ
ระบบส่ือสาร) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สัญญาที่ 5  
อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงรางขอบเขตของงานจาง 

- 31,244.00 100.00 3.99 
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53. โครงการถนนเลียบแมน้ําเจาพระยา  สนข. 58 100.00 100.00 • ก ารศึกษาความ เหมาะสมทางเศรษฐกิ จ  วิศวกรรม           
และส่ิงแวดลอม ถนนเลียบแมนํ้าเจาพระยา ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ  
ผลการศึกษาสรุปวา โครงการน้ีประกอบดวย 8 โครงการยอย 
ระยะทางรวม 140 กม. ในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี 
นนทบุรี และสมุทรปราการ รวมมูลคาโครงการ 35,835 ลบ.  
• มติ คจร. เม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 2561 รับทราบผลการศึกษา 
และมอบหมายให คค. โดย สนข. หารือรวมกับ มท. และ กทม. 
ในการพัฒนาและออกแบบทางสัญจรเลียบแม นํ้าเจาพระยา 
ใหมีการบูรณาการและมีความสอดคลองกัน ขณะน้ีอยูระหวาง
เตรียมการประชุมรวมระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

- 38.40 100.00 100.00 

54. โครงการศึ กษาด านวิ ศวกรรม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมและออกแบบ
รายละเอียดโครงขายทางเชื่อมระหวาง
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษ
ศรีรัช - วงแหวนรอบนอกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59 100.00 100.00 • การศึกษาแลวเสร็จผลการศึกษาสรุปไดวา 1) แนวเสนทาง 
มีจุดเริ่มตนบริเวณตางระดับรัชวิภา ลอดใตทางยกระดับ
อุตราภิมุขไปตามแนวถนนกําแพงเพชร 2 ยกขามทางพิเศษศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ โครงการรถไฟฟาสายสีแดง      
ขามคลองเปรมประชากรแลวเช่ือมเขาทางพิเศษศรีรัช-วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพฯ 2) รูปแบบโครงการฯ เปนทางยกระดับ 
ขนาด 4 ชองจราจร ความกวางโครงสรางแตละทิศทาง 10.40 ม. 
ความยาวจากทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ มุง
หนาทางยกระดับอุตราภิมุข ระยะทาง 1,397 ม. สวนความยาว
จากทางยกระดับอุตราภิมุขมุงหนาทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพฯ ระยะทาง 2,280 ม. 3) รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม คือ 
การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชน (PPP) โดยการใหสัมปทาน
แกเอกชน ซ่ึงเอกชนเปนผูรับภาระความเส่ียงดานปริมาณจราจร
และรายได รวมท้ังกอสรางและโอนใหเปนของรัฐ โดยกําหนดอายุ
ส้ินสุดสัมปทาน พ.ศ. 2585 เพ่ือใหเอกชนมีความม่ันใจวาจะสามารถ
คืนทุนและมีผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง    
 

- 30.00 100.00 95.00 
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     • คจร.  มีมติเม่ือวันท่ี  29 มิ .ย. 2560 เห็นชอบในหลักการ 
ของการเช่ือมโยงโครงขายตามโครงการศึกษาดังกลาว  โดยให คค. 
มอบหมายหนวยงานเจาของโครงการไปดําเนินการโครงการ  
รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก กทพ.  ทล.  รฟท.  
รับไปพิจารณาดําเนินการ   
• กก.วล. มีมติเม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2561 เห็นชอบรายงาน EIA 
โครงการโครงขายทางเช่ือมระหวางทางยกระดับอุตราภิมุข 
และทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ของ กทพ. 
(ภายใตโครงการศึกษาความเหมาะสมฯ ของ สนข.) 

    

๒.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงเชื่อมโยงระหวางเมืองในภูมภิาค 

โครงการ 
55. โครงการเรงรัดกอสรางขยาย 4 ชอง
จราจร และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
โครงการบู รณะทางหลวงสายห ลัก
ระหวางภาค   
• ร ะ ย ะ เว ล า  ป  2 5 5 8  - 2 5 6 5 
• งบประมาณ 69,738 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางขยาย      
ทางหลวงเปนทางขนาด 4 ชองจราจร 

ทล. 58-65 94.83 80.๐๐ 
 

• ดําเนินการแลวเสร็จ ๑๙ สายทาง 
•  อยูระหวางดําเนินการ ๒๕ สายทาง 
•  ยังไมเริ่มดําเนินการ     1๔  สายทาง 

ไม ได รั บ งบ ป ระมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

69,738.00 - - 

56. โครงการแกไขปญหาจราจรของ
เมืองใหญในภูมิภาค (32 โครงการ) 
• ระยะเวลา ป 2558 - 25๗๔ 
• งบประมาณรวม 20,026.00 ลบ. 

ทช. 58-๗๔   •  ดําเนินการแลวเสร็จ  ๙ สายทาง 
•  อยูระหวางดําเนินการ  ๘   สายทาง 
•  ยุติโครงการ   2  สายทาง 
•   ยังไมเริ่มดําเนินการ    ๑๒  สายทาง 

 20,026.00   

• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางปรับปรุง
ถนน 2 - 4 ชองจราจรตอทิศทาง  

 59-62 100.00 
 

100.00 1. โครงการถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS1 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562 

- 1,604.70 100.00 96.53 

  59-62 100.00 100.00 ๒. โครงการถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS2 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562 

- 1,871.40 100.00 98.02 
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ระยะเวลา
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มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 
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แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  59-62 100.00 100.00 ๓. โครงการถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน NS3 ดําเนินการแลวเสร็จป 2562  

- 2,007.00 100.00 99.17 

  59-62 100.00 100.00 ๔. โครงการถนนเชื่อมตอถนนราชพฤกษ – ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต ตอน CD Road ดําเนินการแลวเสร็จป 2562   

- 1,275.64 100.00 95.28 

  58-60 100.00 100.00 ๕. โครงการขยายถนนราชพฤกษ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 2) 
(ซอยจรัญสนิทวงศ 13 - คลองมหาสวัสดิ์ ) ดําเนินการ 
แลวเสร็จป 2560 และเปดบริการใหประชาชนแลว 

- 463.04 100.00 95.42 

  58-62 100.00 95.69 ๖. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวม 
เมืองชุมพร จ.ชุมพร อยูระหวางดําเนินการ 

-  788.00 - 88.85 

  58-61 100.00 100.00 ๗. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวมเมือง
ชัยนาท จ.ชัยนาท ดําเนินการแลวเสร็จป 2561 

- 498.76 100.00 100.00 

  58-61 100.00 100.00 ๘. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5  
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ จ.เพชรบูรณ ดําเนินการแลวเสร็จ    
ป 2561 

- 436.00 100.00 100.00 

  58-61 100.00 100.00 ๙. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนที่ 2)  
ผังเมืองรวมเมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี ดําเนินการ
แลวเสร็จป 2561 

- 380.00 100.00 86.97 

  60-63 100.00 100.00 ๑๐. โครงการขยายถนนกลัปพฤกษ ดําเนินการแลวเสร็จป ๒๕63  - 476.3๒ 100.00 97.16 

  6๔-6๖
  

- - ๑๑. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย นบ.3030  
ถนนชัยพฤษกษ เริ่มกอสรางป 256๔ - 2566 

- 903.00 - - 

  ๖๑-66 

 

- - ๑ ๒ . โค รงก ารก อ ส ร างท างห ล วงช น บ ท  ส าย  ข 1  
เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จัดกรรมสิทธ์ิท่ี ดิน 
ป 25๖๑ - 2563 เริ่มกอสรางป 2564 - 2566 

- 172.50 - - 

  6๕-7๓
  

- - ๑๓ . โค รงก ารก อส ร างท างห ลวงชน บ ท  สาย  ง1 6  
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร สํารวจออกแบบป 256๕ 
สํารวจอสังหาริมทรัพยป 256๙ จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 25๗๐ 
และเริ่มกอสรางป 257๑ - 257๓ 

- 647.94 
 

- - 
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ระยะเวลา
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ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  6๕-7๓ - - ๑ ๔ . โค รงก ารก อ ส ร า งท างห ล ว งช น บ ท  ส าย  ง3  
เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร สํารวจออกแบบป 256๕ 
สํารวจออก สังหาริมทรัพยป 256๙ จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 25๗๐ 
และเริ่มกอสรางป 257๑ - 257๓ 

- 284.20 - - 

  60-62 100.00 90.52 ๑๕. โครงการก อสรางทางหลวงชนบท สาย ค (บริ เวณ 
ถนนมหาเทพ) เมืองนครสวรรค จ.นครสวรรค อยูระหวางกอสราง 

- 93.70 - 43.36 

  65-72 - - 16. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณ 
หน า โรงแรม  NSC) เมื อ งน ครสวรรค  จ .น ครสวรรค 
สํารวจออกแบบป 2565 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2569  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2570 เริ่มกอสรางป 2571 - 2572 

- 36.9500 - - 

  6๕-72     - - ๑๗. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง (ตอนที่ 2)  
เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี สํารวจออกแบบป 256๕ สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป  256๙ จ ัดกรรมส ิท ธิ ์ที ่ด ินป  25๗๐        
และเริ่มกอสรางป 257๑ - 2572 

- 869.80 - - 

  64-68     - - ๑ ๘ . โค รงก ารก อ ส ร า งท างห ลวงช น บ ท  ส าย  ฉ 2  
เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2564 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2565 และเริ่มกอสรางป 2566 - 2568 

- 1,115.64 - - 

  63-67     - - ๑๙. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ก เมืองสระแกว 
จ.สระแกว สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2563 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน      
ป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565 - 2567 

- 880.50 - - 

  - - - ๒ ๐ . โค ร งก า ร ก อ ส ร า งท า งห ล ว งช น บ ท  ส าย  ค  
เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ียติุโครงการ 

ประชาชนคัดคาน - - - 

  62-67
  

- - ๒ ๑ . โค ร งก า รก อ ส ร า งท า งห ล ว งช น บ ท  ส าย  จ  
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2562    
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565 – 2567 

 

 

- 1,254.54 - - 
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  6๕-6๙
  

- - ๒ ๒ . โค รงก ารก อ ส ร า งท างห ลว งช น บ ท  ส าย  ช 3  
เมืองขอนแกน จ.ขอนแกน สํารวจอสังหาริมทรัพยป 256๕ 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2566 และเริ่มกอสรางป 2567 - ๒๕๖๙ 

- 1,425.70 - - 

  -
  

- - ๒ ๓ . โค ร งก า รก อ ส ร า งท า งห ล ว งช น บ ท  ส าย  จ  
เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ยุติโครงการ 

ประชาชนคัดคาน - - - 

  62-6๘
  

- - ๒ ๔ . โค รงก ารก อ ส ร า งท างห ล ว งช น บ ท  ส าย  ง8  
เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2562    
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 256๕ และเริ่มกอสรางป 2565 - 256๘ 

- 1,254.54 - - 

  61-66
  

- - ๒๕. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชน 
โคกลอย - ท ายเหมืองพั งงา สํารวจอสังหาริมทรัพยป  2561          
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2562 และเริ่มกอสรางป 2564 - 2566 

- 358.50 - - 

  62-67 - - ๒๖. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง2 เมืองกระบี่  
จ.กระบี่ สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2562 จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน   
ป 2564 และเริ่มกอสรางป 2565 - 2567 

- 180.00 - - 

  6๙-72
  

- - ๒ ๗ . โค รงการก อ สร างท างห ลวงชน บ ท  สาย  ค16  
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2569  
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2570 และเริ่มกอสรางป 2571 - 2572 

- 1๐๗.๔๐ - - 

  63-74
  

- - ๒๘. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง9 เมืองเชียงราย    
จ.เชียงราย สํารวจออกแบบป 2566 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2570 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2571 และเริ่มกอสรางป 2572 - 2574 

- ๑๒๓.๓๖ - - 

  6๖-74 - 
 

- ๒๙. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย จ4 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย สํารวจออกแบบป 2566 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 257๐ 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2571 และเริ่มกอสรางป 2572 - 2574 

- ๓๕๓.๘๕ - - 

  66-74 - - ๓๐. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท สาย ง10 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย สํารวจออกแบบป 2566 สํารวจอสังหาริมทรัพยป 2570 
จัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินป 2571 และเริ่มกอสรางป 2572 - 2574 

- ๒๔๖.๕๒ - - 
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  64-72
  

- - ๓๑ . โค รงก ารก อ ส ร างท างห ลวงชน บ ท  สาย  ง16  
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย สํารวจออกแบบป 256๗ สํารวจ
อสังหาริมทรัพยป  25๗๐ จ ัดกรรมส ิท ธิ ์ที ่ด ินป  257๒  
และเริ่มกอสรางป 257๓ - 257๕ 

- 3๕๓.๘5 - - 

57. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท
สนบัสนนุการเกษตร (ทช.) 

 

ทช. 
  

  

๕๘-๖๑   ประกอบดวย ๓ โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จท้ังหมด  6,748.07   

59 100.00 100.00 ๑. ยกระดับถนนลูกรังเปนถนนลาดยาง ระยะทาง 750 กม. 
ดําเนินการแลวเสร็จ  

- 4,542.35 100.00 100.00 

59 100.00 100.00 ๒. กอสรางถนนจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 25 รายการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 435.82 100.00 100.00 

   ๓. กอสรางสะพานในภู มิภาค ระยะที่  1 (สะพานยาว  
2,280 ม.+40 รายการสะพานชุมชน) ดังน้ี 

    

59 100.00 100.00       ๓.1 สะพานขนาดกลาง จํานวน 60 รายการ ดําเนินการแลว
เสร็จท้ัง 60 รายการ  

- 319.20 100.00 100.00 

58-61 100.00 100.00      ๓.2 สะพานชุมชน จํานวน 40 รายการ ดําเนินการแลว
เสร็จท้ัง 40 รายการ  

- 1,450.70 100.00 100.00 

58. โครงการกอสรางทางหลวงชนบท

สนบัสนนุการทองเที่ยว (34 สายทาง) 
  

ทช. ๕๘-๖๗   • ดําเนินการแลวเสร็จ         17 สายทาง 
• อยูระหวางดําเนินการ         ๕ สายทาง 
• ยุติโครงการ                   10 สายทาง 
• ยังไมเริ่มดําเนินการกอสราง  1 สายทาง 

 
 

2,181.4๔   

  58 100.00 100.00 ๑. ถนนสายเข าน้ํ าตกคอกม า (ตอนที่  2) ต.หาดคัมภี ร  
อ.ปากชม จ.เลย ระยะทาง 1.70 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 
 

14.50 100.00 98.62 

  58 - - ๒. ถนนสายบานหินซอน ต.หินซอน อ.แกงคอย จ.สระบุร ี
ระยะทาง 5.20 กม. ยุติโครงการ  

ซํ้าซอนกับโครงการของ
อบจ.สระบุรี  

- - - 

  58 100.00 100.00 ๓. ถนนสายทาเรือมูต ู- เกาะจํา ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี่ ระยะทาง 1.95 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

- 12.๑๗ 100.00 100.00 
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  58-๕๙ 100.00 100.00 ๔. ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 - บ.ทามะปรางค  
อ.วังน้ําเขียว – อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.44 กม. 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 8๒.00 100.00 95.12 

  58-60 100.00 100.00 ๕. ถนนสายแยก ทล. 1089 - ดอยฟาหมปก (ตอนที่ 6)  
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ระยะทาง 5.70 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

-   4๙.๐๐ 100.00 99.98 

  58-๖๐ 100.00 100.00 ๖. ถนนสาย มส.4009 แยก ทล.1263 - บ.แมจ า (ตอนที่  2)  
อ.ขุนยวมเมือง จ.แมฮองสอน   ระยะทาง 6 .82 กม.  
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 61.38 100.00 86.18 

  58-59 100.00  100.00 ๗. ถนนสาย บานตนีธาต ุ- ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แมฮองสอน 
ระยะทาง 27.62 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 55.8๐ 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 ๘. ถนนสาย สฎ.3062 แยก ทล. 401 - เขื่อนรชัชประภา อ.บานตาขนุ 
จ.สุราษฎรธานี ระยะทาง 9.59 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 13๙.๐0 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 ๙. ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ านบางคลุ ง  
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  ระยะทาง 10.84 กม . 
ดําเนินการแลวเสร็จ   

-  81.89 100.00 96.77 

  58-59 100.00 100.00 ๑๐. ถนนสายเลียบชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ จ.ตราด
ระยะทาง 5.80 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ   

- 30.00 100.00 97.70 

  58-60 
 

100.00 
 

100.00 ๑๑. ถนนสายทางเขาน้ําตกบกกราย อ.กระบุรี จ.ระนอง 
ระยะทาง 9.50 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 90.70 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 ๑๒. ถนนสาย บานใต - ทองนายปาน (ตอนที่ 2) อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎรธาน ีระยะทาง 3.92 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 66.20 100.00 98.87 

  59–61 100.00 100.00 ๑๓. บานคลองโคน - บานบางตะบูน อ.เมือง, อ.บานแหลม  
จ.สมุท รสงคราม , จ.เพชรบ ุร ี ระยะทาง 14.39 กม. 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 297.18 100.00 97.08 

   59-61 100.00    100.00 ๑ ๔ . บ านท าม วง - บ านบางเบิ ด  อ .บางสะพานน อย  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 16.12 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 
 

- 198.67 100.00 ๙๖.๙๘ 
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  61-63    100.00 100.00 ๑๕. บานสระนอย - ชายหาดปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 10.90 กม. ดําเนินการแลวเสรจ็ 

- 74.49 - 99.36 

  63-65 - - ๑๖. ทางหลวงหมายเลข 4 (ปากทางบานทุงมะเมา) - 
อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ 
ระยะทาง 18.84 กม. ยุติโครงการ  

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

255.83 - - 

  6๕ - - ๑๗. เพชรเกษ ม  - สถานี รถไฟทุ งป ระดู  อ .ทั บสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 8.05 กม. เริ่มกอสรางป 256๕  

- ๒๒.๕๐ - - 

  64-66 - - ๑๘. สถานี รถไฟทุ งประดู  - วัดทับสะแก อ .ทับสะแก  
จ.ประจวบคีร ีข ันธ ระยะทาง 4.84 กม. ยุบโครงการ 
รวมกับสายเพชรเกษม  

- 72.51 - - 

  64-66 - -  ๑๙. ปข.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.370)   
ยุติโครงการ 

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

219.55 - - 

  59-61    100.00 100.00 ๒ ๐ . แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - บ านบางจาก  
(บานบอเมา - บานดอนตะเคียน) อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 
8.59 กม. ดําเนินการแลวเสร็จ 

- 83.48 100.00 97.28 

  62-64 27.96 33.25 ๒๑. แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ที่ 7+500) – บานโพธิ์แบะ   
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 21.01 กม. อยูระหวางดําเนินการ 

- 180.78 - 38.91 

  62-64 25.54 16.73  ๒๒. แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ที่13+100) - 
เทศบาลปากน้ํ าหลังสวน อ.ทุ งตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง  
23.60 กม. อยูระหวางดําเนินการ 

- 195.48 - 19.63 

   59     100.00  100.00 ๒ ๓ . แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ที่  0+500)  
บานหาดทรายรี - บานมัทรี อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 16.96 กม. 
ดําเนินการแลวเสร็จ 

-  40.50 100.00 100.00 

  63-๖๕ - -  ๒๔. ถนนเพชรเกษม - อุทยานวิทยาศาสตรหวากอ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 2.77 กม. ยุติโครงการ  
 
 

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

255.83 - - 
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  61-63    100.00 100.00 ๒๕. บานสระนอย - ชายหาดปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 10.90 กม. กอสรางแลวเสร็จป 2562 

- 74.49 - 99.36 

  64-66 - - ๒๖. ปช.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.254) -  
บานบอนอก เลียบชายทะเลพุนอย - ส่ีแยกบานบอนอก 
(เพชรเกษม) (กม.29+182.015 - กม.40+222.039)  
อ.สามรอยยอด, กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 40.24 กม. 
ยุติโครงการ  

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

- - - 

  63 - - ๒๗ . บ านหน องบั ว  - บ าน เขากะโหลก อ .ป ราณ บุ รี  
จ.ประจวบคีรีขันธ ระยะทาง 4.70 กม. เริ่มกอสรางป 2563  

- 34.86 - - 

  65-67 - - ๒๘. บานกรูด-บานกลางอาว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ
ระยะทาง 22.90 กม. ยุติโครงการ 

อปท. ดําเนินการแลว 57.53 - - 

  6๕-66 - - ๒๙. สายบานบางคอย - บานทุงคานอย อ.เมือง จ.ชุมพร 
ระยะทาง 8.66 กม. ยุบรวมโครงการกับโครงการหมายเลข ๓๐ 

- ๔๕.๐0 - - 

  64-66 - - ๓๐. แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ที่ 16+891) - บานคลองชุม 
อ.เมือง, อ.สวี จ.ชุมพร ระยะทาง 25.52 กม. ยุติโครงการ 

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

247.95 - - 

  65 - - ๓๑. อาวทุงซาง หมูที่ 5 บานบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
ระยะทาง 2.11 กม. ยุติโครงการ 

มีการลาดยางแลว 
ตลอดสาย 

121.21 - - 

  63-65 - - ๓๒. แยกทางหลวงหมายเลข 4003 (กม.ที่14+350) -  
บานทองเกร็ง อ.สวี, อ.ทุงตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 16.61 กม. 
อยูระหวางดําเนินการ   

- 67.78 - - 

  63-65 - - ๓ ๓ .  ส า ม แ ย ก ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เล ข  4 0 0 2  
(กม.ที่ 13+100) - บานแหลมสันติ อ.หลังสวน, อ.ละแม  
จ.ชุมพร ระยะทาง 29.76 กม. อยูระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 

- 173.59 - - 
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59. โครงการทางพิเศษสายกระทู -  ปาตอง 
จ.ภูเก็ต 
• ระยะเวลา ป 2556 - 2569 
• งบประมาณ 14,177.22 ลบ. 
• แนวทางดํ าเนิ น งาน  รูปแบ บ เป น     
ทางยกระดับ มีอุโมงคอยูในชวงกลางของ
แนวสายท าง ระย ะท าง 3.98 กม .        
มีจุดเริ่มตนโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา 
ในพ้ืนท่ี ต.ปาตอง อ.กะทู จนถึงบริเวณ
จุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4029 

กทพ.   56-69 - - กทพ. ได เสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห โครงการฯ       
และขอมูลโครงการเพ่ิมเติมใหกับ สคร. เม่ือวันท่ี 27 มี.ค. 
2562 ปจจุบันอยูระหวาง สคร. พิจารณาขอมูลดังกลาว     
และไดเชิญ กทพ. เขารวมประชุมหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
โครงการทางพิเศษสายกระทู  - ปาตอง จ.ภู เก็ต รวมกับ
หนวยงานท่ี เกี่ยวของตาม ม. 27 แหง พ.ร.บ. รวมลงทุนฯ           
ป  2556 ในวันท่ี  17 เม.ย. 2562 เพ่ื อ ให  กทพ . ชี้ แจง
รายละเอียดในรายงานผลการศึกษา และวิเคราะหโครงการฯ     
ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก รวค. แลว ซ่ึงท่ีประชุมมีมติให กทพ. 
จัดสงขอมูลเพ่ิมเติมของโครงการให สคร. คือ การขออนุญาตใช
พ้ืนท่ีจากกรมปาไม  

