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กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕54 - ๒๕๖๓ 
ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด คค. 
รับผลสรุปรายงานการศึกษาจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔–๒๕๖๓  
พร้อมโครงการและมาตรการภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งไปพิจารณาประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมกับขีดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรืองบลงทุน  กรอบระยะเวลาในแต่ละปี
ตลอดจนสถานการณ์ ปัจจัยแวดล้อมตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
รับทราบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และให้ คค. และหน่วยงานอ่ืนใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือส าหรับ
ประสานการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการสอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าที่  และเนื่องจากแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ด าเนินงานมาถึงครึ่งแรกของแผนแล้ว กระทรวงคมนาคมจึงได้ทบทวนแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเสนอ
ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวนแล้ว เมื่อวันที่ 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงานในสังกัด คค. น าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวนไปด าเนินการ   

สนข. ได้จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง 
และจราจร พ.ศ. 2554-2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) ฉบับนี้  
สนข. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบขนส่งฯ จักเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการและมาตรการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบขนส่งและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
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บทท่ี 1  
แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
ในช่วงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2559 – 2563) 
 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสู่การขนส่ง
ที่ยั่งยืน โดยได้ก าหนดเป้าประสงค์ โครงการและมาตรการ พร้อมทั้งตัวชี้วัดรองรับการด าเนินงานภายใต้ 
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมได้น าโครงการและมาตรการ 
มาขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ และเพ่ือแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ด าเนินผ่านครึ่งแรกของแผนแล้ว 
ประกอบกับภาคการขนส่งมีแนวโน้มเผชิญกับประเด็นท้าท้ายในอนาคตหลายประการ อาทิ ความปลอดภัย 
จากการเดินทางขนส่ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร  
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่  Thailand 4.0 และเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กระทรวงคมนาคม  
จึงได้ทบทวนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะ 
การปรับเป้าประสงค์ พร้อมโครงการและมาตรการและตัวชี้วัดใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ สามารถบรรลุผลมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ สรุปสาระส าคัญของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน ดังนี้   

1. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์   แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน 
ได้คงวิสัยทัศน์เดิมในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนโดยให้ความส าคัญของการพัฒนาการขนส่งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลไว้ โดยปรับเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนใหม่ สรุปได้ ดังนี้  
 เป้าประสงค์ท่ี 1 เพ่ื อให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางเชื่ อมต่อการเดินทางและการขนส่ ง  
มียุทธศาสตร์รองรับ คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน รวมทั้ง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง  

เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง มียุทธศาสตร์รองรับ  
คือ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๒) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค ๓) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดินทาง  

เป้าประสงค์ท่ี 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง มียุทธศาสตร์รองรับ 
คือ ๑) ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเส้นทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  ๒) ยุทธศาสตร์
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก วัฒนธรรมความปลอดภัย
และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐาน
ความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ  



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร      ๑-๒ 
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เป้าประสงค์ที่  4  เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม 
มียุทธศาสตร์รองรับ คือ ๑) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางราง
และทางน้ าเพ่ิมมากขึ้น ๒) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
ให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มียุทธศาสตร์รองรับ 
คือ ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ๒) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ
ระหว่างเมืองภูมิภาค ๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ  

สรุปความเชื่อมโยงของเป้าประสงค์  ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ และผลกระทบภายใต้แผนหลักการพัฒนา 
ระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน ดังตารางที่ 1-1 

ตาราง 1-1 ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
               ฉบับทบทวน 

เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร ์ ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อการเดินทางและ
การขนส่ง  

๑. การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตู
การค้าชายแดน รวมท้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. ก า ร พั ฒ น า โค ร ง ข่