- 14,177.22 - - 

60. โครงการกอสรางตอเติมทางขับลาน
จอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต พรอมระบบ
ไฟฟาทาอากาศยานนครศรีธรรมราช   
• ระยะเวลา ป 2557 - 2560 
• งบประมาณ 219.51 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางตอเติมทาง
ขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต 
พรอม 
ระบบไฟฟา ทําใหสามารถรองรับการจอด
เครื่องบินขนาด B737 ไดจํานวน 9 ลํา 

ทย. 57-60 100.00 100.00 กอสรางแลวเสร็จ เม่ือเดือน ต.ค. 2559 - 219.51 100.00 100.00 

61. โครงการกอสรางตอเติมลานจอดเครื่องบิน
และลานจอดรถทาอากาศยาน อุดรธานี   
• ระยะเวลา ป 2559 - 2561 
• งบประมาณ 159.87 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางว่ิง       
ใหรองรับเครื่องบิน B737 ไดจํานวน 9 ลํา  

ทย. 59-61 100.00 100.00 กอสรางแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 2561 - 159.87 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

62. โครงการกอสรางกอสรางทางขับและ 
ลานจอดเครื่องบนิทาอากาศยานลําปาง 
• ระยะเวลา ป 2559 - 2561 

• งบประมาณ 84.97 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางขับ   
และลานจอดเครื่องบินจะสามารถรองรับ
เครื่องบิน ATR72 ไดจํานวน 6 ลํา 

ทย. 59-61 100.00 100.00 
 

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ วันท่ี 1 พ.ค. 2561 - 84.80 100.00 100.00 

2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการจราจร และการจัดการความตองการในการเดนิทาง 

โครงการ 

63. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ 
• แนวทางดําเนินงาน จัดต้ังศูนยบริหาร

จราจรทางอากาศ ประกอบดวย ๑) การจัดต้ัง
ศูนยบริหารจราจรทางอากาศ  2) การเพ่ิม    
ขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจร 
ทางอากาศและการพัฒนาระบบเช่ือมตอ
โครงขายการบริหารจราจรทางอากาศ   
ท่ัวประเทศ 3) การจัดหาอากาศยานบิน
ทดสอบประสิทธิภาพสูง   

บวท. ๕๕-๖3 ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 •  ดําเนินการติดต้ังระบบ/อุปกรณหองฝกอบรมและปฏิบัติงาน
Contingency and Training ณ สํานักงานใหญ ทุงมหาเมฆ 
และศูนยควบคุมการบินภูมิภาค แลวเสร็จในป ๒๕๖๐  
•  บวท. เปดใชงานระบบใหม (Cutover) ท่ีศูนยควบคุมการบิน
เชียงใหม วันท่ี ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก 
วันท่ี ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเขต
สนามบินกรุงเทพ วันท่ี ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมการบิน
ภูเก็ต วันท่ี ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ 
วัน ท่ี  ๒๗ มิ .ย . ๒๕๖๒ ศูนยควบคุมจราจรทางอากาศ         
เข ต ป ระ ชิ ด ส น าม บิ น ภู มิ ภ าค  วัน ท่ี  ๗  ก .ค . ๒ ๕ ๖ ๒             
และศูนยควบคุมจราจรทางอากาศเสนทางบินกรุงเทพ วันท่ี       
๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยไดเปดใชงานท่ัวประเทศเปนท่ีเรียบรอยแลว 
โครงการแลวเสร็จ 

- ๔,๔๖๐.๓๑ 80.40 80.๖0 

64. โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา
มาตรฐานดานการจัดการระบบจราจร 
ในเมืองภูมิภาค 

สนข. 59 
 

100.00 100.00 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ โดยมาตรฐานดานการจัดระบบการจราจร
ในเขตเมืองประกอบดวยคูมือ 4 เลม ไดแก 1) คูมือการสํารวจ
และการวิเคราะหขอมูลดานการจราจร 2) คูมือการจัดระบบ
การจราจร  3) คู มือการติดตามและประเมินโครงการ  

- 11.32 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     4) คูมือการจัดทําทางจักรยานในเขตเมือง โดยมีเมืองตนแบบ 
จํานวน 6 เมือง ไดแก ภูเก็ต เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา 
อุดรธานี และเมืองพัทยา ชลบุรี พรอมท้ังจัดสงรายงาน 
ใหกับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ
ระบบจราจรในเขตเมืองภูมิภาคตอไป 

    

65. โครงการบริหารจัดการความตองการ 
ในการเดินทาง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงขายการจราจรและระบบขนสง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

สนข. 58  100.00  100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ และ คจร. มีมติเม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 2561 
รับทราบและมอบหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป และ ครม. มีมติรับทราบ เม่ือวันท่ี 17 เม.ย. 2561   

- 17.75 100.00 100.00 

มาตรการ 

18. มาตรการสงเสริมสายการบิน 
ใหเพิ่มจุดบินไปยังทาอากาศยาน 

บกท./บทม. ดําเนนิการ
ตอเนือ่ง 

  บกท. และ บทม. มีการดําเนินมาตรการสงเสริมสายการบินใหเพ่ิม
จุดบินไปยังทาอากาศยานในภูมิภาคของไทย ดังน้ี  

    

ในภูมิภาคของไทย บกท. ดําเนนิการ
ตอเนือ่ง 

 

- - 1.  มาตรการสงเสริมสายการบินใหเพิ่มจุดบินไปยังทาอากาศยาน
ในภู มิ ภาคของไทย  ของ บกท.  บกท. ทํ าการบิ นไปยั ง 
จุดบินหลักในแตละภู มิภาค อาทิ กรุงเทพ - อุดรธานี กรุงเทพ- 
ขอนแกน กรุงเทพ - อุบลราชธานี กรุงเทพ - ภูเก็ต กรุงเทพ - 
สุราษฎรธานี กรุงเทพ - กระบ่ี กรุงเทพ - หาดใหญ เชียงใหม -
ภูเก็ต โดยทําการบินตอเน่ืองและไดปรับเพ่ิมความถี่เท่ียวบิน
อยางตอเน่ือง ตามความตองการเดินทางของผูโดยสาร 

- - - - 

 บทม.  
 

 

ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

 

 

 
100.00 

 
 
 

 

 
100.00 

 
 
 

2.  มาตรการสงเสริมสายการบินใหเพิ่มจุดบินไปยังทาอากาศยาน 
ในภูมิภาคของไทย ของ บทม.   

      2.1 เพิ่ มความถ่ี เที่ ยวบินประจําภายในประเทศ        
เพ่ือตอบสนองตอปริมาณผูโดยสาร 3 เสนทางดังน้ี กรุงเทพฯ - 
เชียงราย กรุงเทพฯ - ภูเก็ต กรุงเทพฯ - กระบ่ี 
 

 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

 
 

100.00 
 
 
 

100.00 
 
 
 

      2.2 สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหาร
พิ เศษในชวงเทศกาล จัดโปรโมชั่นและบริการอาหารพิเศษ  
เชน เมนูอาหารเจในเทศการกินเจ เทศกาลวันพอแหงชาติใหบริการ
ขนมไทย  เทศกาลตรุษจีนใหบริการเมนูทารตสไตลฮองกง  

- - - - 

  ดําเนนิการ 
ตอเนือ่ง 

100.00 100.00        2.3 ใหบริการเที่ยวบินเสริมในชวงเทศกาลสําคัญ 
 เพ่ิมเท่ียวบินใหสอดคลองกับความตองการ และปริมาณผูโดยสาร 
 ในชวงเทศกาลสําคัญ เชน เทศกาลปใหม : เสนทางจาก กรุงเทพฯ  
 ไปยังเชียงใหม  เชียงราย และภูเก็ต  

- - - - 

19. มาตรการปรับปรุงการดําเนินงาน
และการใหบริการของทาอากาศยาน
ภูมิภาคใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 • ทอท. ไดเขารวมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
ข อ ง ท า อ า ก า ศ ย า น  (Airport Service Quality : ASQ)  
ของ Airport Council International (ACI) สํารวจความพึงพอใจ 
ของผูโดยสาร โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก        
มีหลักเกณฑ ในการใหคะแนนประเมินผลดานคุณภาพ 
การใหบริการของท าอากาศยาน โดยมีผลการประเมิน  
ณ ไตรมาส 3 ป 2562 (คะแนนเต็ม 5) อาทิ  
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 4.32 คะแนน (อันดับท่ี 137 ของโลก) 
 ทาอากาศยานดอนเมือง 4.01 คะแนน (อันดับท่ี 261 ของโลก) 
 ทาอากาศยานเชียงใหม 4.47 คะแนน (อันดับท่ี 95 ของโลก)  
 ทาอากาศยานภูเก็ต 4.14 คะแนน (อันดับท่ี 200 ของโลก) 
 ทาอากาศยานหาดใหญ 3.99 คะแนน (อันดับท่ี 268 ของโลก)  
 ทาอากาศยานเชียงราย 4.20 คะแนน (อันดับท่ี 170 ของโลก) 
 
 
 
 
 
 

- 25.71 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๓. เปาประสงคท่ี ๓ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง 

๓.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การปรบัปรุงโครงสรางพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดลอมใหมีคณุภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนสง 
โครงการ 

66. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
ตรวจสภาพรถ 

ขบ. 60   ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถจากของเดิม 
เปนแบบประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร  นํ าระบบ
เทคโนโลยี ส มัย ใหม เข ามาควบ คุมการตรวจสภาพรถ  
โดยเช่ือมตอกับโครงขายคอมพิวเตอรในการจัดเก็บบันทึกขอมูล

ดวย Software ประกอบดวย 2 โครงการ ดังน้ี  

 ๑๑๕.๖๐ 
 

  

  60 100.00 
 

100.00 
 

1. โครงการพฒันาปรบัปรุงระบบตรวจสภาพรถสํานกังานขนสง
จังหวัดสาขา 10 ระบบ ดําเนินการแลวเสร็จโดยไดระบบ
ตรวจสภาพรถสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา จํานวน 10 ระบบ  

- 73.45 
 

100.00 
 

100.00 
 

 60 100.00 
 

100.00 
 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถสํานักงาน
ขนสงจังหวัด 3 ระบบ ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดระบบ
ตรวจสภาพรถสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา จํานวน 3 ระบบ 

- 42.15 
 

100.00 
 

100.00 
 

67. โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
ตามเสนทางขนสงสินคาหลักของประเทศ 
(๑๓ แหง)   

ทล. 58-65 34.62 25.38 แผนระยะเรงดวน จํานวน 13 แหง ดําเนินการแลวเสร็จ ๗ แหง 
อาทิ จุดพักรถ ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา   
จุดพักรถสาย ทล.2 ต.หินลาด - โนนสะอาด จ.ขอนแกน  
จุดพักรถสาย ทล. 24 ต.ประโคนชัย - จรอกใหญ  จ.บุรีรัมย  
และอยูระหวางดําเนินการ ๖ แหง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ไมไดรับงบประมาณตามแผน 
เสนอขอรับรับประมาณ 
ในปถัดไป 

  2,070.00 - - 

68. โครงการกอสรางทางแยกตางระดับ 
และจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายหลัก (149 แหง)  

ทล. 58-65 - - อยูระหวางดําเนินการ ไมไดรับงบประมาณเสนอรับ 
งบประมาณในปถัดไป 

3,780.00 - - 

69. โครงการก อสร างสะพานข าม 
ทางรถไฟและงานรื้อยายส่ิงปลูกสราง 
ในพื้นที่ รฟท. สําหรับกอสรางสะพาน 

ทล. 5๘-65 100.00 30.49 ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1๕ แหง อยูระหวางดําเนินการ
กอสราง จํานวน 15 แหง รออนุมัติยกเลิกโครงการ จํานวน 1 แหง  
ไมเริ่มดําเนินการ 5๓ แหง 

ไมไดรับงบประมาณเสนอรับ
งบประมาณในปถัดไป 

9,694.00 - - 
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70. โครงการกอสรางสะพานและ

อุโมงคขามจุดตัดรถไฟ (24 แหง) 
• ระยะเวลา ป 2558 – 2564 

ทช. 58-64   • ดําเนินการแลวเสร็จ 1๒ แหง  
• อยูระหวางดําเนินการ/กอสราง 1๑ แหง 
•  ยุติโครงการ 1 แหง 

    

• งบประมาณรวม 4,574.44 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางเปนสะพาน 

 58–61  100.00 33.98 1.  สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ชบ. 3022 
แยก ทล. 315  - บานเกา อ.พานทอง จ.ชลบุรี อยูระหวางกอสราง 

อยู ระหว างแก ไขสัญญา 
และขยายสัญญา 

189.23 100.00 23.17 

ขามทางรถไฟ ขนาด 2 ชองจราจร พรอม 
ทางกลับรถใตสะพาน ไฟฟา เครื่องหมาย
จราจร และส่ิงอํานวยความปลอดภัย 

 58–61  100.00  100.00 2. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อบ. 3018 
แยก ทล.226 - บ.นาโหนน ต.ทาลาด อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2561) 

- 131.91 100.00 100.00 

  58-60  100.00  100.00 3. อุโมงคลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ขก. 1027 
แยก ทล.2 - บ.โคกทา อ.เมือง จ.ขอนแกน ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2560)  

- 411.64 100.00 99.07 

  58-60  100.00  100.00 4. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย สบ. 1004 
แยก ทล.1 - บ.หาดสองแคว อ.เฉลิมพระเกยีรติ, แกงคอย จ.สระบุร ี
ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2560) 

- 149.19 100.00 99.99 

  58-60  100.00  100.00 5. อุโมงคลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม.1001 
แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ อ.บัวลาย, บัวใหญ จ.นครราชสีมา  
ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2560)  

- 331.91 100.00 97.67 

  58-60  100.00  100.00 6.  สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย อต. 5003 
แยก ทช.อต.2014 - บ.โคน - บ.วังพะเนียด ต.บานโคน อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2560) 

- 135.53 100.00 99.34 

  59-61 100.00  100.00 7. อุโมงคลอดทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย นม. 3024 
แยก ทล.226 - บ.โนนมวง อ.เฉลิมพระเกียรติ , โชคชัย  
จ.นครราชสีมา ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2560) 

- 307.87 100.00 99.86 

  60-64 100.00 86.52 8.  สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ศก. 4003 
แยก ทล.2076 - บ.หวยทับทัน อ.หวยทับทัน, โพธ์ิศรีสุวรรณ, 
เมืองจันทร จ.ศรีสะเกษ อยูระหวางกอสราง 

- 120.89 - 71.72 

  60–64  100.00 11.96 9. แยก ทล.3233 - บานธรรมศาลา อ.เมือง, นครชัยศรี  
จ.นครปฐม อยูระหวางกอสราง 

- 211.00 - 15.00 
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  62-65 - - 10.  สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข. 1003  
แยก ทล.4 - บ.โพธ์ิเรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ อยูระหวางกอสราง 

- 288.70 - 15.00 

  59-61 100.00 100.00 11. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนสาย นฐ. 1012 
แยก ทล.4 - บ.กลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ดําเนินการแลวเสร็จ 
(ป 2561)  

  - 186.20 100.00 93.81 

  59-63 100.00 100.00 12. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนสาย  สค.2032 
แยก ทล.35 - บ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาครดําเนินการ
แลวเสร็จ (ป 2563) 

- 405.59 - 69.35 

  59-61 100.00 100.00 13. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟ กับถนนสาย พบ. 102016 
แยก ทล.4 - บานปกเตียน อ.ทายาง จ.เพชรบุรี ดําเนินการแลวเสรจ็ 
(ป 2562) 

- 135.57 - 96.69 

  60-64 100.00 2.06 14. สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย  
พบ. 1010 แยก ทล.4 - บ.หนองโรง อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี      
อยูระหวางกอสราง 

อยูระหวางแกไขแบบ 
ตามเกณฑ รฟท.และไมต้ัง 
งบประมาณป 2563  

111.90 - 15.00 

  60-64 16.57 22.90 15.  สะพานขามทางรถไฟและอุโมงคลอดทางรถไฟ จดุตัดทาง
รถไฟกับถนนสาย อต.2014 แยก ทล.11 - บ.นายาง , 
บ.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ อยูระหวางกอสราง 

ไมต้ังงบประมาณป พ.ศ. 2563  230.52 - 27.00 

  59-61 100.00 100.00 16.  สะพานขามทางรถไฟและอุโมงคลอดทางรถไฟ จุดตัด 
ทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1021 แยก ทล.4 - บ.หนาปอม  
อ.สามรอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ ดําเนินการแลวเสร็จ (ป 2561) 

- 175.37 100.00 97.23 

  59-61 100.00 100.00 17. สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย         
ลบ .4037 - บ .หนองทรายขาว - บ .บางอิฐ อ .บ านห ม่ี          
จ.ลพบุรี ดําเนินการแลวเสรจ็ (ป 2562) 

- 146.70 100.00 97.03 

   60-64 65.07 20.20 18.  สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ.1001 
แยก ทล.4 - บ.ทุงขาม อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี  อยูระหวางกอสราง 
 
 

ไมต้ังงบประมาณป พ.ศ. 2563 104.20 - 28.19 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๗๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  60-64 32.51 32.15 19.  สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข. 1019 แยก ทล.4 - 
บ.ปากนํ้าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธอยูระหวางกอสราง 

- 113.62 - 26.95 

  60-64 84.97 85.23 20. สะพานขามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย  
ปข.1014 แยก ทล.4 - บ.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
อยูระหวางกอสราง 

- 162.44 - 43.51 

  60-64 100.00 59.48 2 1 .   ส ะ พ า น ข า ม ท า ง ร ถ ไฟ จุ ด ตั ด ท า ง ร ถ ไฟ กั บ 
ถนนสาย สฎ.2007 แยก ทล.41 - บ.บางใบไม  อ.ท าฉาง  
จ.สุราษฎรธานี    อยูระหวางกอสราง 

- 224.09 - 34.71 

  59-61    100.00 100.00 22. สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พท.4009 
แยก ทล.4047 - บ.ทาสําเภาใต อ.เมือง จ.พัทลุง กอสราง 
แลวเสร็จ (ป 2562) 

- 166.03 100.00 97.17 

  60-62 - - 23. สะพานขามทางรถไฟและอุโมงคลอดทางรถไฟ จุดตัด 
ทางรถไฟกับถนนสาย นฐ.3004แยก ทล.346 - ศาลายา 
อ.บางเลน, พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ยุติโครงการ                         

ซํ้าซอนกับ รฟท. - - - 

  59-61    100.00 100.00 24. สะพานขามทางรถไฟจุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย พบ. 1039 
แยก ทล.4 - บ.บางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยูระหวางกอสราง 

- 134.34 100.00 99.95 

71. โครงการปรับปรุ งระบบอาณั ติ
สัญญาณ ทั่วประเทศ  

รฟท. 61-64 28.00 20.00 อยูระหวางการทบทวนวงเงินโครงการกับ สงป. -  141.28 - - 

72. โครงการติดตั้ งเครื่องกั้นถนน 
เสมอระดับ  

รฟท. 62-63 100.00 100.00 ติดต้ังเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 165 แหง ดําเนินการแลวเสร็จ - 63.37 100.00 100.00 

7 3 . โค รงก ารป รั บ ป รุ งท างรถไฟ 
ที่ไมปลอดภัย 

รฟท. 60-62   ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไมปลอดภัย จํานวน 4 แหง ดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน ๒ แหง และอยูระหวางดําเนินการ ๒ แหง ประกอบดวย 

 1,405.24   

   100.00 100.00 1. ชวงชุมทางหาดใหญ -  ควนมีด ดําเนินการแลวเสร็จ - 86.00 100.00 100.00 

   100.00 96.00 2. ชวงชุมทางฉะเชิงเทรา - ชุมทางคลองสิบเกา อยูระหวาง 
การดําเนินงานกอสราง 
 

- 148.90 100.00 90.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

   100.00 100.00 3. ชวงชุมทางคลองสิบเกา - ชุมทางแกงคอย  อยูระหวาง
ดําเนินการกอสราง 

-   621.72 100.00  100.00 

   100.00 100.00 4. ชวงสถานีหัวตะเข - ชุมทางฉะเชิงเทรา ดําเนินการแลวเสร็จ -   170.52  100.00  100.00 

74. โครงการติดตั้ งรั้วสองขางทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ  

รฟท. - - - อยูระหวางการเปล่ียนแปลงแหลงเงินโครงการ - - - - 

75. โครงการจัดหาและติดตั้งปายหยุด
สะทอนแสงและปายเตือนกระพริบแสง
พรอมคันชะลอความเร็ว  

รฟท. 59 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ - 50.00 100.00 100.00 

76. โครงการกอสรางและจัดหาระบบ
ตรวจการณชายฝงอาวไทยตอนบน   

จท. ๕๐-๖๕   โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทย
ตอนบน ประกอบดวยการดําเนินงาน ๓ ระยะ โดยระยะท่ี 1 และ ๒ 
ดําเนินการแลวเสร็จ และอยูระหวางดําเนินการในระยะท่ี ๓ ดังน้ี 

    

  5๐-52  100.00 100.00 1. โครงการปรับปรุงส่ิงกอสราง และออกแบบพรอมจัดหา
ระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภั ยทางทะเล  
(VTS ระยะที่ 1) ไดดําเนินการแลวเสร็จและไดตรวจรับงานเม่ือ
วันท่ี 25 ก.ค. 2555 

- 
 

360.00 100.00 100.00 

  55-62  100.00 100.00 ๒. โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝงอาวไทย
ตอนบน (VTS ระยะที่ 2) จท. ไดลงนามในสัญญาจาง เม่ือวันท่ี 

28 เม.ย. 2560 กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 18 ก.พ. 2562 ตรวจรับ

งานแลวเม่ือ 22 เม.ย. 2562 

- 
 

314.49 
 

100.00 100.00 

  ๖๓-๖๕ - - ๓. โครงการกอสรางและจัดหาระบบตรวจการณชายฝง 
อาวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ 3) จท. ขอรับการจัดสรร
งบประมาณป พ.ศ. 2563-2565 วงเงิน 881.72 ลบ.  
แตไมไดรับการจัดสรร ในเบ้ืองตน จท. ไดรับจัดสรรงบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2563  

 

- 
 

  881.72 
 (ป ๖๓) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     วงเงินรวม 881.72 ลบ. ประกอบดวย คากอสรางและจัดหาระบบ
ตรวจการณชายฝงพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง จํานวน 
466.32 ลบ. และพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามันจํานวน 415.4 ลบ. 
เพ่ือมาดําเนินการแลว ขณะน้ีอยูระหวางขัน้ตอนการประกวดราคา 

    

๓.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมของผูมีสวนเกี่ยวของ ใหความรู ความเขาใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยดานการขนสง  

โครงการ 

77. โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรแผนปองกันและบรรเทาภัย 
ในภาคคมนาคม  

สนข. 59 100.00 100.00  ดําเนินการแลวเสร็จ โดยไดจัดการฝกซอมแผนฯ ครบ ๒ ครั้ง - 3.07 100.00 100.00 

มาตรการ 

20. มาตรการบังคับใชการจํากัดความเร็ว
อยางเปนรูปธรรม 

ขบ.    

 
ดําเนินงานภายใต 2 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี     

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

43.๐๐ 43.๐๐ 1. โครงการรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ตรวจจับความเร็ว  
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ดําเนินงานภายใต
โครงการรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ีตรวจจับความเร็ว เพ่ือปองกัน
และลดอุ บั ติ เห ตุทางถนน ออกตรวจจับความเร็วด วย 

กลองเลเซอรรถปฏิบัติการเคล่ือนท่ี ต้ังแต ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563   
       • สวนกลาง ออกปฏิบัติการ จํานวน 988 ครั้ง บันทึกภาพ
ตรวจสอบความเร็ว จํานวน 167,149 คัน และพบรถท่ีใช
ความเร็วเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 1,471 คัน 
       • สวนภู มิภ าค  ออกปฏิ บั ติการ จํ านวน  473 ครั้ ง  
บันทึกภาพตรวจสอบความเร็ว จํานวน 233,132 คัน และ
พบรถที่ใชความเร็วเกินกวาที ่กฎหมายกําหนด จํานวน 
12,556 คัน โดยดําเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดตรวจ 
และตรวจสอบขอมูลพรอมออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําผิด 
มาชําระคาปรับ 
 

- 32.02  50.๐๐  50.๐๐ 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

50.๐๐ 50.๐๐ ๒. มาตรการตรวจจับความเร็วผานระบบ GPS  ต้ังแต  

ต.ค. 2562 - มี .ค. 2563 พบรถท่ีใชความเร็วเกินกวา 
ท่ี กฎหมายกํ าหนด  จํ านวน  761 ,694  คัน  แบ ง เป น   
รถโดยสารประจําทาง จํานวน 335,720 คัน รถโดยสาร 
ไมประจําทาง จํานวน 296,556 คัน รถโดยสารสวนบุคคล 
จํานวน 1,797 คัน รถบรรทุกไมประจําทาง  จํานวน 64,034 คัน 
แ ล ะ ร ถ บ ร ร ทุ ก ส ว น บุ ค ค ล  จํ า น ว น  6 3 ,5 8 7  คั น   
โดยดําเนินการออกหนังสือเรียกตัวผูกระทําผิดมาชําระคาปรับ 

- - - - 

2 1 . ม าต รก ารกํ าห น ด มาต รฐาน 
การขนสงและบังคับใชอยางเปนรูปธรรม 
และส งเสริ มการสวมหมวกนิ รภั ย -          
คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ.    ดําเนินการภายใต 2 โครงการ/มาตรการ ไดแก     

61 100.00 100.00 1. โครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิ รภั ย 100%  
ดําเนินการเสร็จแลว จํานวนผูท่ีไมสวมหมวกนิรภัยท่ีเขามา
ติดตอราชการกับ ขบ. และหนวยงานในสังกัด มีอัตราการลดลง

ถึงรอยละ 31 จากเปาหมายท่ีต้ังไว รอยละ 25 

- 4.30 100.00 100.00                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

๕๕.00 ๕๕.00 ๒. มาตรการสงเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย ในชวงเทศกาลสําคัญ 
ขบ. กําหนดใหหนวยงานในสังกัดท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค
ดําเนินการใหคําแนะนําผูโดยสาร ณ สถานีขนสง/จุดจอดรถ/จุดตรวจ
บนถนนสายหลักเกี่ยวกับกฎระเบียบการคาดเข็มขัดนิรภัย   
และตรวจสอบผูโดยสารบนรถโดยสารทุกคันใหคาดเข็มขัดนิรภัย      
เพ่ือปองกันการบาดเจ็บ/เสียชีวิต หากพบผูโดยสารไมคาดเข็มขัด
นิรภัย หามทําการออกเดินรถ โดยดําเนินการออกตรวจ    
ในชวงเทศกาลสําคัญ อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ได ย ก เลิ ก ก าร ดํ า เนิ น
กิจกรรมเทศกาลสงกรานต 
ต้ังแตวันท่ี 28 มี.ค. 2563 
เป น ต น ไป  เน่ื อ งจ าก
สถานการณ ก ารแพ ร
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

- 

(ไมใชงบประมาณ) 
- - 

22. มาตรการสงเสริมความรูการใชรถ ขบ.    ประกอบดวย 3 โครงการ ดังน้ี     

ใชถนนอยางปลอดภัยใหกักลุมเปาหมายตางๆ  
ทุกกลุม 

 ดําเนินการ
ตอเนื่อง 

 
 
 

1๖.00 
 

 

10.00 
 

 
 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการขนสงทางถนนจัดโครงการ 
“เสริมสรางความรู สูถนนปลอดภัย ใสใจบริการ” ดําเนินการโครงการ 
เสริมสรางความรู สูถนนปลอดภยั ใสใจบริการ โดยมีแผนจัดอบรม  

เน่ืองจากการแพรระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือควบคุมและ 

0.20 
 

 

1๖.00 - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     จํานวน 6 ครั้ง รวม 600 คน   ปจจุบันไดเล่ือนการจัดอบรมจาก

วันท่ี 10 มี.ค. 2563 ออกไปไมมีกําหนดจนกวาสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จะคล่ีคลาย 

ปองกันการแพรระบาด
ของโรคดังกลาว จึงตอง
เล่ือนการจัดอบรมออกไป 

   

  ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

๒. โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึก 
ความปลอดภัยในการใชรถใชถนน   จัดทําคูมือสอนนอง 
รูกฎจราจร พรอมจัดสงใหหนวยงานตามท่ีกําหนด ดําเนินการแลวเสร็จ 
โดยมีจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม รวม 47,573 คน  

- ๒๙.๒๐ 
 (งบ กปถ.) 

100.00 100.00 

  6๓ 100.00 
 

๙๑.๗๐ ๓. โครงการนักเรียนรุนใหมมีใบขับขี่  จัดอบรมปลูกฝงใหผูขับรถ   
มีจิตสํานึกในการขับรถท่ีถูกตองตามกฎจราจร เสริมสราง 
ให ผู ขั บ รถป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ จราจ ร เพ่ื อ ค วาม ป ลอ ด ภั ย  
แ ล ะ เ พ่ิ ม ช อ งท า ง ให บ ริ ก า ร แ ก ผู ข อ รั บ ใบ อ นุ ญ า ต 
ขับรถจักรยานยนต โดยใหความรูเกี่ยวกับ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
(กฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยทางหลวง และกฎหมาย
วาดวยการจราจรทางบก) การขับรถอยางปลอดภัย จิตสํานึก
และมารยาทในการขับรถ และขอปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน
และการใหความชวยเหลือและการปฐมพยาบาล พรอมบันทึก
ชั่วโมงการอบรมสําหรับผูขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต  
ดําเนินการจัดอบรมแลว 179 แหง จากท้ังหมด 195 แหง 

- 26.52 
 (งบ กปถ.) 

100.00 
 

100.00 
 

2 3 . ม าต รก ารพั ฒ น าเท ค โน โลย ี           
เพื่ อป องกั นอุ บั ติ เห ตุ ก ารแ จ ง เห ตุ
สารสนเทศดานความปลอดภัย 

ทล. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - ทล. ไดดําเนินมาตรการเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ การแจงเหตุ
สารสนเทศดานความปลอดภัย ดังน้ี  
1. มาตรการบังคับใชการจํากัดความเร็วอยางเปนรูปธรรม 
โดยการศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการกําหนด 
ความเร็วที่เหมาะสม ดําเนินการแลวเสร็จและอยูระหวางรวมกับ 
สํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานท่ีเกี่ยวของพิจารณา
แกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับความเร็วใหเหมาะสมกับสภาพถนน  
และการใชงาน รวมถึงสภาพรถยนตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปจจุบัน 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     สนับสนุนมาตรการบังคับใชกฎหมายของกองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง โดยการติดต้ังอุปกรณตรวจจับผู ใชความเร็วเกินกวา 
ท่ีกฎหมายกําหนด และสงขอมูลใหกองบังคับการตํารวจทางหลวง
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายตอไป  
2. มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปองกันอุบัติเหตุ การแจงเหตุ
สารสนเทศดานความปลอดภัย โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริหาร 
จัดการจราจรและอุบัติเหตุชั่วคราว ดําเนินการต้ังแตเดือน ต.ค. 
๒๕๖๑ และดําเนินการอยางตอเน่ือง เพ่ือเปนศูนยกลางควบคุม
บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุบนโครงขายทางหลวง  ประสาน
ความรวมมือระหวางหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เผยแพรขอมูลใหกับ
ผูใชทางผานปาย VMS ท่ีติดต้ังบนสายทาง รวมไปถึง Mobile 
Application Thailand Highway Traffic ไดมีการติดต้ังอุปกรณ
บนสายทาง และพัฒนาระบบงานตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
ของศูนยฯ บนทางหลวงหมายเลข ๑ ชวงรังสิต – สระบุรี  
และทางหลวงหมายเลข ๒ ชวงสระบุรี – สีค้ิว แลวเสร็จ ขณะน้ี
กําลังอยูระหวางติดต้ังอุปกรณบนเสนทางสายหลักสูภาคกลาง/เหนือ 
ภายในรัศ มี  ๒๕๐  กม . จากกรุ ง เทพมหานครเพ่ิ ม เติม 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

24 . มาตรการสรางความรวม มื อ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐเพื่อ
ชวยปองกันอบุัตเิหตจุากจุดตดัทางรถไฟ  

รฟท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - รฟท. ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองในการสรางความรวมมือ
ระหวางชุมชนกับหนวยงานของรัฐ เพ่ือปองกันอุบั ติเหตุ 
จากจุดตัดรถไฟ อาทิ หารือรวมกับหนวยงานสวนทองถิ่น   
อยางตอเน่ือง เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากจุดตัดทางรถไฟ        
การติดต้ังเครื่องกั้นถนนในบริเวณชุมชนท่ีมีโอกาสเส่ียง 
ตอการเกิดอุบัติเหตุ การหารือรวมกันระหวาง ทล. และ ทช.  
ในการขอสรางทางขามและทางลอดในเสนทางท่ีมีปริมาณ
การจราจรหนาแนน 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

๓.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหวางประเทศ 

โครงการ 

78. โครงการศึกษาจัดทําแผนหลัก 
ดานความมั่นคงในภาคการขนสง ระยะที่ 1  

สนข. ๕๙-60 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ  และไดรับความเห็นชอบจาก คค.  
โดยมอบหมายให สนข. เปนหนวยประสานงานหลักใหหนวยงาน
ใน สั งกั ด  คค . จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ ก ารรอ งร ับ แผนห ล ัก 
ด านความมั ่นคง  ในภาคการขนสงต อไปและการจัดทํา
แผนปฏิบัติการดานความม่ันคงในภาคการขนสงของ คค.  
อยูระหวางดําเนินการ  

- 
 
 
 
 
 
 

๑๓.๗๘ 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ 

25 . มาตรการบั งคั บ ใช มาต รฐาน 
ความปลอดภัยของยานพาหนะและ 
ผูขับรถโดยสารสาธารณะใหเขมงวดมากขึ้น 

ขบ. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

๕0.00 ๕0.00 รับ เรื่องรองเรียนจากประชาชนผู ได รับความเดือดรอน 
จากการใชบริการรถโดยสารสาธารณะ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563    
(ต.ค. 2562 - มี.ค 2563) รับเรื่องรองเรียน จํานวน 40,960 เรื่อง 
ดําเนินการแลวเสร็จ 39,941 เรื่อง  

- 47.67 
(ป ๖๓) 

๕0.00 ๔๐.๗๑ 

26 . มาตรการปรับปรุงกฎระเบี ยบ 
การออกใบอนุญาตการประกอบการขนสง
สินคาระหวางประเทศ  

ขบ. - - - ยุติมาตรการ เน่ืองจากปจจุบันมีกฎหมายท่ีใชบังคับไวแลว 
ตาม พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ .ศ. 2522 จึงยังคงใช
บทบัญญัติเดิมในการขอออกใบอนุญาตการประกอบการขนสง
สินคาระหวางประเทศตอไปได 

- - - - 

27. มาตรการกวดขันน้ําหนักรถบรรทุก 
ใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ทล. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - ทล. มีการตรวจสอบนํ้าหนักรถบรรทุก โดยต้ังดานชั่งนํ้าหนัก
ถาวรบนทางหลวง 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 

28. มาตรการสงเสริมการพัฒนาระบบ
การประกันภัยและการชดเชยคาเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

  ดําเนินการตอเน่ือง - - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- 
 

- 

29. มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงาน
และเพิ่มจํานวนผูปฏิบัติงานใหเพียงพอ 
 

รฟท. 59 100.00 100.00 ดําเนินการแลวเสร็จ โดยรับพนักงานครบจํานวนแลว - - 
(ไมใชงบประมาณ) 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

30. มาตรการใหสัตยาบันอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988 และอนุ สัญญา
LOADLINE Protocol 1988   

จท. ดําเนนิการ 
ตอเนื่อง 

- - ขณะน้ี จท. ไดออกขอบังคับเรื่อง Harmonized survey แลวเสร็จ 
และอยูระหวางการเสนอ คค. เพ่ือนําเสนอ ครม. กอนการใหสัตยาบัน
โดย จท. มีแผนเขารวมอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 
และอนุสัญญา LOADLINE Protocol 1988 ในอนาคต  

- - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

- - 

3 1 . การพั ฒ น าท าเรื อ ให เป น ไป 
ตามมาตรฐาน PSHEMS   

 กทท. 62 100.00 
 

100.00 
 
  

• ท า เรื อ แ ห ลม ฉ บั ง ได รั บ ก ารรั บ รอ งระบ บ  PSHEMS  
จ าก ห น ว ย ง าน  PEMSEA เ ม่ื อ วั น ท่ี  1 0  ก .พ . 2 5 5 9           
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ป นับจากวันลงนามการตรวจติดตาม 
ระหวางวันท่ี 11 - 15 ก.พ. 2562 ทาเรือแหลมฉบังได
ดําเนินการจัดฝกอบรมเตรียมความพรอมในการยกระดับ
มาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย       
และส่ิงแวดลอม (PSHEMS) ระดับท่ี 2 ใหกับพนักงานทาเรือ
แหลมฉบังและผูแทนผูประกอบการทาเทียบเรือเกี่ยวของกับ 
ระบบ PSHEMS อยูระหวางการจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย  
ความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม เพ่ือใชอางอิงในการตรวจ
ประเมินระบบ PSHEMS 
• ทาเรือแหลมฉบังไดประกาศนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมของท าเรือแหลมฉบัง ประกาศ  
ณ วันท่ี 5 มี.ค. 2562 
• คณะทํางานไดจัดทําฐานขอมูลกฎหมาย ความปลอดภัย 
และ ส่ิ งแวดล อ ม  พ รอ มปรับ ปรุ ง คู มื อก ารป ฏิ บั ติ งาน 
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอมใหสอดคลอง    
กับระบบ PSHEMS Level 2 เพ่ือใชอางอิงในการตรวจประเมิน
ระบบ  PSHEMS เรี ยบร อยแล ว ซ่ึ งป ระกาศใช เม่ื อ วั น ท่ี  
1 ส.ค. 2562 
 
 
 

- 0.70 100.00 
  

68.29 
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32. การดําเนินการแกไขขอบกพรอง
ภายใตโครงการตรวจสอบการกํากับ
ดูแลความปลอดภั ยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme : 
USOAP)   

กพท. 
 

59-62  100.00 75.00 •  การดําเนินการแกไขขอบกพรองภายใตโครงการตรวจสอบ    
การกํากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight 
Audit Programme : USOAP)  ในป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
    ป  2 5 61  ก.ย. 2561 ออกใบรับรองผู ดํ าเนิ นการ
เดินอากาศใหม ประเภทอากาศยานปกแข็งระหวางประเทศ     
เสร็จส้ิน จํานวน 20 สายการบิน  
    ป  2562  เม.ย. 2562 ออกใบรับรองผู ดําเนินการ
เดินอากาศใหม อากาศยานปกหมุนระหวางประเทศ เสร็จส้ิน
จํานวน 5 สายการบิน และ พ.ค. 2562 สามารถแกไข
ขอบกพรองท่ี มี นัยสําคัญดานปลอดภัยการบินได สําเร็จ  
รอยละ 89.39 จากขอบกพรองสวนท่ีเหลือจํานวน 466 ขอ 
โดยเม่ือวันท่ี 13 - 22 พ.ค. 2562 องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (ICAO) ไดเขามาตรวจสอบยืนยันอยางเต็มรูปแบบ 
(Full ICAO Coordinated Validation Mission ห รื อ Full ICVM) 
พบวาระดับประสิทธิภาพของการนํามาตรฐาน ICAO มาบังคับใช 
หรือ คา Effective Implementation (EI) เบ้ืองตน เพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 65.83 สูงกวาคา EI ท่ี ICAO กําหนด คือ รอยละ 60 
ทํ าให ม าตรฐานก ารกํ ากั บ ดู แลด านการบิ นข อ ง ไท ย                  
ไดมาตรฐานสากล ในป 2562   
• การดําเนินการตอเนื่องภายหลังส้ินสุดมาตรการ ป 2562    
    แกไขขอบกพรองท่ีเหลืออยูท้ังส้ิน 214 ขอ โดยไดจัดสง
แผนการแกไขขอบกพรอง (Corrective Action Plan : CAPs) 
ท่ีไดรับการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันลงในระบบ ICAO 
Online Framework เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 11 ก.พ. 2563  
      จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปและดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดตาม ผลการปฏิบัติการบินของผูไดใบรับรอง
ผูดําเนินการเดินอากาศใหม  

- 153.00 
 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๔. เปาประสงคท่ี ๔ เพ่ือสงเสริมการขนสงท่ีประหยัดพลังงาน และเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

๔.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและสนบัสนนุใหมีการเปล่ียนมาใชรูปแบบการขนสงทางรางและทางน้ําเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 

79. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเกา - แกงคอย 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2562 
• งบประมาณ 10,23๒.๘6 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน สัญญาท่ี 1 กอสราง
ทางรถไฟระยะทาง 106 กม. สัญญาท่ี 2 
กอสรางอุโมงครถไฟและสามารถเปดเดินรถ
ไดภายในป 2562 

 รฟท. 60-62 100.00 
 

100.00 
 

ค รม . มี ม ติ อ นุ มั ติ โค ร งก าร เม่ื อ วัน ท่ี  10 ก .ค . 2555 
ดําเนินการแลวเสร็จ  

- 10,233.๘6 100.00 
 

100.00 
 

80. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน   
• ระยะเวลา ป 2560 - 2562 
• งบประมาณ 24,326.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางใหม 1 ทาง 
เริ่มจากสถานีชุมทางถนนจิระ - ขอนแกน 
รวมระยะทาง 158 กม. และเปดเดินรถได
ภายในป 2562 

รฟท. 60-62 100.00 
 

100.00 
 

ค รม . อ นุ มั ติ โค รงก ารแล ว  เ ม่ื อ วัน ท่ี  7  พ .ค . 2 5 5 8   
กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA แลว เม่ือวันท่ี 23 ก.ค. 2557  
ครม. อนุมัติกอสรางโครงการ เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2559 ลงนาม
สัญญาเม่ือวันท่ี 24 ธ.ค. 2558 ระยะเวลากอสราง ต้ังแตวันท่ี 
19 ก.พ. 2559 – 18 ก.พ. 2562  ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ  
 
 

- 24,326.00 100.00 100.00 

81. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร   
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 12,457.02 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางใหม 1 ทาง 
ชวงประจวบคีรีขันธ - ชุมพร  ระยะทาง 167 กม.  

รฟท. 60-64 - 
 

- 
 
 

ครม. อนุมัติดําเนินโครงการกอสราง เม่ือวันท่ี 2 เม.ย. 2559 และ 
ครม. มีมติเห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 26 เม.ย. 2561 และ
อนุมัติกอสรางโครงการ เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 2560 โดยลงนาม
สัญญา เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสราง 1 ก.พ. 2561 
กําหนดแลวเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2564  

-  12,457.02 
 
 

 

50.00 
 
 
 

41.87 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

   63.59   54.74   
 

• สัญญาที ่1 ชวงประจวบคีรีขันธ -  บางสะพานนอย ระยะทาง  88 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสรจ็ ต.ค.2563 

  - - 

   44.92 46.64   • สัญญาที่ 2 ชวงบางสะพานนอย - ชุมพร ระยะทาง 79 กม.   
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564 

  - - 

82. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงลพบุรี - ปากน้ําโพ 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 18,699.00 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม 
1  เส นทาง ช วงลพ บุ รี  - ป าก นํ้ าโพ  
มีระยะทาง 148 กม. แบ งออก เป น  
2 ชวงสัญญา ประกอบดวย สัญญาท่ี 1 
ชวงบานกลับ - โคกกระเทียม สัญญาท่ี 2 
ชวงทาแค - ปากนํ้าโพ  

รฟท. 60-64   ครม. อนุ มัติโครงการ เม่ือวัน ท่ี  1 พ.ย. 2559 กก.วล. 

เห็นชอบรายงาน EIA แลววันท่ี 1 ส.ค. 2559 ครม. มีมติ
เห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 1 พ.ย. 2559 อนุมัติกอสราง 
วันท่ี 19 ธ.ค. 2560 และลงนามสัญญาเม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 
เริ่มกอสราง 1 ก.พ. 2561  (สัญญา 2)  และ 15 มิ.ย. 2561 
(สัญญา 1) กําหนดแลวเสร็จ 2564  

 18,699.00   

15.02 23.42 • สัญญาที่ 1 ชวงบานกลับ - โคกกระเทียม ระยะทาง 32 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ มิ.ย. 2565 

- - ๒๓.๐๐ ๒๐.๔๕ 

56.87 56.71 • สัญญาที่ 2 ชวงทาแค - ปากน้ําโพ ระยะทาง 116 กม.  
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564 

- - ๓๐.๐๐ ๒๗.๗๖ 

83. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 23,910.58  ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟ 
ใหม เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงมาบกะเบา -  
ชุมทางถนนจิระ มีระยะทาง 132 กม.  

รฟท. 60-64  
 
 

 
 

ครม. อนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี 27 ก.ย. 2559 กก.วล. 
เห็ น ช อ บ ราย งาน  EIA แ ล ว  เ ม่ื อ วัน ท่ี  23 ธ .ค . 2558         
และ ครม. มีมติเห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี 27 ก.ย. 2559 
และอนุมัติกอสรางโครงการฯ เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค. 2560     

 23,910.58  
 

 
 

  63.87 65.87   • สัญญาที่ 1 ชวงมาบกะเบา - คลองขนานจิตร  ลงนามสัญญา 
  วันท่ี 28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสรางวันท่ี 1 ก.พ. 2561 แผนงาน  
  รอยละ 63.87  ผลงาน รอยละ 65.87  

- - - - 

- -   • สัญญาที่  2  ชวงคลองขนานจิตร - ชุมทางถนนจิระ  
อยูระหวางนําเสนอ คค. เพ่ือนําเสนอขออนุมัติดําเนินโครงการ 

- - ๖๐.๐๐ ๕๘.๐๘ 

44.80 39.82 • สัญญาที่ 3 งานอุโมงค ระยะทาง 5 กม. ลงนามสัญญาวันท่ี 
28 ธ.ค. 2560 เริ่มกอสรางวันท่ี 1 ก.พ. 2561 กําหนดแลวเสร็จ
ภายในเดือน ม.ค. 2565 อยูระหวางดําเนินการกอสราง       
คาดวาจะแลวเสร็จ ธ.ค. 2564 

- - ๕๐.๐๐ ๒๙.๙๒ 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

84. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงนครปฐม - หัวหิน 
• ระยะเวลา ป 2560 - 2564 
• งบประมาณ 15,718.00 ลบ. 
• แนวทางดํ าเนิ นงาน  ก อสร างทางรถไฟ 
ใหม   เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงนครปฐม - หัวหิน           
มีระยะทาง 169 กม. แบงออกเปน 2 ชวง 
สั ญ ญ าป ระ ก อ บ ด วย  สั ญ ญ า ท่ี  1  
ชวงนครปฐม - หนองปลาไหล สัญญาท่ี 2 
ช ว งห น อ งป ล าไห ล  - หั ว หิ น  แ ล ะ 
เปดเดินรถไดภายในป 2565 

รฟท. 60-64   ครม. อนุมัติโครงการแลว เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2559  กก.วล. 
เห็นชอบรายงาน EIA แลว เม่ือวันท่ี 1 ส.ค. 2559 ครม. มีมติ
เห็นชอบใหทบทวนมติ ครม. วันท่ี  1 พ.ย. 2559 และอนุมั ติ
กอสรางโครงการ เม่ือวันท่ี 19 ธ.ค.2560 โดยลงนามสัญญา
เม่ือวันท่ี 28 ธ.ค. 2560 และเริ่มกอสรางเม่ือวันท่ี 1 ก.พ. 2561 
กําหนดแลวเสร็จภายใน ม.ค. 2564 

- 15,718.00 
 

  

77.00 55.25   • สัญญาที ่1 ชวงนครปฐม - หนองปลาไหล ระยะทาง 93 กม. 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสรจ็ ม.ค. 2564 

-  ๕๐.๐๐ ๔๖.๘๘ 

58.97 62.20 • สัญญาที ่2 ชวงหนองปลาไหล - หัวหนิ ระยะทาง 76 กม. 
อยูระหวางดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ม.ค. 2564  

-  ๓๘.๐๐ ๔๐.๔๐ 

85. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ  
• ระยะเวลา ป 2560 - 2563 
• งบประมาณ 5,807.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม 
เ พ่ิ ม  1 เส น ท า ง  ช ว ง หั ว หิ น  - 
ประจวบคีรีขันธ มีระยะทาง 90 กม. และ
เปดเดินรถได ภายในป 2565 

รฟท. 60-63 88.36 64.84 ครม. อนุมัติโครงการ เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2559 การประกวดราคา 
ได ผู รับจางแลว เม่ือวันท่ี  27 ก.ค. 2560 ครม. มีมติอนุ มั ติ
โครงการฯ  เม่ื อ วัน ท่ี  19 ธ.ค. 2560 และลงนาม สัญ ญ า  
เม่ือ วัน ท่ี  28 ธ.ค. 2560 กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA    
แลวเม่ือวันท่ี  ๖ ก.ย. ๒๕๖๐ โดยลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี         
28 ธ.ค. 2560 และเริ่ มก อสร างเม่ื อ วัน ท่ี  1 ก .พ . 2561 
กํ าหนดแล ว เสร็จ เดือน  ก .ค . 2564 ขณ ะน้ีอยู ระหว าง
ดําเนินการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จ ก.ค. 2563  

- 5,807.00  70.00 50.29 

86. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงปากน้ําโพ - เดนชัย  
• ระยะเวลา ป 256๒ - 2567 

    • งบประมาณ 59,399.80  ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน กอสรางทางรถไฟ 
ใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงปากนํ้าโพ - เดนชัย    
มีระยะทาง 285 กม. และเปดเดินรถ 
ไดภายในป 2565 

รฟท. 6๒-67 - - รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติดําเนินโครงการ นําเสนอ คค.      
เม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2562  อยูระหวางพิจารณารายงาน EIA   

- 59,399.80   
 

- - 
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87. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
•  งบประมาณ 36,683.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม 
1 เสนทาง ชวงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
มีระยะทาง 308 กม. และเปดเดินรถ 
ไดภายในป 2565 

รฟท. 62-66 - - รฟ ท . เสนอราย งานขออ นุ มั ติ โค รงการต อ  คค . แ ล ว  
เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และ อยูระหวางพิจารณารายงาน EIA   
 

- 36,683.00 
 

- - 

88. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงขอนแกน - หนองคาย  
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
• งบประมาณ 25,842.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม
เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงขอนแกน - หนองคาย       
มีระยะทาง 147 กม. เปนคันทางระดับดิน
ขนานไปกับเสนทางรถไฟเดิมเปนโครงสราง
ทางรถไฟยกระดับ และเปดเดินรถไดภายในป 2566 

รฟท. 62-66 - - รฟ ท . เสนอราย งานขออ นุ มั ติ โค รงการต อ  คค . แ ล ว  
เม่ือเดือน ส.ค. 2561  และ กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA แลว 
  
 
 

- 25,842.00 

 

- - 

89. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี 
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566 
• งบประมาณ 23,080.00 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  ก อสร างทางรถไฟ 
ใหมเพ่ิม 1 เสนทาง ชวงชุมพร - สุราษฎรธานี 
ระยะทาง 168 กม. แ ล ะ เป ด เดิ น รถ 
ไดภายในป 2566 

 
 

รฟท. 62-66 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

รฟ ท . เสนอราย งานขออ นุ มั ติ โค รงก ารต อ  คค . แล ว 
เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และอยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA  

- 23,080.00 - - 
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90. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงสุราษฎรธานี - หาดใหญ - สงขลา  
• ระยะเวลา ป 2562 - 2566  
• งบประมาณ 56,114.26 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  กอสรางทางรถไฟใหม
เพ่ิม 1 เสนทาง ชวงสุราษฎรธานี - ชุมทาง
หาดใหญ - สงขลา มีระยะทาง 321 กม. 
และเปดเดินรถไดภายในป 2566 

รฟท. 62-66 - - รฟท. เสนอรายงานขออนุมัติโครงการตอ คค. แลว เม่ือเดือน ส.ค. 
2561 และอยูระหวางการพิจารณารายงาน EIA 
 
 
 
 
 

- 56,114.26 
 

- - 

91. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงราย - เชียงของ  

รฟท. 62-67 - -  กก.วล. เห็ นชอบรายงาน EIA แล วเม่ื อ 16 มี .ค. 2560          
ค ร ม . อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร เ ม่ื อ  3 1  ก .ค . 2 5 6 1   
และ รฟท. อยูระหวางดําเนินการจางท่ีปรึกษาเวนคืนท่ีดิน  

- 72,921.00 - - 

92. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงบานไผ - นครพนม   

รฟท. 62-68 - -  ครม .อ นุ มั ติ โครงการแล ว  เม่ื อ วัน ท่ี  25  พ .ค . 2562  
และ คชก. เห็นชอบรายงานเม่ือ 25 ธ.ค. 2562 ขณะน้ี 
อยูระหวางทํา TOR จางท่ีปรึกษาจัดประกวดราคาและเวนคืนท่ีดิน  

- 54,684.40 

 
- - 

93. โครงการกอสรางรถไฟทางคู 
ชวงสงขลา - สตูล  

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากการตอต าน
จากประชาชนในพ้ืนท่ี 

- - - 

94. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงชุมทางบานภาชี - อ.นครหลวง 

รฟท. - - - ชะลอโครงการ 

 

เน่ืองจากโครงการยังไมได 
บรรจุในแผนวิสาหกิจ รฟท.  

- - - 

95. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงทาเรือแหลมฉบัง - ทาเรือน้ําลึกทวาย 

รฟท. 59-61 - - รฟท. ศึกษาความเหมาะสมฯ แลวเสร็จ  - 47.22 
(ศึกษา)  

- - 

96. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงอุบลราชธานี - มุกดาหาร 

รฟท. - - - ยังไมเริ่มโครงการ  เน่ืองจากโครงการยังไมได 
บรรจุในแผนวิสาหกิจ รฟท.  

- - - 

97. โครงการกอสรางรถไฟทางคู  
ชวงเดนชัย - เชียงใหม 

สนข./รฟท. 62-68 - - สนข. ออกแบบรายละเอียดแลวเสร็จ สงขอมูลให รฟท. แลว 
เม่ือวันท่ี 15 พ.ย. 2560 และ คกก. รฟท. เห็นชอบเม่ือวันท่ี 
22 ธ.ค. 2560  และ รฟท. เสนอรายงานขออนุมัติโครงการ
ตอ คค. แลว เม่ือเดือน ส.ค. 2561 และอยูระหวางรายงาน EIA 

- 59,915.24 - - 
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98. โครงการกอสรางระบบรถไฟทางคู
ขับเคล่ือน ดวยพลังงานไฟฟา         
ชวงหาดใหญ - ปาดังเบซาร 

 ขร./รฟท. 63-66 - - สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ โดย รฟท. อยูระหวางจัดทํา
ขอมูลเพ่ิมเติมตามความเห็น สศช. เพ่ือเสนอ ครม. อนุมัติ
โครงการ  ขร. มีหนังสือถึง รฟท. (เม่ือวันท่ี 16 ม.ค. 2563) 
ขอความคืบหนาหนาการขออนุมัติโครงการฯ และ รฟท. จัดทํา
ขอมูลเพ่ิมเติมตามความเห็นสงให สศช. แลวเสร็จ เม่ือวันท่ี  
1 เม.ย. 2563 และอยูระหวางการพิจารณา EIA 

- 38.5 
 (การศึกษา) 

7,864.49 
  (กอสราง) 

- - 

99. โครงการสรางโรงรถศรีราชา      
และหนวย 10 ลาดกระบัง 

รฟท. 59-60 - - รฟท. ยุติสัญญา   เน่ืองจากผูรับจาง
ดําเนินการชากวารอยละ 25 

395.47 - - 

100. โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟา
ทดแทน GE 50 คัน 

รฟท. 60-64 - - คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติใหดําเนินโครงการเปดใหผูสนใจ
ยื่นขอ เสนอดานเทคนิค วัน ท่ี  16 ต.ค. 2562 ขณะน้ี           
ไดลงนามในสัญญาแลว  

- - - - 

101. โครงการกอสรางทาเรือชุมพร 
• ระยะเวลา ป 2556 - 2559 
• งบประมาณ 56.74 ลบ. 
  
 

 

จท. 56-๕๙ 100.00 3๒.00 งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในรายละเอียด เพ่ือกอสรางทาเรือท่ี จ.ชุมพร ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณประจําป 2556 - 2559 วงเงินรวม 
56.74 ลบ. โดยผลการศึกษาเห็นควรยุติโครงการ เน่ืองจาก   
ไมมีความเหมาะสมท้ังทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร      
ท้ังน้ี จท. จะดําเนินการรายงานผลการศึกษานําเสนอ คค. ตอไป 

- 56.7๔ 
(ศึกษา) 

 

100.00 32.00 

102 . โครงการเพิ่ มป ระสิ ทธิ ภ าพ 
ระบบการขนสงสินคาในแมน้ําปาสัก 

จท.    โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงสินคาในแมนํ้าปาสัก 
ประกอบดวยแผนงาน ดังน้ี 

  

  

(ระยะที่ 1/2/ระยะยาว)  59-61 ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐   1.  ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ในการเพิ่มศักยภาพการขนสงทางน้ําเชื่อมจากแมน้ําปาสัก 
ผ าน แม น้ํ า เจ าพ ระยาออก สู ท ะเล  กํ าหนดแล ว เสร็ จ            
เม่ือวันท่ี 27 พ.ย. 2560 ดําเนินการแลวเสรจ็   

- 139.96 100.00 81.99 

  58-62 100.00 100.00 ๒. งานกอสรางและควบคุมงานเขื่ อนปองกันต ล่ิงพั ง 
ในแมน้ําสัก      ระยะที่  1  จํานวน 3 ตอน ระยะเวลาโครงการ          
ป 2558 - 2562 ดําเนินงานแลวเสร็จ 

- 2,060.30 
 

100.00 98.31 
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  63-6๖       - 
 

- 
 

๓. งานกอสรางและควบคุมงานเขื่อนปองกันต ล่ิงพั ง          
ในแมน้ําปาสัก ระยะที่ 2  จํานวน 8 ตอน ระยะเวลาโครงการ       
ป 2563 - 2565 กรอบวงเงินรวม 4,571.00 ลบ. ประกอบดวย 
       ๓.๑  ตอนที่ ๑ จท. ไดรับจัดสรรงบประมาณป ๒๕63 -
๒๕65 ประกอบดวย ค ากอสรางวงเงิน 500.00 ลบ.         
และคาควบคุมงาน ๑๐.๐๐ ลบ. เพ่ือดําเนินการกอสราง     
เขื่อนปองกันตล่ิงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางเรือเดิน ในแมนํ้าปาสัก 
ระยะ 2 ตอนท่ี 1  จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะน้ีอยู ระหวาง
คณะกรรมการพิจาณาผลการประกวดราคา 
      ๓.๒  ตอนที่  ๒  จท. ได รับการจัดสรรงบประมาณ            
ป ๒๕64-๒๕66 ประกอบดวย คากอสราง 563.75 ลบ. 
และคาควบคุมงาน 11.27 ลบ. 

- 4,571.00 - 
 

- 
 

  76-79 - - ๔. ระยะยาว  งานกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิงพังในแมนํ้าปาสัก 
การดําเนินการระยะยาว จะติดตามการดําเนินการในระยะท่ี 1 
และ 2 กอนดําเนินการตอไป ระยะเวลาโครงการป 2476 - 
2479 ประมาณการกรอบวงเงินงบ 7,667.00 ลบ. 

- 7,667.00 - - 

103. โครงการเขื่อนยกระดับในแมน้ํา
เจาพระยาเพื่อการเดินเรือ 
• ระยะเวลา ป 2555 - 2568 
• งบประมาณ 31,231.76 ลบ. 
 

จท. 
 
 

 
55-59 

 
100.00 

 
70.00 

โครงการฯ มีความคืบหนาการดําเนินงาน ดังน้ี  
 งานสํารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมในรายละเอียดโครงการกอสรางเขื่อนยกระดับ 
ในแมน้ํ าเจาพระยาเพื่อการเดินเรือ จท. ไดลงนามในสัญญา 
เม่ือวันท่ี 30 ส.ค. 2556 ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ 

 
- 

 
231.76 

(ศึกษา)  

 
100.00 

 
53.00 

  แผนการดําเนนิงานระยะตอไป 

   งานกอสรางและควบคุมงาน  บรรจุภายใตแผนพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 
2565 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสง 
ของไทยระยะ ๒๐ ป (๒๕60 - ๒๕๗๙)  ระยะเวลาโครงการ 
ป 2564 - 2568  งบประมาณ 31,000.00 ลบ. 
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104. โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง 

(ทาเทียบเรือ A) ที่ทาเรือแหลมฉบัง 

กทท. 5๙-62 100.00 100.00 โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ท่ีทาเรือ
แหลมฉบังประกอบดวยงาน ดังน้ี  

- 1,864.19 100.00 100.00 

• ระยะเวลา ป 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,864.19 ลบ. 
•  แนวทางดําเนินงาน พัฒนาทาเทียบเรือ A 
ใหสามารถรับเรือชายฝงขนาดระวางบรรทุก 
3,000 เดทเวทตัน ขนตูสินคาไดคราวละ 
200 ที.อี.ยู . และขนาดระวางบรรทุก 
1,000 เดทเวทตัน ขนตูสินคาไดคราวละ 
100 ที .อี .ยู . ไดอย างละ 1 ลํา รวมท้ั ง
สามารถใชประโยชนพ้ืนท่ีหนาทาและหลัง
ทาสูงสุดพรอมติดต้ังปนจั่นหนาทาและ
ปนจั่นเรียงตู สินคาในลานเพ่ือใหรับตู
สินคาไดถึง 300,000 ที.อี.ยู./ป 

    1. งานกอสราง  กทท. ลงนามในสัญญาจางเหมางานกอสราง
เม่ือวันท่ี  15 ธ.ค. 2558 เพ่ือกอสรางท าเทียบเรือชายฝ ง  
(ทาเทียบเรือ A) พรอมส่ิงอํานวยความสะดวก 1,098.00 ลบ. 
ระย ะ เวล าดํ า เนิ น ก า ร  6 9 0  วั น  กํ าห น ด แ ล ว เส ร็ จ                    
วันท่ี 4 พ.ย. 2560 แตเน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาออกไปอีก     
128 วัน เปนกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 12 มี.ค. 2561 ซ่ึงผูรับจาง
ดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือแลวเสร็จ  เม่ือวันท่ี 12 มี.ค. 2561 
และเม่ือวันท่ี 20 เม.ย. 2561 กทท. อนุมัติแกไขสัญญางาน
จางเหมากอสรางฯ โดยมี มูลค างานท่ี ทําไดจริงเปนวงเงิน 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม 1,102.65 ลบ. และผูรับจางดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว โดยเปดใหบริการเม่ือวันท่ี 27 ม.ค. 
2563 มีพิธีเปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 13 มี.ค. 2563 

    

     ๒.  งานจัดหาเครื่องมือยกขน จํานวน 3 รายการ 
       ๒.1 จางเหมาสรางรถคานเคล่ือนที่ลอยาง (Rubber Tyred 
Gantry Crane  : RTG)  ลงนามในสัญญาแลว เม่ือวันท่ี 27 ต.ค. 2559 
วงเงิน 199.20 ลบ. ระยะเวลาดําเนินงาน 480 วัน ซ่ึงติด ต้ัง
เครื่องมือแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 19 ก.พ. 2561 ซ่ึงผูรับจาง 
สงมอบงานและตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
       2.๒ จางเหมาสรางปนจ่ันยกตูสินคาหนาทาชนิดเดินบนราง 

(Quay Side Gantry Crane : QGC) ไดลงนามในสัญญาแลว
เม่ือวันท่ี 20 มี.ค. 2560 วงเงิน 266.90 ลบ. ระยะเวลาดําเนินงาน 
450 วัน กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 13 มิ.ย. 2561 โดยผูรับจาง
ดําเนินการลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดไว ซ่ึงติดต้ังเครื่องมือ 
แลวเสร็จเม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2561 ตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
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           ๒.3 งาน จัดซื้ อป น จ่ันหน าท า (Mobile Harbor 
Crane : MHC)  ลงนามในสัญญาแลว เม่ือวันท่ี 26 ต.ค. 2561  
วงเงิน 145.80 ลบ. ระยะเวลาดําเนินการ 330 วัน กําหนด   

แลวเสร็จวันท่ี 22 ส.ค. 2562 กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 22 ส.ค. 2562 
ผูรับจางสงมอบงานเม่ือวันท่ี 12 ก.ย. 2562 (ลาชากวาแผน
เน่ืองจากการขนสงลาชา) ตรวจรับงานเรียบรอยแลว 

    

     ๓. งานจางเหมาเอกชน  มติคณะกรรมการการทาเรือฯ  

ครั้งท่ี 15/2561 ใหทาเรือแหลมฉบังดําเนินการจางเหมา
เอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาระหวางการพัฒนาทาเทียบเรือ

ชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ไปยังทาเทียบเรือระหวางประเทศ 

ระยะเวลาการจาง 5 ป (2562-2566) ในวงเงิน 434.86 ลบ.
และดําเนินการจางเหมาเอกชนใหบริการยกขนตูสินคาภายใน

โครงการพัฒนาทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) ระยะเวลา

การจ าง 5 ป  (2562-2566) ในวงเงิน  189.01 ลบ .  
งานจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาท่ีทาเรือชายฝง 

(ทาเทียบเรือ A)  ประกอบดวย  
     ๓.1 การจางเหมาเอกชนใหบริการยกขนตูสินคาภายใน

โครงการ  กทท. ไดจัดจางบริษัทในวงเงิน 161.025 ลบ.  

โดยมีราคาตอหนวย 179.53 บ. กําหนดระยะเวลาจางถึงวันท่ี 

30 ก.ย. 2566 โดยเริ่มนับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับแจง     
จากผูวาจางเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจางเริ่มปฏิบัติงานฯ 

วันท่ี 15 ม.ค. 2563 และลงนามในสัญญาวันท่ี 22 ต.ค. 2562  
อยูระหวางผูรับจางดําเนินการ 
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          ๓.2 การจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตู สินคา 

ที่ทาเทียบเรือชายฝง (ทาเทียบเรือ A) กทท. ไดจัดจางบริษัท

วงเงิน รวม 378.10 ลบ. โดยมีราคาตอหนวย 421.58 บ.ตอตู

สินคาทุกขนาดและทุกสถานภาพ ระยะเวลาจางถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2566 

นับจากวันรับแจงใหเริ่มงานวันท่ี 16 ม.ค. 2563 และลงนาม       

ในสัญญาวันท่ี 24 ม.ค. 2563 อยูระหวางผูรับจางดําเนินการ 

    

๑๐5. โครงการศูนยการขนสงตูสินคา
ทางรถไฟ ที่ทาเรือแหลมฉบัง  
• ระยะเวลา ป 2559 – 256๕ 
• งบประมาณ 2,944.93 ลบ. 
• แนวทางดํ าเนินงาน เป าหมายแผน 
การลงทุนแบงเปน 2 ระยะ  โดยระยะท่ี 1 
ปงบประมาณ 2559 –256๓ เปนการพัฒนา
เพ่ือรองรับตู สินค าจนถึงระดับจํานวน  
1  ล า น  ที .อี .ยู ./ป  ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2 ,0 3 1 .1 5  ล บ . แ ล ะ  ร ะ ย ะ ท่ี  2 
ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  256 ๔ - 256 ๕
งบประมาณ 913.78 ลบ.จะสามารถ
รองรับตูสินคาไดถึง 2 ลาน ที.อี.ยู./ป 

 
 
 
 
 
 
 
 

กทท. 5๙-6๕ 
 

5๙-6๓ 

 
100.00 

 
9๕.00 

ประกอบดวยการดําเนินงานใน ๒ ระยะ 
1.  โครงการพฒันาศนูยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือ
แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) 
     1.1 งานกอสรางและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก 
              • กทท. ไดลงนามในสัญญาจางเหมางานกอสราง 
เม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 2559 เพ่ือดําเนินการกอสรางพรอมจัดหา
เครื่องมือยกขนหลัก วงเงิน 1,926 ลบ. เดิมกําหนดแลวเสร็จวันท่ี 
23 ต.ค. 2560 เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาดําเนินการ
ออกไปอีก จึงกําหนดแลวเสร็จ วันท่ี 23 ธ.ค. 2560 ซ่ึงบริษัท   
ผูรับจางไดติดต้ังเครื่องมือยกขนหลักเรียบรอยแลว ปจจุบัน 
อยูระหวางขออนุญาตการใชรางรถไฟจาก รฟท. มีผลงานสะสม
คิดเปนรอยละ 99.00 เปดใหบริการอยางเปนทางการแลว
เม่ือวันท่ี 25 ต.ค. 2561 
                   • งานติดต้ังเครื่องมือยกขนหลัก จํานวน 2 รายการ 
(รถคานเคล่ือนท่ียกตูสินคาชนิดเดินบนราง (Rail Mounted 
Gantry Crane : RMG) จํานวน 2 คัน และรถคานเคล่ือนท่ี    
ยกตูสินคา (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) จํานวน 1 คัน 
ดําเนินการติดต้ังและสงมอบเรียบรอยแลว 

  
2,031.15 

 
100.00 

 
 

 
88.4๘ 
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    ๑.๒ การจางที่ปรึกษาควบคุมงานกอสรางฯ กทท.         
ไดจัดจางบริษัท ในวงเงิน  21.40 ลบ. ระยะเวลา 510 วัน  
เริ่มปฏิ บั ติ งานวันท่ี  13 มิ .ย. 2559 กํ าหนดแลวเสร็จวันท่ี  
23 ธ.ค. 2560 (มีการขยายเวลา 40 วัน) และในกรณีท่ีระยะเวลา 
ท่ีใชในการกอสรางจริงเกินกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 
ท่ีปรึกษาสงมอบงานและตรวจรับงานเรียบรอยแลว 
         ๑.๓  การจางเหมาตรวจติดตามคุณภาพส่ิงแวดลอมระหวาง     
การกอสรางฯ  กทท.จางบริษัทวงเงิน 0.791 ลบ. ระยะเวลา 
510 วัน กําหนดแลวเสร็จวันท่ี 19 ธ.ค. 2560  

๑.๔ งานจางเหมาซอมทํารถคานเคล่ือนที่ยกตูสินคา

ชนิดลอยาง (RTG) ที่ชํารุด จํานวน 3 คัน เม่ือวันท่ี 31 ม.ค. 2562 
ไดประกาศเผยแพรแผนการจัดซ้ือจัดจางงานจางเหมาซอม    
ทํารถคานเคล่ือนท่ีฯ  ตอมาเม่ือวันท่ี 22 เม.ย. 2562 แตงต้ัง
คณ ะกรรมการจัด ทํารางขอบเขตของงานและกํ าหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานจางเหมาซอมทํา
รถคานเคล่ือนท่ีฯ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตงาน
เรียบรอยแลว  และอยูระหวางขออนุมัติรางขอบเขตของงานฯ 
กอนนําเผยแพรใหประชาพิจารณ 

๑.๕ งานจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคา
ภายในโครงการพัฒนาศูนยการขนสงตู สินคาทางรถไฟ 
และทาเทียบเรือ และจางเหมาบริหารจัดการตู สินคา  
รวมกิจกรรมที่ เกี่ยวของอื่น ๆ ภายในโครงการพัฒนา      
ศูนยการขนสงตู สินคาทางรถไฟ  มติคณะกรรม กทท. 
ครั้งท่ี 15/2561 เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2561 ใหทาเรือแหลมฉบัง 
ดําเนินการจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาภายใน 
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     โครงการฯ ระยะเวลาการจาง 5 ป (2562-2566) ในวงเงิน 
416.00 ลบ.  และดําเนินการจางเหมาบริหารจัดการตูสินคา
รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของอื่นๆ ภายในโครงการฯ ระยะเวลา 5 ป 
(2562-2566) ในวงเงิน 160.00 ลบ.             

๑.๖ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
ครั้งที่  1  เม่ือวันท่ี 7 ต.ค. 2562 กทท.ประกาศประกวด
ราคาจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาภายใน

โครงการฯ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
กําหนดขายเอกสารระหวางวันท่ี 7 ต.ค. - 11 พ.ย. 2562 
และยื่นขอเสนอในวันท่ี 12 พ.ย. 2562 ปรากฏวาไมมีผูสนใจ
ยื่นเอกสาร  ดังน้ันวันท่ี 10 ม.ค. 2562 ประกาศยกเลิก     
การประกวดราคาจางเหมาเอกชนฯ เรยีบรอยแลว 
     ๑.๗ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) 
ครั้งที่ 2  เม่ือวันท่ี 17 ก.พ. 2563 กทท.อนุมัติเปล่ียนแปลง
แผนการจัดจางเหมาเอกชนใหบริการเคล่ือนยายตูสินคาภายใน
โครงก ารฯ  เน่ื อ งจากปรับ ลดวงเงิน งบ ประมาณ และ 
เปล่ียนระยะเวลาท่ีคาดวาจะประกาศจัดซ้ือจัดจาง  ขณะน้ี 
อยูระหวางขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารางขอบเขต
ของงาน และกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
งานจางเหมาเอกชนฯ 

    

  64-65 100.๐๐ 9.๐๐ ๒. โครงการพัฒนาศูนยการขนสงตูสินคาทางรถไฟที่ทาเรือ

แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) การจางเหมาสรางรถคานเคล่ือนท่ี    

ยกตู สินค าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : 
RMG) จํานวน 2 คัน และจางเหมาสรางรถคานเคล่ือนท่ี      
ยกตูสินคาชนิดลอยาง (Rubber Tyred Gantry Crane : RTG) 
จํานวน 4 คัน โดยเม่ือ วัน ท่ี  13 พ.ย . 2562 ประกาศ

- 913.78 100.๐๐ - 
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เผยแพรแผนการจางเหมาสรางรถคานเคล่ือนท่ีฯ และเม่ือวันท่ี 

18 พ.ย. 2562 กทท. ไดอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
รางขอบเขตของงานและกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา
คัด เลื อกข อ เสนอ งานจ า ง เห มาฯ  ขณ ะ น้ี อยู ร ะห ว า ง
คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงานฯ 

106. โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  

ขร. 59-60 100.00 100.00 ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ  - 38.50 100.00 100.00 

107. โครงการศึกษาเพื่ อยกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงขาย 
การขนสงสินคาชายฝงของไทย  

สนข. 59-60   100.00  100.00 • การศึกษาแลวเสร็จ ผลการศึกษาพบวา ควรเรงรัดผลักดัน
เสนทางการขนส งสินค า ท่ี มี ศักยภาพตามแนวเสนทาง 
จ .สุราษฎรธานี  - อ าวไทยตอนบน เพราะ เป นเสนทาง 
ท่ี มี ศั กยภาพและ มีความต อ งการในการขนส งชายฝ ง  
โดยเสนทาง จ.สุราษฎรธานี - ชลบุรี (ทาเรือแหลมฉบัง)  
จะเปนการขนสงสินคาตูคอนเทนเนอรเพ่ือการสงออกสวนท่ีเหลือ
จะเปนการขนส งสินคาเทกอง หากสามารถผลักดันได 
ก็จะสรางความเชื่อม่ันระบบการขนสงชายฝงใหผูประกอบการ
และสามารถขยายผลตอไปได  
• ร วค . เ ห็ น ช อ บ แ ล ว เ ม่ื อ วัน ท่ี  22 ธ .ค . 2560 และ  

สศช. นําเสนอเขาสู กบส. ซ่ึงมีมติเม่ือวันท่ี 17 ส.ค. 2561 
รับทราบแผนฯ และใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับไปดําเนินการตอไป 

- 26.69 100.00 100.00 

108. โครงการศึกษาจัดทําแผนแมบท
ก า ร พั ฒ น าท า เรื อ บ ก (Dry Port)  
เพื่อนําไปสูการเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ของภูมิภาค 

สนข. 61  100.00  100.00 • ดํ า เนิ น ก าร แ ล ว เส ร็ จ  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าส รุ ป ได  ดั ง น้ี                 

แผนการพัฒนาโครงการ Dry Port  ประกอบดวย 
   1. วิ สัยทัศน  เสริมความสามารถในการแขงขันของไทย  
สูการเปนศูนยกลางโลจิสติกสทางรางของภูมิภาคอาเซียน 
   2. เปาหมาย  ไดแก ยกระดับคุณภาพการบริการขนสง
สินคาทางราง ใหสะดวก ตรงเวลา ปลอดภัย และประหยัด 
และสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการขนสงทางราง
ของภูมิภาคอาเซียน 

ไมสามารถเบิกจายได
ต า ม กํ า ห น ด เ ว ล า
เ น่ื อ ง จ า ก ท่ี ป รึ ก ษ า      
สงมอบงานในชวงใกล
จ บ ป ง บ ป ร ะ ม า ณ       
ซ่ึ ง จ ะ ต อ ง ส ง ม อ บ
รายงานใหผูทรงคูณวุฒิ
จ า ก ห น ว ย ง า น ท่ี

6.93 100.00 100.00 
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   3. แนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 2 แนวทาง  ดังน้ี  

        3.1 การพัฒนา Dry Port เปนจุดเปล่ียนถายรูปแบบ 
การขนสงสินคาท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการลงทุนโครงสราง

พ้ืนฐาน ไดแก โครงการกอสราง Dry Port จํานวน 4 แหง 

โครงการพัฒนาโครงขายถนนเช่ือมโยงโครงการ Dry Port 
โครงการพัฒนาโครงขายถนนสําหรับรถบรรทุก โดยมีมาตรการ
ประกอบดวยการผลักดัน  ความรวมมือระหวางประเทศและ 

การพัฒนา Border logistics park ในพ้ืนท่ีชายแดนสําคัญ 
ปรับปรุงมาตรฐานการเดินรถไฟเพ่ือเปาหมายการตรงตอเวลาใน
การใหบริการ  และกําหนดมาตรฐานการใหบริการจดุพักรถบรรทุกสินคา 
       3 .2  การสรางศักยภาพของ Dry Port และ ธุรกิ จ
สนับสนุนเพ่ือสงเสริมบทบาทการเปนศูนยกลางการขนสงทางราง
ของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพ่ือปรับปรุงกลไกดาน 
การบริหารจัดการเพ่ือสรางแรงดึงดูดใหผูประกอบการนําเขา-สงออก  

ท่ีตองการเขามาใช Dry Port และการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน 
ไดแก โครงการศูนยอํานวยความสะดวกดานศุลกากรและ

ตรวจสอบสินคา ในลักษณะ One Stop Service โครงการ

จัดต้ังศูนยเช่ือมโยงขอมูลระหวาง Dry Port -ทาเรือแหลมฉบัง - 
ดานชายแดน ซ่ึงมีมาตรการประกาศใหพ้ืนท่ีท่ีใชในการขนถายสินคา

และประกอบกิจกรรมสรางมูลคาเพ่ิมภายใน Dry Port เปน 
เขตปลอดอากร และสงเสริมการลงทุนธุรกิจโลจิสติกสท่ีเกี่ยวของ 
   4. พื้นที่มีเหมาะสมในการพัฒนาเปน Dry Port 4 แหง 
ไดแก  1 ) อ .บ าน โพ ธิ ์ จ .ฉะ เช ิง เท รา  (ค วร เป ดภ าย ใน           
ป  2567) 2 ) อ .นํ้าพอง จ .ขอนแก น  (ควรเป ดภายใน         
ป  2568) 3 ) อ .ส ูง เน ิน  จ .นครราชสีมา (ควรเปดภายใน          
ป 2568) 4) อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค (ควรเปดภายในป 2570)  

เกี่ยวของมีระยะเวลาใน
การพิจารณารายงาน
ก อ น ก า ร นั ด ป ระ ชุ ม
พิจารณารายงาน  



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๐๑                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

   5 . รูปแบบการลงทุนที่ เหมาะสม คือ PPP โดย กทท.  
มีความเหมาะสมท่ีสุดในการเปนหนวยงานเจาของโครงการ 
• รวค. รับทราบแผนแมบทฯ เม่ือวัน ท่ี 17 เม.ย. 2562        
และประชุมหารือ เกี่ ยวกับแนวทางการขับ เค ล่ือนแผน         
ไปสูการปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 1 พ.ค. 2562 ท้ังน้ี ไดมอบหมาย     
ให สนข. นําเสนอแผนแมบทฯในการประชุม กบส. ตอไป  

๔.๒ ยทุธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหมกีารใชพลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเปนมติรกบัส่ิงแวดลอม 

โครงการ 

109. โครงการจัดซื้อและจางซอมแซม
บํ ารุงรักษ ารถโดยสารปรับอากาศ 

ใชกาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน ๔๘๙ คัน 

ขสมก. 60-62 100.00 100.00 • ขสมก. ลงนามสัญญาจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใชเชื้อเพลิง

กาซธรรมชาติ (NGV) จํานวน 489 คัน เม่ือวันท่ี 27 ธ.ค. 2560 
พรอมซอมแซมและบํารุงรักษา คูสัญญาไดสงมอบรถโดยสาร
ดังกลาวให ขสมก. แลว ดังน้ี งวดท่ี 1 วันท่ี 27 มี.ค. 2561 
จํานวน 100 คัน งวดท่ี 2 วันท่ี 27 พ.ย. 2561 จํานวน 100 คัน 
งวดท่ี 3 วันท่ี 17 และ 27 ธ.ค. 2561 จํานวน 100 คัน งวดท่ี 4 
ระยะท่ี 1 วันท่ี 20 ก.พ. 2562 จํานวน 40 คัน ระยะท่ี 2  วันท่ี 28 
ก.พ. 2562 จํานวน 60 คัน ระยะท่ี 3 วัน ท่ี 12 มี .ค. 
2562 จํานวน 89 คัน  
• ขณะน้ี ขสมก. ไดตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศใชเช้ือเพลิง

กาซธรรมชาติ (NGV) เพ่ือนําไปบริการประชาชน โดยบรรจ ุ   
ในเสนทางตาง ๆ จํานวน 489 คัน และใหบริการประชาชนแลว  

- ๑,891.45 100.00 100.00 

110.  โครงการอูจอดรถโดยสารของ ขสมก. 

จํานวน 13 แหง  
ขสมก. ๕๗-61 100.00 100.00 

 
ขสมก. กอสรางอูจอดรถโดยสารและสถานีท่ีทําการ จํานวน  
๑3 แหงแลวเสร็จ และ ขสมก.รับมอบแลว ดังน้ี อูพระประแดง  
อูพระประแดงใตทางดวน  อูนครอินทร  อูปูเจาสมิงพราย 
 
  
 

- 37๐.๖๒๘ 100.00 98.92 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
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เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 
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     อูกัลปพฤกษ  อูบางบัวทอง อูใตทางดวนรามอินทรา-ประดิษฐ
มนู ธรรม อู เมกาบางนา อู ใต ทางด วนบางพลี -สุ ขสวัส ด์ิ  
อูกาแพงเพชร 2  อูบางพลี  อู เทศบาลบางบัวทอง (ทดแทน 
อูศูนยราชการ)) , อูบรมราชชนนี 

    

111. โครงการศกึษาโครงการขนสงสีเขียว 
Green Freight Interventions 
among SMEs 

สนข./ADB ๕๗–๕๙ 100.00 10๐.00 โครงการศึกษาดังกลาวดําเนินการโดย ASEAN Development 
Bank (ADB) ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ จากผลการศึกษา       
ไดแนวทางในการบริหารจัดการปรับปรุงการใชพลังงานในการขนสง 
อยางมีประสิทธิภาพ โดยใหหนวยงานของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยและท่ีเกี่ยวของไดนําไปใชประโยชนตอไป 

- ๙.๗๐ 

 
100.00 100.00 

1 1 2 . โค รงก ารศึ กษ าเพื่ อ จั ด ทํ า 
แผน ในการพั ฒ น าระบบ จั กรยาน 
ในการเดินทางในชีวิตประจําวัน  

สนข. ๕๗-๕๙  ๑๐๐.00  ๑๐๐.00 ครม. มีมติเม่ือวันท่ี ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๙ เห็นชอบเรื่องการกําหนด
มาตรฐานการออกแบบและกอสรางทางจักรยานในประเทศไทย 
ท้ังน้ี การกอสรางทางจักรยานตามคูมือมาตรฐานการออกแบบ
และกอสรางทางจักรยานควรนําไปปรับใช ให เหมาะสม        
กับสภาพแวดลอมในแตละพ้ืนท่ี โดยใหคํานึงถึงความปลอดภัย
ของผูใชเสนทางรวมกับจักรยานเปนหลัก สวนการดําเนินการ
อื่นๆ ตามมาตรฐานดังกลาวใหหนวยงานเจาของโครงการ
พิจารณาตามความเหมาะสมและความจําเปนโดยคํานึงถึง     
ความประหยัดเหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใชงาน  

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

๑๐๐.00 ๑๐๐.00 

มาตรการ 

33. มาตรการรณรงคขับขี่อยางประหยัด
พลังงาน  

ขบ. ๕๙ – ๖๐ 100.00 
 

100.00 
 

ดําเนินการแลวเสร็จ โดย ขบ. ไดจัดทําประกาศกรมการขนสง
ทางบก เรื่อง กําหนดกําลังมอเตอรไฟฟาท่ีใชขับเคล่ือนรถ 
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต พ.ศ. 2560 ดําเนินการแลวเสร็จ  
และลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเม่ือวันท่ี  16 ก.พ. ๒๕๖๐   
และมีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 18 มี.ค. 2560 

 

- - 
 (ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
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งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  ๔.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงและจราจรใหไดมาตรฐานดานส่ิงแวดลอมตามหลักสากล และกรอบความรวมมือระหวางประเทศ 

โครงการ 

113. โครงการจัดทําแผนจัดการขนสง 
ที่ยั่งยืนสําหรับเมืองที่เปนจุดเชื่อมตอ
เส น ท า งอ า เซี ย น ไฮ เว ย เพื่ อ เป น       
เมื อ ง ต น แ บ บ ใน ก ารพั ฒ น าแ ล ะ             
เพิ่ มประสิทธิภาพการใชพ ลังงานใน    
ภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙ ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 • ดําเนินโครงการแลวเสร็จ สรุปผลการศึกษา โดยไดคัดเลือกให 
จ.หนองคาย เปนโครงการนํารองเพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก 
และลดการใชพลังงาน ซ่ึงจากการศึกษามาตรการ/กิจกรรม 
ท่ีเหมาะสมในการดําเนินงานใน จ.หนองคาย ไดแก โครงการ
พัฒนาเสนทางจักรยานและถนนคนเดิน และโครงการพัฒนา
ระบบขนสงสาธารณะ (รถโดยสารไฟฟา) ท้ังน้ี การดําเนินการ
ตองประกอบกับโครงการดานคมนาคมขนสงระดับประเทศ
และระดับจังหวัด พบวาหากมีการดําเนินโครงการตามแผน 
การพัฒนาฯ จะสามารถลดการปลอยกาซเรือนกระจก ในป พ.ศ. 2563 
ไดประมาณ 5,310 TonC02 ตอป เม่ือเทียบกับกรณีฐาน  
ในป พ.ศ. 2568 ลดไดประมาณ 6,380 TonC02 ตอปเม่ือเทียบ
กับกรณีฐาน และในป พ.ศ. 2578 ลดไดประมาณ 8,460 TonC02 
ตอปเม่ือเทียบกับกรณีฐาน รวมเฉล่ีย ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ลงปริมาณ 6,440 TonC02 ตอป หรือลดลงรวมเฉล่ีย รอยละ 12 
ตอป เม่ือเทียบกับกรณีฐาน  
 • สนข. จัดสงรายงานการศึกษาให จ.หนองคายเพ่ือใชประโยชนตอ 

- ๑๕.๔๙ ๑๐๐.00 100.00 

มาตรการ 

34. มาตรการสงเสริมการสนับสนุน 
การขึ้นทะเบียนและการรบัรองโครงการ
พัฒนาระบบการขนสงทางรางใหเปน
โครงการลดกาซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด  

 สนข./รฟท./ 
 รฟม./รฟฟท. 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

- - โครงการ CDM อยูในชวงแรกของพิธีสารเกียวโต ซ่ึงปจจุบัน
พิธีสารเกียวโตไดหมดวาระแลว แต รฟม. ไดเขารวมอยูในแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนแมบทการพัฒนาระบบการขนสง   
ท่ียั่ งยืนและลดปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภู มิอากาศ  
(พ.ศ. 2556 - 2573) ซ่ึงไดรายงานผลให สนข. ทราบแลว  
 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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35. โครงการศึกษาการเขารวมพิธีสาร
ลอนดอน 1996 ของประเทศไทย  

จท. 
 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 จท. ไดมอบหมายคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการศึกษาการเขารวมพิธีสารลอนดอน 1996 (London 
Protocol 1996) ระยะเวลาดําเนินงานระหวางเดือน เม.ย. 2559 - 
เม.ย. 2560 ศึกษาแลวเสร็จเม่ือ เม.ย. 2560 ขณะน้ีอยูระหวาง
การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. วาดวยการท้ิงของเสียลงทะเลของประเทศไทย
ใหมีความสอดคลอง เพ่ืออนุวัติการพิธีสารลอนดอน โดยรวบรวม
กฎหมายระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของกับพิธีสารลอนดอน จําแนก  
ขอบทของพิธีสารลอนดอน กระบวนการหรือวิธีการบังคับให
เปนไปตามพิ ธีสารลอนดอน 1996 แสดงความสัมพันธ             
และแนวทางการปฏิบัติการปรับใช และรวบรวมกฎหมายภายใน        
ท่ีเกี่ยวของกับการเทท้ิง 

- 1.74   100.00 100.00 

36. มาตรการบริหารจัดการดานพลังงาน
และส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวกับการบิน 
 
 

ทอท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

100.00 100.00 ทาอากาศยานของ ทอท. 5 แหง ไดแก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ทาอากาศยานดอนเมือง ทาอากาศยานเชียงใหม ทาอากาศยาน
หาดใหญ และทาอากาศยานเชียงราย ไดรับการรับรอง Airport 
Carbon Accreditation ในระดับท่ี 3 ‘Optimisation’ สําหรับ
ทาอากาศยานภูเก็ตไดจัดทํารายงานแผนบริหารจัดการคารบอน 
(Carbon Management Plan) แลวเสร็จในเดือน ก.ค. 2561  
ทําให รับทราบรางคูมือแนวทางการประเมินคารบอนฟุตพร้ินท
องคกร มีความรูความเขาใจถึงแนวทางการจัดเก็บและแหลงที่มา
และทราบถึงปริมาณ Emissions รวมถึงแผนสรางการมีสวนรวมกับ 
ผูมีสวนไดเสียสามารถนําไปใชในการสนับสนุนการลดใชพลังงานได 
 
 
 
 

 

- 41.60 100.00 100.00 
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๕. เปาประสงคท่ี 5 เพ่ือยกระดับการเขาถึงและเพ่ิมการใชระบบขนสงสาธารณะ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
๑14. โครงการระบบขนสงทางรถไฟ 
เชื่ อ ม ท า อ าก าศ ย าน สุ ว ร ร ณ ภู มิ 
สวนตอขยาย ชวงดอนเมือง - บางซื่อ - 
พญาไท  
* รฟท. ปรับเปนสวนหน่ึงของโครงการ
รถไฟความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบิน
แบบไรรอยตอ  
•  งบประมาณ ประกอบดวย  
   ศึกษาออกแบบ     220.00 ลบ. 
   กอสราง       224,544.36 ลบ. 

รฟท. 61-67 - - • เน่ืองจาก EEC มีนโยบายใหดําเนินการศึกษาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ (ดอนเมือง -
สุวรรณภูมิ - อูตะเภา) ซ่ึงแนวเสนทางโครงการระบบขนสงทาง
รถไฟเช่ือมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนตอขยาย ชวงดอนเมือง - 
บางซ่ือ - พญาไท อยูในแนวเสนทางของโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน การดําเนินโครงการฯ จึงขึ้นอยูกับโครงการ

รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท้ังน้ี การพิจารณานําเสนอ PPP 

ดําเนินการโดย EEC และขณะน้ีในภาพรวมของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมตอ 3 สนามบินแบบไรรอยตอ ครม. มีมติเม่ือ
วันท่ี 27 มี.ค. 2561 เห็นชอบและอนุมัติโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net Cost     
ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนรวมลงทุนฯ ไดกลุมบริษัท 
CPH และ รฟท. ไดเสนอผลการคัดเลือกใหคณะกรรมการ 
นโยบาย EEC พิ จารณาเม่ื อ วัน ท่ี  10 พ .ค. 2562 และ          
ครม. อนุมัติผลการคัดเลือกเอกชนเม่ือวันท่ี 28 พ.ค. 2562      
โดยลงนามสัญญากับเอกชนแลว เม่ือวันท่ี 24 ต.ค. 2562 
• ปจจุบัน รฟท. อยูระหวางประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ดําเนินการรื้อยายสาธารณูปโภคและส่ิงกีดขวางโครงการ CPH 
อยูระหวางออกแบบรายละเอียด และ พรฎ. เวนคืนท่ีดินฯ 
ประกาศในราชกิจานุ เบกษา เม่ือวัน ท่ี  18 ธ.ค. 2562  
อยูระหวางนําราง พรฎ. เวนคืนท่ีดินฯ เสนอทูลเกลาฯ 
• รายงาน EIA  กก.วล. เห็นชอบแลว เม่ือวันท่ี 24 มิ.ย. 2562 
 

- 220.00 
(ศึกษาออกแบบ) 

224,544.36 
(โครงการกอสราง) 

100.00 
(ศึกษา) 

 100.00 
     (ศึกษา) 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

115. โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง  
สายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - พญาไท -
มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเขม 
ชวงบางซื่อ - หัวลําโพง/ ชวงรังสิต -
มธ. ศูนยรังสิต  

รฟท. 62-65 - - 1. โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงออน ชวงบางซื่อ - 
พญาไท - มักกะสัน – หัวหมาก 
•  รฟท. จางท่ีปรึกษาประกวดราคาเม่ือ 25 พ.ค. 2559     
และ ครม. อนุมัติโครงการและอนุมัติหลักการราง พ.ร.ฎ.เวนคืนท่ีดินฯ 
เม่ือวันท่ี 26 ก.ค. 2559  
•   อยูระหวาง คค.พิจารณาการขอปรับรูปแบบโครงการ 
และอยูระหวาง สคก. พิจารณาราง พรฎ.เวนคืนท่ีดิน  
2. โครงการสายสีแดงเข ม ชวงบางซื่ อ  - หั ว ลําโพ ง/  
ชวงรังสิต - มธ. ศูนยรังสิต 
•     ครม. อนุมัติโครงการเม่ือวันท่ี 26 ก.พ. 2562 และ รฟท. 
เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพ่ิมเติมในการทําโครงสราง
รองรับ ARL สวนตอขยาย ในสวนงานโยธา (โครงสรางใตดิน) 
ชวงพระราม 6 ถึงสามเสน  และอยูระหวาง คค. พิจารณาปรับ
รูปแบบโครงการเพ่ือเสนอ ครม. อนุมัติโครงการเพ่ิมเติม  
•   EIA เห็นชอบแลวในเดือน ก.ย. 2562  
•   อยูระหวาง คค.พิจารณาการขอปรับรูปแบบโครงการ 
และอยูระหวาง สคก. พิจารณาราง พรฎ.เวนคืนท่ีดิน  

- 
 
 
 
 
 

 
 
- 

44,157.76 
 
 
 
 
 
 

 
 6,570.40 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 

116. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีมวง 
(ชวงบางใหญ - บางซื่อ)  

รฟม. 49-59  100.00  100.00 ดําเนินการกอสรางและติดต้ังงานระบบรถไฟฟาแลวเสร็จ ปจจุบัน
เปดใหบริการแลวเม่ือวันท่ี 6 ส.ค. 2559 และไดรับพระราชทาน
ชื่อวา “รถไฟฟามหานครสายฉลองรัชธรรม” โดยมีจํานวน

ผูโดยสาร 5๓,๗๕๑ คน-เท่ียว/วัน (ขอมูล ณ เดือน มี.ค. 256๓) 

- 63,733.93 ๒๐.๕๐ 
 (ป 6๓)  

 

๙.๒๙ 

 (ป 6๓)  

 

117.โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีน้ําเงิน 
(ชวงหัวลําโพง - บางแค และบางซื่อ - ทาพระ) 
• ระยะเวลา ป 2550 - 2563 
• งบประมาณ 81,429.57 ลบ. 
 

รฟม. ๕๐-63  100.00  100.00 • งานกอสรางงานโยธา  ดําเนินการแลวเสร็จ 
• งานออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานระบบรถไฟฟา และทดลองเดินรถ   
    ช ว งบ างซื ่อ -เต าป ูน  ดํา เน ินก ารแล ว เสร ็จ  และ 
เปดใหบริการเม่ือวันท่ี 11 ส.ค. 2560 

  
 

- 81,429.57 ๓๒.๖๐ 
(ป 6๓)  

 

๓๐.๙๓ 

(ป 6๓)  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• แนวทางดําเนินงาน  ลักษณะโครงสราง
เปนแบบยกระดับ และโครงสรางใตดิน 

     ชวงหัวลําโพง-หลักสอง  ดําเนินการผลิต ติดต้ังระบบ
รถไฟฟาแลวเสร็จ และเปดใหบริการแลวเม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 2562  
        ชวงเตาปูน-ทาพระ ดําเนินการผลิต ติดต้ังระบบรถไฟฟา
แลวเสร็จ และเปดใหบริการแลวเม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2563 

    

11 8 . โค รงก ารก อส ร างรถ ไฟ ฟ า  
สายสีเขียว (ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ)  
• ระยะเวลา ป 2551 - 2561 
• งบประมาณ 18,349.34 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะโครงสราง
เปนแบบยกระดับตลอดท้ังโครงการ 

รฟม. 5๑-61 100.00 100.00 • งานกอสรางงานโยธา กอสรางแลวเสร็จ และเปดใหบริการ
เม่ือวันท่ี 6 ธ.ค. 2561 

- 18,349.34 - - 

119. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเขียว     
(ชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต) 
• ระยะเวลา ป 2551 - 2564 
• งบประมาณ 34,054.77 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะโครงสราง
เปนแบบยกระดับตลอดท้ังโครงการ 
 

รฟม. 51-64 100.00 100.00 •  งานกอสรางงานโยธา กอสรางแลวเสร็จเม่ือเดือน เม.ย. 2562   
•  งานออกแบบ ผ ลิต  ติดตั้ งและทดลองเดินรถไฟฟ า   
กทม. เปนผูจัดหาระบบรถไฟฟาและเดินรถ โดยเม่ือวันท่ี 3 ธ.ค. 
2561 รฟม. ไดลงนามในบันทึกขอตกลงวาดวยการจําหนาย
สินทรัพยและโอนภาระทางการเงิน โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว 
ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ และชวงหมอชิต-สะพานใหม - คูคต 
ใหกับ กทม.แลว ท้ังน้ี  ได เปดใหบริการชวงสถานีหมอชิต -  
สถานีหาแยกลาดพราว เม่ือวันท่ี ๙ ส.ค. 2562 และชวงหมอชิต -  
สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 4 ธ.ค. 2562 

- 34,054.77 
 

100.00 
(ป 62)  

 

117.87 
(ป 62)  

 

12 0 . โครงการก อ สร างรถ ไฟ ฟ า  
สายสีสม (ชวงศูนยวัฒนธรรม - มีนบุร ี 
(สุวินทวงศ)) 
• ระยะเวลา ป 2553 - 2567 
• งบประมาณ 109,021.48 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะโครงสราง 
ท้ังแบบยกระดับและโครงสรางใตดิน 
 

รฟม. 53-6๗ ๖๕.๔๕ 
 

๖๕.๔๕ 
 

• งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือเดือน ต.ค. 2562 
•   งานกอสรางงานโยธา  มีความกาวหนารวมรอยละ 58.59  
เร็วกวาแผนรอยละ 2.57 
•  งานศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. เอกชน 
เขารวมลงทุนฯ  ครม. มีมติเม่ือวันท่ี 28 ม.ค. 2563 อนุมัติ 
การดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี 
(สุวินทวงศ) ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายฯ เสนอให รฟม.  
 

• งานออกแบบ  ผ ลิ ต 
ติดต้ัง และทดลองเดิน
รถไฟฟ า  ครม .อ นุ มั ติ
โ ค ร ง ก า ร  เ ม่ื อ วั น ท่ี  
28 ม .ค .2563 ทํ าให
งานคั ด เลื อกเอกชนฯ  
มี ค ว า ม ล า ช า  ท้ั ง น้ี 
 

109,021.48 ๕๗.๔๓ 
 (ป 62)  

 

 ๕๘.๒๒ 
(ป 62)  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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แนวทางแกไข 5/ 
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ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     คณะกรรมการคัดเลือกตาม ม. 36 แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
รับความเห็นไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 
พรอมให รฟม. เรงรัดการดําเนินการจัดทํารางกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการเวนคืนท่ีดินโครงการรถไฟฟาสายสีสมฯ และ
การดําเนินกระบวนการคัดเลือกเอกชน  โดยในการดําเนินการ
ทุกขั้นตอนใหถือปฏิบัติใหถูกตองตามขอกฎหมาย ระเบียบ 
และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
• งานออกแบบ ผ ลิต  ติดตั้ งและทดลองเดิน รถไฟฟ า   
มีความกาวหนารอยละ 4.25 ลาชากวาแผนรอยละ 4.25 
โดย เม่ื อ วัน ท่ี  1 4  ก .พ . 2 563  รฟ ม . มี คํ า ส่ั งแต ง ต้ั ง
คณะกรรมการคัดเลือกตาม ม.36 แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุน
ระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โครงการรถไฟฟาสายสีสมฯ 
และ สคร. ไดจัดสงรางประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การรวมลงทุนฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
ดานกฎหมายให  รฟม. เพ่ือดําเนินการตอไปแลว ปจจุบัน
คณะกรรมการคัดเลือกตาม ม. 36 อยูระหวางการพิจารณา
จัดทํารางประกาศเชิญชวน และรางเอกสารสําหรับการคัดเลือก
เอกชน โดยอางอิงรางประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ไปกอนท่ีราง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ จะมีผลใชบังคับ 

ไ ด มี ก า ร แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการคัดเลือก 
ตาม ม.36 แลว ซ่ึงจะเรง
ดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไป 

   

121. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีชมพู 
(ชวงแคราย - มีนบุรี)  
• ระยะเวลา ป 2553 - 2564 
 

รฟม. 53-64 ๗๓.๕๙ ๗๐.๒๐ • ครม. ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2559 มีมติอนุมัติ
โครงการรถไฟฟาสายสีชมพูฯ เปนระบบ Monorail โดยให 
เอกชนรวมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
 
 
 

 

• งานกอสรางงานโยธา 
ผลิตและติดต้ังงานระบบ 
รถไฟฟาและงานเดินรถ  

50,340.12 100.00 
(ป 62)  

 

123.27 
(ป 62)  

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๐๙                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

•  งบประมาณ 50,340.12 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะเปนระบบ
รถไฟฟ ารางเด่ียว (Monorail) โดย มี
รูปแบบการลงทุนแบบ PPP Net Cost 
ซ่ึงภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางาน
ระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาจาง
ท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ังบริหารการเดิน
รถและซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชน
รวมลงทุนเปนเวลา 33 ป 3 เดือน 

    •  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  มีความกาวหนารวมรอยละ 99.33 

เร็วกวาแผนรอยละ 0.๑๙ โดยดําเนินการจัดทําเอกสาร
ประเมินราคา ประกาศราคาเบ้ืองตนของอสังหาริมทรัพย        
ท่ีจะตองเวนคืนแลวเสร็จ โดยอยูระหวางทําความตกลง        
กับเจาของทรัพยสินเพ่ือเบิกจายคาทดแทน และดําเนินการ     
รื้อถอนส่ิงปลูกสราง/ขนยายวัสดุออกจากแนวเขตทาง 
• งานกอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา
และงานเดินรถ  มีความกาวหนา รอยละ 53.22 ลาชากวา
แผนรอยละ 4.93 
 

1) ไมสามารถเขาพ้ืนท่ี
บริเวณคลองเปรมประชากร 
เน่ืองจากมีบานเรือนรุกลํ้า 
ซ่ึง รฟม. ได ทํ าความ
เขาใจกับประชาชน และ 
๒) ท่ีดินเอกชน 2 ราย อยู
ระหวางการจัดกรรมสิทธ์ิ
ท่ีดินตาม พ.ร.บ. วาดวย
การเวนคืนฯ  ท้ังน้ี รฟม.  
จะดําเนินการประสาน
เจาของอาคาร เพ่ือรื้อยาย
พรอมปรับปรุงแบบกอสราง 

   

122. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีเหลือง 
(ชวงลาดพราว - สําโรง)   
• ระยะเวลา ป 2553 - 2564 
• งบประมาณ 47,558.13 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะเปนระบบ
รถไฟฟ ารางเด่ียว (Monorail) โดย มี
รูปแบบการลงทุนแบบ PPP Net Cost 
ซ่ึงภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางาน
ระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาจาง
ท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ังบริหารการเดิน
รถและซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชน
รวมลงทุนเปนเวลา 33 ป 3 เดือน 

รฟม. 5๓-64 ๗๕.๑๑ ๗๐.๕๓ •  ครม. ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 29 มี.ค. 2559 มีมติอนุมัติ
โครงการรถไฟฟาสายสีเหลืองฯ เปนระบบ Monorail โดยให
เอกชนรวมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
•   งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ดําเนินงานแลวเสร็จเม่ือเดือน มิ.ย. 
2562  
•   งานกอสรางงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟา

และงานเดินรถ มีความกาวหนารวมรอยละ 53.21 ลาชา

กวาแผนรอยละ 7.29 
 
 
  

งานกอสรางงานโยธา 
ผ ลิ ต แ ล ะ ติ ด ต้ั ง ง า น
ระ บ บ ร ถ ไฟ ฟ า แ ล ะ   
งานเดินรถ การสงมอบ
พ้ืนท่ีให ผูรับจางลาชา 
แ ล ะ ผ ล ก ระ ท บ จ าก    
การรื้อยายทอประปา  
ทําใหไมสามารถเขาใช
พ้ื น ท่ี ก อสร า งได ต าม
กําหนด ท้ังน้ี รฟม. ได
ม อ บ ใ ห ท่ี ป รึ ก ษ า
ประสาน เพ่ือขอเขาใช
พ้ืนท่ีบางสวนกอน และ
เรงรัดแผนการดําเนินงาน    
ใหเปนไปตามสัญญา 

47,558.13 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๐                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

123. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีมวง 
ชวงเตาปูน - ราษฎรบูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
• ระยะเวลา ป 2553 – 25๗๐ 
• งบประมาณ 124,958.62 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน ลักษณะโครงสราง
เปนท้ังแบบยกระดับและโครงสรางใตดิน 

รฟม. 53-๗๐ ๒๐.๙๓ 
 

๑๗.๙๙ •  งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีความกาวหนารวม รอยละ 18.70 
ลาชากวาแผน รอยละ 1.30 โดยอยูระหวางสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีนําเสนอ พ.ร.ฎ.กําหนดเขตท่ีดินฯ ตอ ครม. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 
• งานคัดเลือกผูรับจางงานโยธา มีความกาวหนา รอยละ 3.58  
ลาชากวาแผน รอยละ 3.93 
•  งานศึกษาและวิเคราะหโครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเขา
ร ว มล งทุ น ฯ   มี ค วามก าวห น ารวม  ร อ ย ละ  5 0 .2 0  
ลาชากวาแผน รอยละ 25.80 โดยอยูระหวางหารือกับ สคร.       
เพ่ือพิจารณาแนวทางการใหเอกชนรวมลงทุนโครงการรถไฟฟา
สายสีมวงตลอดสายทาง (ชวงบางใหญ-เตาปูน และชวงเตาปูน-
ราษฎรบูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)) ในรูปแบบ PPP Net Cost 
และศึกษาแนวทางการปรับเสนทางโครงการรถไฟฟาสายสีมวง 
ช ว งเตา ปูน -ราษฎร บู รณ ะ (วงแห วนกาญ จนาภิ เษ ก )  
เพ่ือใชประกอบการปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห
โครงการฯ และนําเสนอตามขั้นตอนตอไป 

• งานคัดเลือกผูรับจาง
งาน โย ธา ห น วย งาน
ภายนอกใชระยะเวลา
ม าก ใน การพิ จารณ า 
การขอใช พ้ื นท่ีกอสราง
ช่ั วคราวสํ าหรั บการนํ า 
หัวเจาะอุโมงครถไฟฟา
ลงใตดิน ท้ังน้ี รฟม. ไดมี
การพิ จารณ าร ว ม กั บ 
ท่ี ป รึ ก ษ า ห า พ้ื น ท่ี 
Worksite ท ด แ ท น 
และทบทวนรูปแบบการ
แบงสัญญากอสรางงาน
โยธา ซ่ึงหากไดขอสรุป
จึงจะสามารถกําหนด
โครงสรางท่ีปรึกษาและ
ควบ คุม การก อ ส ร า ง 
ท่ีชัดเจน 
• ปรับปรุงรายงานศึกษา
วิเคราะหฯ เพ่ิมเติมตาม
ขอสังเกตคณะกรรมการ รฟม. 
ทําใหใชระยะเวลามากกวา 
แผนท่ีกําหนด ท้ังน้ี รฟม. 
ไดเรงรัดการดําเนินงาน
ของท่ีปรึกษาแลว 
 
 

124,958.62 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๑                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

124. โครงการกอสรางรถไฟฟา สายสีสม 
(ชวงบางขุนนนท - ศูนยวัฒนธรรม)   
• ระยะเวลา ป 2553 - 2569 
• งบประมาณ 122,067.27 ลบ. 
• แนวทางดําเนินงาน  ลักษณะโครงสราง
เปนใตดินตลอดเสนทาง 

รฟม. 53-69 ๒๑.๓๘ ๑๘.๕๓ •   งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน   ความกาวหนารอยละ 6.50 ลาชากวา
แ ผ น ร อ ย ล ะ  1 .0 0  โด ย เม่ื อ วั น ท่ี  2 0  ก .พ . 2 5 6 3  
ไดนําราง พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีจะเวนคืนฯ  
เสนอ คค. พิ จารณานํ า เสนอ ครม. แล ว โดยอยู ระหว าง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นําราง พ.ร.ฎ. กําหนดเขตท่ีดินฯ  
เสนอ ครม. พิจารณา และเม่ือวันท่ี 25 มี.ค. 2563 ผูวาการ รฟม. 
ไดอนุมัติขอบเขตของงานจัดจางสํารวจอสังหาริมทรัพยเรียบรอยแลว 

• งานขออนุมัติงานโยธาและศึกษาวิเคราะหรูปแบบการลงทุนฯ  
ครม. ในคราวประชุม เม่ือวันท่ี  28 ม.ค. 2563 มีมติอนุมั ติ         
การดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีสม ชวงบางขุนนนท-มีนบุรี (สุวินทวงศ) 
ตามท่ีคณะกรรมการ นโยบายฯ เสนอ และให รฟม. คณะกรรมการ
คัดเลือกตาม ม. 36 แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 และหนวยงานท่ีเกี่ยวของรับความเห็นไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ี เกี่ ยวข องตอไป พรอมให  รฟม. เร งรัดการ
ดําเนินการจัดทํารางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเวนคืนท่ีดินโครงการ
รถไฟฟาสายสีสมฯ และการดําเนินกระบวนการคัดเลือกเอกชนท่ีจะ
เขามารวมลงทุนในโครงการรถไฟฟาสายสีสมฯ โดยในการดําเนินการ
ใดๆ ในทุกขั้นตอนดังกลาวขางตน ใหถือปฏิบัติใหถูกตองตามขอ
กฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
•  งานกอสรางงานโยธา งานออกแบบ ผลิต ติดตั้งและทดลองเดิน
รถไฟฟ า  มี ความก าวหน าร อยละ 4.25 ล าช ากว าแผน               
รอยละ 4.25 โดยเม่ือวันท่ี 14 ก.พ. 2563 รฟม. ไดมีคําส่ังแตงต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกตาม ม. 36 แหง พ.ร.บ. การรวมลงทุนฯ 
โครงการรถไฟฟาสายสีสมฯ และ สคร. ไดจัดสงรางประกาศ 
 
 
 

งานจัดกรรม สิทธิ์ ที่ ดิ น 
นําเสนอราง พ.ร.ฎ. กําหนด
เขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อ 
ครม. พิจารณา ทั้งนี้ ครม.
อนุ มั ติ โครงการฯ  แล ว  
เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 

122,067.27 - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนฯ ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการดานกฎหมายให รฟม. เพ่ือดําเนินการตอไปแลว 
ปจจุบันคณะกรรมการคัดเลือกตาม ม. 36 อยูระหวางการพิจารณา
จัดทํารางประกาศเชิญชวนและรางเอกสารสําหรับการคัดเลือก
เอกชน กอนท่ีรางประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ จะมีผลใชบังคับ 

    

125. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีน้ําเงิน 
(ชวงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 5๖-69 - - รวค. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 10 พ.ย. 2560 ไดมีมติใหปรับ
เล่ือนแผนการดําเนินงานโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค-
พุทธมณฑลสาย 4 ออกไป โดยให รฟม. นําขอมูลจํานวน
ผูโดยสารโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงหัวลําโพง - บางแค 
และช วงบ าง ซ่ื อ -ท าพ ระ  ห ลั งจาก เป ด ให บ ริก ารแล ว 
มาประกอบการพิจารณาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเสนอขอ
อนุมัติดําเนินโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงิน ชวงบางแค -  
พุทธมณฑล สาย 4 อีกครั้ง 

- 21,241.50 
 

- - 

126. โครงการกอสรางรถไฟฟาสายสีเขียวเขม 
(ช ว งส มุ ท รป ราก าร  -บ างปู  แ ละ  
ชวงคูคต - ลําลูกกา)  

รฟม. 5๙-67 - - • ครม. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 26 พ.ย. 2561 มอบหมายให รฟท. 

หารือ กทม. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของหาผูรับผิดชอบโครงการฯ 
• ครม. วันท่ี 3 ธ.ค. 2561 รฟม. และ กทม. ไดลงนามบันทึก

ขอตกลงวาดวยการจําหนายทรัพยสินและโอนภาระทางการเงิน
โครงการรถไฟฟา สายสีเขียวชวงหมอชิต – สะพานใหม - คูคต และ
ชวงแบริ่ง - สมุทรปราการ ของ รฟม. ใหกับ กทม. แลว โดยขณะน้ี 
กทม. ชะลอสวนตอขยายท้ัง 2 ชวง คือ ชวงสมุทรปราการ - บางปู 

และชวงคูคต - ลําลูกกา เน่ืองจากตองการรอประเมินผลตอบ
รับจากปริมาณ ผู โดยสารของ ชวงแบริ่ ง - สมุทรปราการ         

และชวงหมอชิต - สะพานใหม - คูคต เปดใหบริการกอน 
 
 
 

- 12,174.79 
(สมุทรปราการ-บางปู) 

9,821.41 
(ชวงคูคต – ลําลูกกา) 

 

- 

 
- 
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127. โครงการพัฒนาทาเรือผูโดยสาร 
ในแมน้ําเจาพระยา 

 จท. ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

  จท. มีแผนปรับปรุงทาเรือในแมนํ้าเจาพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เพ่ือแกปญหาการจราจร และการเช่ือมตอระบบ
โดยสารสาธารณะ โดยจะยกระดับท าเรือโดยสารสาธารณะ 
จากท าเทียบเรือเป นสถานี เรือ เพ่ื อให มีความปลอดภั ยและ 
มีความสะดวกสบายตอผูโดยสาร โดยภาครัฐพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ทาเรือ และภาคเอกชนขอใชสิทธิในการบริหารพ้ืนท่ีบนทาเรือ  

    

   
58-60 

 
100.00 

 
 
 

 

 
100.00 

 
 
 
 

 

1.  การดําเนินการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ดังน้ี 
    ๑.๑ การพัฒนาทาเรือจํานวน ๑๗ แหง  
             • ดําเนินการพัฒนาทาเรือจํานวน 17 แหง  โดยเปน
ทาเรือท่ีรองรับการยกระดับการเปนสถานีเรือจํานวน 10 แหง 
ไดแก 1) ทาเรือพระราม 5 ๒) ทาเรือเกียกกาย ๓) ทาเรือเทเวศร   
๔) ท าเรือพรานนก  ๕) ท าเรือท าช าง ๖) ท าเรือท าเตียน   
๗) ท าเรือราชิ นี  ๘ ) ท าเรือราชวงศ  ๙ ) ท าเรือ ส่ีพระยา  
๑๐) ทาเรือสาทร  และทาอื่น ๆ ไดแก  ๑) ทาเรือสมุทรปราการ  
๒) ทาเรือบางหัวเสือ  ๓) ทาเรือบางกะเจานอก ๔) ทาเรือกรมเจาทา     
๕) ทาเรือดินแดง ๖) ทาเรือสะพานพุทธ  ๗) ทาเรือเขียวไขกา 
ขณ ะน้ี ได ดํ าเนิ นการแล วเสร็ จ  และตรวจรั บ เม่ื อ วั น ท่ี  
13 ต.ค. 2559  

      • ท้ังน้ีในสวนของทาเรือนนทบุรี, ทาเรือพระราม 7 
ฝงตะวันตกและทาเรือพระปนเกลา จท. ไดดําเนินการแลว
เสร็จเม่ือป 2557 
             • ในป 2560 จท.  ไดรับจัดสรรงบประมาณประจําป 
วงเงิน  7 .28 ลบ . เพ่ื อปรับปรุ งท าเรือพายัพ  ป จจุ บั น
ดําเนินการแลวเสร็จ และตรวจรับเม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2560 

   
- 

 
69.87 

 
100.00 

 
100.00 

  61  100.00 57.57      ๑.๒  การปรับปรุงทาเรือโดยสารทาชาง  ในป 2561 จท. ไดรับ
งบประมาณเพ่ือปรับปรุงทาเรือโดยสารทาชาง วงเงิน 12.4๑ ลบ. 
ผลงาน รอยละ 57.57 

- 12.41 100 6.88 
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  ๖๑-๖๓ 100.00 ๙0.00 ๑.๓ การพัฒนาทาเรือโดยสารในแมน้ําเจาพระยา ๒๒ แหง  
ในป 2561-2563 จท. ไดรับการจัดสรรงบประมาณรวม 41.39 ลบ. 
เพ่ือซอมแซมปรับปรุงทาเรือจํานวน 22 แหง  โดยเปนทาเรือท่ี

รองรับการยกระดับการเปนสถานีเรือ จํานวน 11 แหง ไดแก 1) 
ทาเรือ  ปากเกร็ด ๒) ทาเรือพระราม 5 ๓) ทาเรือพระราม 7 ๔) 
ทาเรือสะพานกรุงธน (ซังฮ้ี) ดานใต ๕) ทาเรือเกียกกาย ๖) ทาเรือพระ
ปนเกลาฝงธน(ดานใต) ๗) ทาเรือราชวงศ ๘) ทาพรานนก ๙) ทาราชินี  
๑๐) ทาเทเวศร  ๑๑) ทาสาทร (งานหลังคาทางเดิน) และทาเรือ        
ในแมนํ้าเจาพระยาอื่น ๆ อีก 11 แหง ไดแก ๑) ทาเรือคลองภูมิ  
๒) ท าเรือสาธุประดิษฐ ๓) ท าเรือวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร           
๔) ทาเรือวัดฉัตรแกวจงกลนี  ๕) ทาเรือศาลารี ๖) ทาเรือวัดคางคาว 
๗) ท าเรื อวัดเทพนารี  ๘) ท าเขี ยวไข กา ๙) ท าวั ดแจงร อน   
๑๐) ทาเรือวัดเทพากร  ๑๑) ทาเรือวัดมวงแค ขณะน้ีอยูระหวาง
ดําเนินการ ผลงานรอยละ 90.00 

- 41.39 100.00 30.00 

  62-64 57.07 5.8      ๑.๔ การพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกในบริเวณทาเรือ  
ทาชางและทาเตียน  จท. ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาส่ิง
อํานวยความสะดวกในบริเวณทาเทียบเรือทาชาง วงเงิน58.61 
ลบ. อยูระหวางดําเนินการ ผลงานรอยละ 2.52 และทาเตียน 
วงเงิน 39.0๗ ลบ. อยูระหวางดําเนินการ ผลงานรอยละ 9.09 

- 97.68 30.93 20.00 
 

  63-64 - -       ๑.๕ การพัฒนาทาเรือเพื่อรองรับการใหบริการแก
ผูสูงอายุละคนพิการ ๒๙ แหง  จท. ไดรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาทาเรือโดยสารและระบบอํานวยความปลอดภัยเพ่ือรองรับการ
ใหบริการแกผูสูงอายุและคนพิการ เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
จํ านวน 29 แห ง วงเงินรวม 50.00 ลบ. อยู ระหว างขั้ น ตอน 
การประกวดราคา 
 
 

- 50.๐๐ - - 
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  - - - 2. การพัฒนาของภาคเอกชน ไดมีแนวทางในการบริหาร
พัฒนาพ้ืนท่ีและติดต้ังระบบ เชน กั้นพ้ืนท่ี ติดต้ังปายบอก
สถานีเรือและขาวสารท่ัวไป และจัดหาเครื่องจําหนาย 
ต๋ัวอิเล็กทรอนิกส ปจจุบัน จท.นําเสนอ สนข. ในฐานะฝาย
เลขานุการ คจร. เม่ือวันท่ี 13 ส.ค. 2562 เพ่ือนําเสนอ ครม. 
ทบทวนมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 พ.ค. 2536 เพ่ือใหสามารถ 
นําพ้ืนท่ีทาเรือโดยสารสาธารณะบางสวนมาใชในเชิงพาณิชยได  
โดย คจร. มีมติเม่ือวันท่ี 30 มี.ค. 2563  เห็นชอบให สนข. นําเสนอ 
ครม. เพ่ือทบทวนมติ ครม. เม่ือวันท่ี 4 พ.ค. 2536 เรื่องการสงเสริม 
การจัดทาเทียบเรือสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาจราจรเพ่ือใหสามารถนํา
พ้ื นท่ี บางส วนของท าเรื อสาธารณะมาใช ในเชิ งพาณิ ชย ได  
โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหการสนับสนุนดําเนินการใหเกิดการพัฒนา
ระบบขนสงทางนํ้าเช่ือมตอกับระบบขนสงอื่นอยางมีประสิทธิภาพ 
ปจจุบันอยูระหวาง สนข. สรุปผลการประชุมกอนแจงหนวยงาน
ดําเนินการตามมติท่ีประชุมตอไป 

 - - - 

๑ 2 8 . โค ร งก ารศึ ก ษ าอ อ ก แ บ บ
รายละเอียดศูนยคมนาคมพหลโยธิน 
และการพัฒนาตนแบบการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบศูนยกลางคมนาคม  

สนข. 58-59 100.00 100.00 • สนข. ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ อยูระหวางขั้นตอน EIA     
เพ่ือเบิกจายเงินประกันผลงาน 
• รวค. รับทราบผลการศึกษาตามท่ี สนข. เสนอแลว เม่ือวันท่ี 
19 ธ.ค. 2559 
• องคการความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ ปุน (Japan 
international Cooperation Agency : JICA) ได ทํ าการศึกษา
การบูรณาการพ้ืนท่ีศูนยคมนาคมพหลโยธิน ภายใตแนวคิดการ
พัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีและพ้ืนท่ีตอเน่ือง (Transit Oriented 
Development : TOD) แ ล ะ  Smart City แ ล ว เส ร็ จ  โ ด ย
คณะกรรมการ รฟท. พิจารณาใหความเห็นชอบโครงการฯ เม่ือ
วันท่ี 18 พ.ค. 2561 ขณะน้ี สนข. อยูระหวาง รอหนังสือยืนยัน
มติคณะกรรมการ รฟท. เพ่ือนําเสนอ คจร. ตอไป  

- 55.50 100.00 95.00 
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129. โครงการศึกษาออกแบบโครงการ
ระบบรถไฟฟาชานเมืองรวมกับรถไฟ
ทางไกลเชื่อมตอระบบขนสงมวลชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร (รังสิต - สถานี
บ าน ภ าชี  มั กกะ สัน  - ฉะเชิ ง เท รา  
ตล่ิงชัน - นครปฐม และมหาชัย - ปากทอ) 

ขร. 59-60 100.00 100.00 ดําเนินการศึกษาแลวเสร็จ 3 สาย ไดแก ชวงรังสิต-สถานีบานภาชี 
มักกะสัน-ฉะเชิงเทรา และชวงตล่ิงชัน-นครปฐม คงเหลือสายมหาชัย-
ปากทอ เฉพาะงานจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) ซ่ึงขณะน้ีอยูระหวาง การปรับปรุงรายงาน EIA 
โดยท่ีปรึกษากําหนดจะดําเนินการ ใหแลวเสร็จกอน ส.ค. 2563 

- 8.00 100.00 100.00 

1 3 0 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า จั ด ทํ า 
แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วรวม การจัดหาผูบริหารจัดการและ
บํารุงรักษาระบบตั๋วรวม 

สนข. - - - สนข. ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ  
จึงขอชะลอ/ยุติโครงการ 

- - 
 

- - 
 

๕.๒ ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

โครงการ 

131. โครงการศึกษาจัดทําแผนหลัก 
การพัฒ น าระบบขน ส งสาธารณ ะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ   

สนข. 58-59 100.00 100.00 • การจัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส งสาธารณ ะ 
ในเมืองภู มิภาคได ดําเนินการแลวเสร็จเม่ือป พ.ศ.2559  
ผลการคัดเลือกเมืองตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะเพ่ือดําเนินงานโครงการนํารองเพ่ือพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะในแตละกลุมเมือง พบวา เมืองท่ีมีศักยภาพสูง 
18 เมือง เมืองนํารองคือ จ.พิษณุโลก เมืองท่ีมีศักยภาพปาน
กลาง 43 เมือง เมืองนํารอง คือ จ.อุบลราชธานี  และเมืองท่ีมี
ศักยภาพขั้นพ้ืนฐาน 17 เมือง เมืองนํารอง คือ จ.สระแกว  
และในการจํ าแนกประเภทของระบบขนส งสาธารณ ะ 
ท่ีเหมาะสมกับเมืองภูมิภาคน้ันไดอาศัยการจําแนกประเภท
ตามลักษณะเขตทาง ซ่ึงแบงเปน 3 ประเภท 
   
 
 

- 33.80 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๗                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

       1) ประเภท A  เปนระบบท่ีมีเสนทางการใหบริการเฉพาะ 
ซ่ึงแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่นอยางชัดเจน สามารถ
ควบ คุ ม เขต ท าง ได อ ย า ง เต็ ม ท่ี  เช น  BTS (Heavy Rail)  
มีจํานวน 3 เมือง ไดแก สมุทรปราการ พัทยาและชลบุรี 
  2) ประเภท B  เปนระบบท่ีมีเขตทางแยกออกมาจาก
การจราจรอื่น แตอาจมียานพาหนะประเภทอื่นว่ิงผานบริเวณ
ทางแยกหรือมีคนเดินขามทางน้ันได เชน Bus Rapid Transit 
(BRT) มีจํานวน 11 เมือง ไดแก พิษณุโลก เชียงใหม อุดรธานี 
ขอนแกน นครราชสีมา อุบลราชธานี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
ภูเก็ต หาดใหญและระยอง 
  3) ประเภท C  เปนระบบขนสงสาธารณะแบบผสมผสาน 
กับกระแสจราจรบนพ้ืนถนน เชน  Tram or Street Car  
รถบัสและแท็กซ่ี จํานวนท่ีเหลืออีก 64 เมือง 
  พรอมน้ีไดจําทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะ 
ใน เมืองภู มิภาคของประเทศ มาตรการ 5  ด าน ได แก           
ดานการวางแผนและการออกแบบ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
การขนส งและการใชประ โยชน ท่ี ดิ น  ด านกฎระ เบี ยบ          
ดานขอมูลและเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจและอุดหนุน 
• สนข. ไดสงมอบรายงานการศึกษาใหกับจังหวัดตางๆ เพ่ือใช
เปนกรอบและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะในเมืองตอไป 

    

132. โครงการออกแบบรายละเอียด
ระบบขนสงสาธารณะและผลกระทบ
ส่ิ งแ ว ด ล อ ม ใน เข ต  จ .ข อ น แ ก น  
จ.เชียงใหม และ จ.นครราชสีมา 

 

สนข. 
 

59-60 
 

100.00 
 

 
100.00 

 

1. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม 
    1.1 โครงการการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนา 
ระบบขนสงสาธารณะใน จ.เชียงใหม 
                 •  การศึกษาแลวเสร็จ คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ   
มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ เม่ือวันท่ี 2 ต.ค. 2560 
 
 

 
- 

 
27.00 

 

 
100.00 

 

 
100.00 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี โครงขายเสนทางของระบบขนสง
สาธารณะ จ.เชียงใหม เสนอทางเลือก 2 โครงขาย ประกอบดวย 
ระบบหลัก ระบบรอง และระบบเสริม โดยระบบหลัก เปนระบบ
รถไฟฟาแบบรางเบา (Light Rail Transit : LRT) 

                 •  สนข. เสนอผลการศึกษาฯ ให คค. ทราบ เม่ือวันท่ี 29 พ.ย. 
2560 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอนเสนอ คจร. และ ครม. 
พิจารณาตามลําดับ เม่ือผานการพิจารณา สนข.จะดําเนินการ
เสนอแผนแม บทฯ ให  รฟม. พิ จารณาดํ าเนิ นการศึ ก ษ า 
ความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (EIA) ซ่ึง รฟม.จะใชเวลาในการศึกษาประมาณ 1 ป  
เม่ือ รฟม. ดําเนินการแลวเสร็จจะนําไปสูการคัดเลือกรูปแบบ 
การลงทุนและเสนอ ครม. เพ่ือนําไปสูขั้นตอนการกอสรางตอไป 

    

 รฟม. 
 

     - - ๑๐.๘๐   1.2 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม 
         •  การประชุม คจร. ครั้งท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 21 ก.พ. 2561 มี

มติรับทราบผลการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนาระบบ
ขนสงสาธารณะจ.เชียงใหมและมอบหมายให รฟม. ดําเนิน
โครงการระบบขนสงมวลชน จ.เชียงใหม ในรูปแบบการใหเอกชน รวม
ลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นวาควรดําเนินการ
กอสราง ครั้งละ 1 เสนทาง ซ่ึง คค.ไดพิจารณามอบ รฟม. 
ดําเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบโครงการระบบ 
ขนสงมวลชนสายสีแดง จ.เชียงใหม ตามรูปแบบโครงสรางทางว่ิง 
ผสมระหวางใตดินและระดับดิน (โครงขาย A) 
               • ประกาศ พ.ร.ฎ. ให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟา     
ใน จ.เชียงใหม ในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 เม.ย. 2562 
ปจจุบันอยูระหวาง รฟม. ไดดําเนินการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษา
โครงการนํารองสายสีแดง ชวงโรงพยาบาลนครพิงค - แยกแมเหียะ
สมานสามัคคี 12.54 กม.ระยะเวลาการศึกษา 12 เดือน เริ่มงาน
เดือน พ.ค. 2562  

- ๒๗,๓๑๐.๒๐ - - 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๙                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

                           •  งานคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสม ออกแบบ จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ลงนาม
สัญญาจางเม่ือวันท่ี 20 ก.พ. 2562 ใหบริษัทท่ีปรึกษาศึกษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสาร
ประกวดราคา 
                     •  งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ 
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา จัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 2 ครั้ง ระหวาง ก.ค. 2562 และ 29 ม.ค. 2563  
จัดประชุมเพ่ือทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นฯ ท่ีจังหวัดเชียงใหม และท่ีกรุงเทพมหานคร 
ปจจุบันอยูระหวางศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ  
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

    

  

สนข. 
 

 
59-60 

 

  
  100.00 

 
100.00 
 

2. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.นครราชสีมา  
    2.1 โครงการศึกษาแผนแมบทจราจรและแผนแมบท
พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา   
                                     •  ผลการศึกษาสรุปวา แนวเสนทางโครงขายระบบขนสง
สาธารณะท่ีเสนอเปนโครงการนํารอง แบงเปน 2 ระยะ ไดแก 
ระยะท่ี 1 ควรดําเนินการสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - ถ.มุขมนตรี-
สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ) และสายสีสม 
(แยกประโดก–ถนนชางเผือก-คูเมืองเกา) ระยะท่ี 2 ควรดําเนินการ
สายสีมวง (ตลาดเซฟวัน – ถ.มิตรภาพ - บานนารีสวัสด์ิ) ระบบขนสง
สาธารณะท่ีเหมาะสม คือ ระบบรถไฟฟารางเบา (Light Rail 
Transit System; LRT) และรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม     
คือใหหนวยงานทองถิ่นเปนเจาของโครงการใหเอกชนรวม
ลงทุนในลักษณะ PPP Modified Gross Cost  

 
- 

 
43.70 

 

 
100.00 

 

 
100.00 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๒๐                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  
 
 
 

 
 
 
 

    
   
 
 

  
 
 
 

             • คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ไดเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ และเสนอแผนแมบทฯ ให คค. พิจารณาเห็นชอบ
กอนเสนอ คจร. และ ครม. พิจารณาตามลําดับและไดเสนอ 
แผนแมบทฯ ให รฟม. พิจารณาดําเนินการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(EIA) เม่ือ รฟม. ดําเนินการแลวเสร็จจะนําไปสูการคัดเลือก
รูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพ่ือนําไปสูการกอสรางตอไป 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 รฟม. 61-6๘ ๑๐.๑๐ ๑๐.๑๐    2.2 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.นครราชสีมา  
             •  การประชุ ม คจร. ครั้ งท่ี  1/2561 เม่ื อวั น ท่ี  
21 ก.พ. 2561 มีมติรับทราบผลการศึกษาและมอบ รฟม.  
รับไปดําเนินการ โดยใหดําเนินโครงการตามลําดับความสําคัญ   
1 เสนทาง กอน ซ่ึง สนข. ไดแจงผลการคัดเลือกเสนทาง
เพ่ือให รฟม. ดําเนินการโดยสายสีเขียวเปนเสนทางท่ีมีลําดับ
ความสําคัญสูงสุด 
             •   ประกาศ พ.ร.ฎ. ให รฟม. ดําเนินกิจการรถไฟฟา 
จ.นครราชสีมา ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี        
6 เม.ย. 2562 ปจจุบันอยูระหวาง รฟม. ไดดําเนินการจาง
บริษัทท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ จัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และจัดทําเอกสารประกวดราคา และ
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนสงมวลชน
จังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุมครอง    
และพัฒนาอาชีพบานนารีสวัสด์ิ) ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เริ่มงาน   
เม่ือเดือน มิ.ย. 2562  
                • งานคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมฯ ลงนามสัญญาท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษารายละเอียด
ความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 
 
 

- ๘,๔๘๐.๖๕ 
 

- 
 

- 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๒๑                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

                       • งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ 
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาฯ  จัดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ๒ ครั้ง ระหวาง ส.ค. 2562 – มี.ค. 2563 
ปจจุบันอยูระหวางศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ 
และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

    

  

สนข. 
 

59-60 
 

100.00 
 

100.00 
3. การพัฒนาระบบขนสงมวลชน จ.ขอนแกน  
    3.1 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะในเขต จ.ขอนแกน และผลกระทบส่ิงแวดลอม 
             •  คณะกรรมการกํากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม 
เม่ือวันท่ี 23 มี.ค.2561 ไดมีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ  
และรายงานอื่นๆ ผลการศึกษาพบวาระบบขนสงสาธารณะท่ีมี
ความเหมาะสมกับพ้ืนท่ี จ.ขอนแกน คือ ระบบรถไฟฟารางเบา 
หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยมีโครงขายเสนทาง
ท่ีเหมาะสม คือ ตามแนวถนนมิตรภาพจากบานทาพระถึงบาน
สําราญ ระยะทาง 22.8 กม. พรอมการพัฒนาพ้ืนท่ีรอสถานี
ขนสงสาธารณะเพ่ือสงเสริมการเดินทางดวยระบบขนสง 
สาธารณ ะ (TOD) โดย มีรูปแบบการลงทุน ท่ี เหมาะสม          
คือรัฐลงทุนดานท่ีดินและเอกชนลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบตัวรถ และการดําเนินการเดินรถ  

             •  คค. ได มีหนังสือลงวันท่ี 11 มิ.ย . 2561 แจง  
จ.ขอนแกน หาก อปท. ยืนยันความพรอมท่ีจะดําเนินโครงการ
เอง คค. พรอมใหการสนับสนุน อปท. เปนผูพัฒนาและบริหาร
โครงการ จึงเห็นสมควรให รฟม. ชะลอการดําเนินการ โดยให รฟม. 
ดําเนินการรับฟงความเห็นตามกระบวนการเสนอรางพรก. ให รฟม. 
ดําเนินกิจการรถไฟฟาใน จ.ขอนแกน พ.ศ. .... จนแลวเสร็จและ
ชะลอการดําเนินการไวกอน กรณีท่ี อปท. ไมสามารถดําเนินการได 
ให รฟม. พิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วตอไป 

 
- 

 
35.50 

 
100.00 

 
100.00 
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        3.2 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.ขอนแกน  
            •  การประชุม คจร. เม่ือวันท่ี 17 ต.ค. 2561 มีมติ
เห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนสง
สาธารณะในเขต จ.ขอนแกนและผลกระทบส่ิงแวดลอม      
และอนุญาตให จ.ขอนแกนเปนผูพัฒนาและบริหารจัดการ 
โครงการตามแผนพัฒนาระบบขนสงสาธารณะเมืองขอนแกน
ในผลการศึกษาดังกลาว เฉพาะในเสนทางนํารองสายสีแดง 
(สําราญ-ทาพระ) ท่ี สนข. ออกแบบรายละเอียดไวแลว และ
การดําเนินการดังกลาวของ จ.ขอนแกนใหอยูภายใตกฎหมาย 
กฎขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือมติ ครม. ท่ีเกี่ยวของ 
           • สนข. ไดสงเอกสารรายงานผลการศึกษาเอกสาร
ประกวดราคา และแบบแปลนฯลฯ ของโครงการ ให จ.ขอนแกน
เปนผูดําเนินโครงการ ตามมติ คจร.    

    

 รฟม. ๖๐-๖๙ ๑๒.๓๖ ๙.๓๓ ๔. โครงการระบบขนสงมวลชนจังหวดัภูเก็ต (ชวงทาอากาศยาน
นานาชาติภูเก็ต - หาแยกฉลอง) 
       • งาน เสน อขอความ เห็ น ชอบ รูป แบบการลงทุ น   
อยูระหวางปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการ
ตาม พ.ร.บ.การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
ตามขอสังเกตของคณะกรรมการ รฟม. กอนนําเสนอ คค.  
ตามขั้ นตอนตอไป ท้ั งน้ี  รฟม. จะมีการจัดประชุมเพ่ื อ
ประชาสัมพันธและรับฟงความคิดเห็นโครงการระบบขนสง
มวลชนจังหวัดภูเก็ต เพ่ือยืนยันการดําเนินโครงการตามแนว
เสนทางของ รฟม. อีกครั้ง ภายหลังจากสถานการณโรคระบาด 
Covid-19 ส้ินสุดลง ซ่ึงจะนําขอมูลมาประกอบการศึกษา
วิเคราะหรูปแบบการลงทุนฯ ตอไป 
     • งานคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนรายละเอียด
ความเหมาะสมและปรับปรุงแบบฯ วันท่ี 13 ธ.ค. 2562 
ผวก.รฟม. ได เห็นชอบรายงานขอจางท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา

• ง า น เ ส น อ ข อ       
ความเห็นชอบรูปแบบการ
ล ง ทุ น  เ น่ื อ ง จ า ก
สถานการณ การแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ 
โคโรนา 2019 สงผลให
ตองเล่ือนการจัดประชุม
เพ่ือประชาสัมพันธและ
รั บ ฟ งค ว าม คิ ด เห็ น
โครงการฯ เพ่ือยืนยันการ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  
ตามแนวเสนทางของ รฟม.         
• คชก. มีมติไมเห็นชอบ
รายงาน EIA และเห็น
ควรใหหารือกับ ทล. ให

 ๓๕,๒๙๔.๕๖ - - 
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ทบทวนรายละเอียดความเหมาะสม ปรับปรุงแบบโครงการฯ 
โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ซ่ึงได มีการแต งต้ั งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะ กรรมการ
ตรวจรับพัสดุในงานจางท่ีปรึกษาฯ ปจจุบันอยูระหวางการ
นําเสนอคณะกรรมการ รฟม. เพ่ือเห็นชอบการดําเนินโครงการ
และรูปแบบการลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการ รฟม. เห็นชอบแลว 
จะเริ่มขั้นตอนการจัดจางท่ีปรึกษาทบทวนรายละเอียดความ
เหมาะสมฯ ตอไป 
     • งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ความกาวหนารอยละ ๒.๗0 ตาม
แผน โดยอยู ระหวางขั้นตอนการจัดทําแผนท่ีแนบท าย  
พ.ร.ฎ. ดําเนินการรวบรวมเอกสารขอมูลเบ้ืองตน และจัดสง
เจาหนาท่ีเขารวมประชุม เพ่ือทราบปญหา/อุปสรรคในการ
ดําเนินโครงการฯ และสรุปขอมูลเบ้ืองตน เพ่ือใชจัดทํารางแผนท่ีแลว 

ไดขอสรุป กอนนํา คชก. 
พิ จารณ า ซ่ึ งป จจุ บั น  
รฟม. ไดหารือรวมกับ 
คค. ทล. และ สนข. แลว 
และให รฟม. ดําเนินการ 
ทบทวนผลการศึกษา
ความเหมาะสมท่ีเกี่ยวของ 
เ น่ื อ ง จ า ก มี ก า ร
เป ล่ียนแปลงจากผล 
ก ารห ารื อ ท้ั ง  6 ค รั้ ง 
และส งรายงานศึกษา
ทบทวนรายละ เอี ยด
ค ว า ม เห มาะสมและ
ปรับปรุงแบบ 
• งานคัดเลือกที่ปรึกษา
เพื่ อ ศึ ก ษ าท บ ท ว น
ร า ย ล ะ เอี ย ด ค ว า ม
เหมาะสมและปรับปรุงแบบฯ  
คณะกรรมการ รฟม.  
ยังไมเห็นชอบรายงาน
ศึกษาและวิเคราะหฯ 
ยังไมไดขอสรุปเกี่ยวกับ
รูป แบ บรายละ เอี ย ด
โครงการ ส งผลให ไม
สามารถจัดจางท่ีปรึกษา 
ได ตามแผนท่ีกํ าหนด 
ท้ังน้ีไดจัดเตรียมเอกสาร 
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  ๕.๓ ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขนสงสาธารณะระหวางเมืองภูมิภาค 

โครงการ 

๑33. โครงการกอสรางสถานีขนส ง
ผูโดยสาร 

ขบ. 58-63   ประกอบดวย 4 แผนงาน ดําเนินการแลวเสร็จ 3 แผนงาน 
และอยูระหวางดําเนินการ 1 แผนงาน ดังน้ี 

 ๒๔๐.๐๐   

58  100.00  100.00 1. สถานีขนสงผู โดยสาร จ.บึงกาฬ ดําเนินการกอสราง      
แลวเสร็จ และเปดใหบริการแลว 

- 60.00 100.00 100.00 

60  100.00  100.00 2 . สถานีขนสงผู โดยสาร จ.พั งงา ดําเนินการกอสราง 
แลวเสร็จ และเปดใหบริการแลว 

- 60.00 100.00 100.00 

61  100.00  100.00 3 . สถานี ขน ส งผู โด ยสาร  อ .บ าน แพ ง จ .น ค รพ น ม  
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ และเปดใหบริการแลว 

- 60.00 100.00 100.00 

  62-63   97.31   70.71 4. สถานีขนสงผูโดยสาร จ.นครนายก ลงนามสัญญาแลว       
เริ่ม ดํ า เนินการ ท่ี  30  มี .ค . 2562 ส้ิน สุด สัญ ญ าวัน ท่ี  
22 พ.ค. 2563 อยูระหวางดําเนินการกอสราง  

เนื่องจากการทาํงานอยูใน 
ชวงฤดูฝนทําใหการดําเนินงาน 
ลาชากวาแผน 

60.00 81.52 43.91 

134.โครงการจัดหารถโดยสารรุนใหม
สําหรับบริการเชิงพาณิชย จํานวน 115 คัน 

รฟท. 56-60 100 100 รฟท. ไดรับมอบรถโดยสารรุนใหมสําหรับบริการเชิงพาณิชย 
จํานวน 115 คัน เรียบรอยแลว 

- 3,573.15 - - 

135. โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร  บขส. 59-64   ประกอบดวย 2 แผนงาน ดังน้ี  2,460.01   

    
- 

 
 

- 

1. การจัดหารถโดยสาร จํานวน 314 คัน 
    1.1  จัดซื้อรถโดยสาร จํานวน 99 คัน บขส. ไดจัดทํา
ขอกําหนดขอบเขตงาน (TOR)  แลวตอมา บขส. ไดหารือกับ รวค. 
ถึงโครงการจัดซ้ือรถโดยสาร จํานวน 99 คันดังกลาว เม่ือวันท่ี 
27 มี.ค. 63 ซ่ึงเห็นควรใหนําโครงการดังกลาวออกไปกอน  

 
- 

 
 
- 

 
- 

 
 
- 

   100.00 50.00    1.2  การเช ารถโดยสาร (ใหม ) จํานวน  314  คัน  
อยูระหวางดําเนินการประกาศประกวดราคา 

- 2,228.42 100.00 - 

   100.00 50.00 2. การเชารถโดยสารขนาดเล็ก (Minibus)  จํานวน 55 คัน  
อยูระหวางนําเสนอชื่อผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามกําหนด 
ตอกรรมการผูจัดการใหญและคณะกรรมการ บขส.เพ่ือขออนุมัติ 

- 231.59 100.00 - 
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  ๕.๔ ยุทธศาสตรที่ 4  การพฒันาและ การเขาถึงระบบขนสงสาธารณะ 

โครงการ 

136.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตั๋วรวม : โครงการบริหารจัดการ
ระบบตั๋วรวม (PMS) และโครงการจัดทํา
ระบบศนูยบรหิารจัดการรายไดกลาง (CCH)  

 
  

สนข.  
 
 

56-60 

 
 
 

100.00 

 
 
 

100.00 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วรวม ประกอบดวย    
2 โครงการ ไดแก  
1 .โค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ตั๋ ว ร ว ม  (PMS)   
การดําเนินการแลวเสร็จ เม่ือวันท่ี 8 ก.ย. 2560 มีขอบเขตใน
การดําเนินโครงการ ดังน้ี 1) การจัดทํานโยบายและแผน     
การดําเนินงานบริหารจัดการระบบต๋ัวรวม 2) การกําหนด
มาตรฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับระบบต๋ัวรวม และการจัดเตรียม
รายละเอียดเพ่ือจัดหาผูพัฒนาระบบต๋ัวรวม และจัดทําศูนย 
บริหารจัดการรายไดกลาง  3) งานสนับสนุนการจัดหาผูพัฒนา
ระบบต๋ัวรวมและจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 
4) การกํากับดูแลการดําเนินงานของผูพัฒนาระบบต๋ัวรวม และ
จัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 5) การสนับสนุน          
ดานวิชาการ เทคโนโลยี และการจัดต้ังหนวยงานบริหารจัดการ
ระบบต๋ัวรวม  6) การถายทอดเทคโนโลยีในชวงเริ่มตนของการ
ดําเนินงานระบบต๋ัวรวม และศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง  
7) การสนับสนุนโครงการนํารองของการดําเนินงานระบบต๋ัวรวม    
8) การใหบริการ/เผยแพรขาวสาร และขอมูลการดําเนินงาน
ระบบต๋ัวรวมแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ี ผลการศึกษาไดรายงาน
ใหหน วยงานในสังกัด คค. ท่ี เกี่ ย วของ เพ่ื อ นํ าไปใช ใน         
การดําเนินงานตอไป 

 

 
- 

 

 
301.71 

 

 
100.00 

 

 
100.00 

  58-61 100.00 100.00 2 . โครงการจัดทําระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง 

(Central Clearing House: CCH) ดํ า เนิ นการจั ด ทํ า

ระบบต๋ัวรวมและระบบศูนยบริหารจัดการรายไดกลาง (CCH) 
ในภาคขนสงแลวเสร็จ พรอมเช่ือมตอและทดสอบเพ่ือเริ่มใช   

การเช่ือมบัตรโดยสาร 
ห รื อ ร ะ บ บ ต๋ั ว ร ว ม
เกี่ ย ว ข อ งกั บ ห ล า ย
หนวยงาน ท้ังภาคราชการ 

327.81 100.00 94.84 



รายงานติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๒๖                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

ต๋ัวรวมกับระบบของผูใหบริการท่ีเปดใหบริการอยูในปจจุบัน
และจะเปดใหบริการในอนาคต โดย รฟม. ในฐานะผูบริหาร

จัดการและบํารุงรักษาระบบต๋ัวรวม (CTC) ไดดําเนินการ 
นําระบบต๋ัวรวม (e-ticket) มาใชในการเช่ือมตอการเดินทาง
ของประชาชน ดังน้ี 
    2.1. รถไฟฟามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) 
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) 1) เริ่มใชบัตรแมงมุมกับ
ระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีนํ้าเงิน) 
และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไดต้ังแตวันท่ี 23 มิ.ย. 
2561 2) เริ่มใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐชําระคาโดยสารรถไฟฟา
ขนส งม วลชนสาย เฉ ลิ มรั ชม งคล  (สาย สี นํ้ า เงิ น ) และ 
สายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไดต้ังแตวันท่ี 20 ก.ค. 2561  
   2.2 รถโดยสารประจําทางของ ขสมก. ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ตามมาตรฐานกลางระบบต๋ัวรวม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแหง
รัฐภายใต โครงการไทยนิยมยั่ งยืนสามารถชําระคาโดยสาร            
รถโดยสารประจําทางของ ขสมก. ทุกคันรถโดยสารธรรมดาและ     
รถโดยสารปรับอากาศ ไดต้ังแตวันท่ี 8 มี.ค. 2562 เปนตนไป 
   2.3 รถไฟฟาเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
(สายสีเขียว) และสวนตอขยาย ผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐตาม
มาตรฐานกลางระบบต๋ัวรวม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแหง
รัฐภายใตโครงการไทยนิยมยั่งยืน สามารถชําระคาโดยสาร
รถไฟฟาขนสงมวลชนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(สายสีเขียว) และสวนตอขยาย ไดต้ังแตวันท่ี 15 มี.ค. 2562 
   2.4 ระบบรถไฟฟาเช่ือมทาอากาศยาน (แอรพอรตเรลลิงก)    
คาดวาจะเริ่มใชงานบัตรสวัสดิการแหงรัฐและบัตรแมงมุมชําระ
คาโดยสารรถไฟฟาแอรพอรตเรลลิงกไดภายในเดือน พ.ค. 2562  
 

รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ
สถาบันการเงิน ท่ีตอ ง
รวมมือกัน ท้ังทางดาน
เทคนิคระบบต๋ัวรวมและ
ทางดานธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ี 
รฟม. และ สนข. อยูระหวาง 
ดําเนินงานในทุกสวน 
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แผนการดําเนนิงานระยะตอไป 
คาดวาจะเริ่มเปดใหบริการบัตรแมงมุมระบบ EMV (Europay, 
Master Card และ Visa) กับรถไฟฟาขนสงมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล 
(สายสีนํ้าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีมวง) ไดภายใน
ปลายป 2563 และดําเนินการขยายการใหบริการเพ่ือให
ครอบคลุมทุกระบบขนสง ไดแก  รถไฟฟาทุกสายท่ี เปด
ใหบริการแลว (สายสีเขียวและแอรพอรตเรลลิงก) รถโดยสาร 
ประจําทางของ ขสมก. ระบบทางพิเศษ เรือโดยสาร รถแท็กซ่ี 
และรถไฟฟาสายใหมๆ ดวย ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความพรอมของ 
ผู ให บ ริ ก า ร  ซ่ึ ง ข ณ ะ น้ี  รฟ ม . อ ยู ร ะ ห ว า ง เจ ร จ ากั บ
ผูประกอบการภาคขนสงเพ่ือเปดใหบริการต๋ัวรวม 

มาตรการ 
37. มาตรการวางระเบียบการเดินรถ 
ให เกิดคุณภาพการขนสงสาธารณะ 
อยางเปนระบบ และมาตรการวางแผน
พัฒนาศูนยการจัดการระบบขนสงสาธารณะ
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ.    ประกอบดวย ๓ แผนงาน/โครงการ ดังน้ี      

59-60 100.00 100.00 ๑. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแสดงผลความเร็ว ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

- 47.27 100.00 100.00 

ดําเนนิการ
ตอเนื่อง 

 ๕0.00   ๕0.00 ๒ .  โค ร งก า ร มั ่น ใจ ทั ่ว ไท ย  ร ถ ใช  GPS โดยกํ าหนด 
ใหรถบรรทุกและรถโดยสารติดต้ัง GPS ซ่ึงรถท่ีติดต้ัง GPS และ
มีการเชื่อมฐานขอมูลของ ขบ. แลว รวม 483,670 คัน 

- - - - 

61-63 40 10.90 ๓. การกอสรางอาคารศูนยบริหารจัดการเดินรถระบบ GPS  
เพ่ือใชประโยชนในการบริหารการเดินรถ ควบคุม กํากับ ดูแล
งานดานความปลอดภัย ลงนามสัญญาจางแลว เริ่มสัญญาวันท่ี 

14 มิ .ย. 2561 ส้ิ นสุ ดสั ญญาวั นท่ี  3 ก.พ. 2563  แ ล ะ 
มีการทําบันทึกขอตกลงแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา โดยขยาย
ระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญา จํานวน ๙๐ วัน เปนส้ินสุด
สัญญาวันท่ี 3 พ.ค. ๒๕๖๓ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินงาน
กอสราง มีความคืบหนารวม รอยละ 10.90 ดังน้ี 

ปญหาอุปสรรค 
ผู รั บ จ า ง ไม ส าม าร ถ
ดําเนินการเจาะเสาเข็ม
ตามวิธีการท่ีกําหนดไวได 
เน่ืองจากผลการทดสอบ
เส า เข็ ม เจ า ะ ร ะ บ บ  
Dry Process ตน ท่ี  1 
และ ตนท่ี 2  มีปญหา 

  338.55 
 

65.08 
 

19.10 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

     • งานงวดท่ี ๑.๖ งานโครงสรางเสา คาน พ้ืน ช้ัน ๔ 
• งานงวดท่ี ๑.๗ งานโครงสรางบันไดท้ังหมด 
• งานงวดท่ี ๑.๘ งานโครงสรางหองลิฟท และดําเนินงาน

โครงสรางอาคารท้ังหมด 
• งานงวดท่ี  ๒.๒ งานกอสรางผนัง (ปรมิาณงานรอยละ ๖๐) 
• งานงวดท่ี ๒.๗ งานฉาบผนัง (ปริมาณงานรอยละ ๓๐) 
• งานงวดท่ี  ๓.๒ งานติดต้ังทอนํ้า (ปรมิาณงานรอยละ ๓๐) 
• งานงวดท่ี ๓.๖ งานกอสรางวางทอระบายนํ้า บอพัก 
• งานงวดท่ี ๔.๑ งานติดต้ังสายไฟฟาระบบแจงเตือน 

เหตุเพลิงไหม 
• งานงวดท่ี ๕.๔ งานเดินสายไฟฟาและสายส่ือสาร 

(ปริมาณงานรอยละ ๓๐) 
• งานงวดท่ี ๖.๑ งานติดต้ังสายไฟฟาระบบปรับอากาศ  

(แลวเสร็จ) 
          •  งานงวดท่ี  ๖.๒ งานติดต้ังเดินทอสําหรับระบบ (แลวเสร็จ) 

ทางเทคนิคและหลักการ
ทางวิศวกรรม ซ่ึงจําเปน 
ตองปรับเปล่ียนรายการ
ขอกําหนดงานวิศวกรรม
โครงสรางระบบฐานราก
และเสาเข็มเจาะ โดย
ผูออกแบบและผูรับจาง
จะตองนําเสนอวิธีการ
ในการแกไขปญหาทําให
การกอสรางมีความลาชา
กวาแผนท่ีกําหนดไว 

   

38. มาตรการพัฒนาเชื่อมตอระบบ 
ขนสงตาง ๆ ทางกายภาพ 

 สนข./จท./ 
รฟม./ขสมก. 

62-63 100.00 50.00 สนข. รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ จท. รฟม. พัฒนาการ
เชื่อมตอระบบการขนสง จัดทําแผนฯ และดําเนินการพัฒนา
จุดเช่ือมระบบขนสงตามแผนฯ ดังน้ี 
• ป  2562  ดํ าเนินการแล ว เสร็จจํ านวน  3 ท า  ได แก  
1) ทาเรือสะพานอโศก - สถานีรถไฟฟาเพชรบุรี 2) ทาเรือ
สะพานหัวชาง - สถานีรถไฟฟาราชเทวี และ 3) ทาเรือราชินี -
สถานีรถไฟฟาสนามไชย  
• ป  2563  ดําเนินการแลวเสร็จจํ านวน 3 ทา  ไดแก  
1) ทาเรือราชินี – รถไฟฟาสนามไชย  2) ทาเรือสะพานชิดลม - 
สถานีรถไฟฟาชิดลม 3) ทาเรือราม 1 -  สถานีรถไฟฟาแอรพอรตลิงค
รามคําแหง 
 

- - 
(ไมใชงบประมาณ) 

- - 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ (คร้ังที่ 1๙ : ตุลาคม 256๒ – มีนาคม 256๓)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หนวยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการดําเนนิงานในปจจุบนั 4/ 

ปญหาอปุสรรคและ 
แนวทางแกไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ไดรับ 6/ 

(ลานบาท) 

การเบิกจาย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

      รฟม. ๖๓-๖๕ ๑๓.๒๐ ๒๖.๙๒ โครงการจัดทําแนวทางการปรับปรุง/เพิ่มเติมส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพื่อเชื่อมตอการเดินทาง ไดดําเนินโครงการ
ทางเดินเชื่อมยกระดับ (Skywalk) บริเวณทางขึ้นลงสถานีพหลโยธิน 
สายเฉลิมรัชมงคล โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงหมอชิต -  
สะพานใหม - คูคต โดยไดประสานเขาพ้ืนท่ีกอสรางและไดรื้อยาย
สาธารณูปโภคท่ีกีดขวาง นอกจากน้ีไดจัดทําแบบสํารวจส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพ่ือเช่ือมตอการเดินทางโครงการรถไฟฟามหานคร 
สายเฉลิมรัชมงคลแลวเสร็จ และจะเริ่มดําเนินการสํารวจ  
ในเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ 

- - - - 

หมายเหตุ : 1/ รายชื่อโครงการ/มาตรการภายใตแผนหลักการพัฒนาระบบขนสงและจราจร พ.ศ.2554 - 2563 (ฉบับทบทวน) ในความรับผิดชอบของหนวยงาน  
  2/ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ หมายถึง ปงบประมาณตั้งแตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ อาท ิเริม่การศึกษา  จนกระทั่งดําเนินโครงการ/มาตรการแลวเสรจ็ 

   3/ ผลงานเทียบกับแผน โดยที ่แผน หมายถึง  รอยละของแผนการดําเนนิงาน ตั้งแตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ จนถึง มีนาคม 2563 
                                      ผล   หมายถึง  รอยละของผลการดําเนนิงาน ตัง้แตเริ่มตนโครงการ/มาตรการ จนถึง มีนาคม 2563 

  4/  สถานะดําเนนิงานในปจจุบัน หมายถึง สถานการณดําเนินงานตั้งแตตนโครงการ จนถึง มีนาคม 2563 สําหรับโครงการ/มาตรการ ที่ศึกษา/ดําเนนิการแลวเสรจ็ โปรดระบุ ผลการศึกษา ผลลัพธ (output)  
                                                                   ของโครงการที่ไดรับและการนาํไปใชประโยชน 
  5/ สําหรับโครงการ/มาตรการ ทีอ่ยูระหวางการดําเนินการศึกษา/ดําเนินการ ที่ยังไมเริ่มดาํเนินการ และที่ยุติ/ชะลอ โปรดระบุปญหาอุปสรรคสําคัญและสาเหต ุ

 6/  งบประมาณที่ไดรับ หมายถึง งบประมาณรวมตลอดทั้งโครงการหรอืมาตรการ โดยรวมทุกแหลงของเงิน (หนวยเปน ลานบาท โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง)  
  7/  การเบิกจาย โดยที่ แผน หมายถึง  รอยละของแผนการเบิกจายเงิน โดยรวมทุกแหลงของเงิน ตั้งแตเริ่มโครงการ/มาตรการ จนถงึมีนาคม 2563     
                  ผล  หมายถึง  รอยละของการเบิกจายเงิน โดยรวมทกุแหลงของเงิน ตั้งแตเริ่มโครงการ/มาตรการ จนถึงมนีาคม 2563 
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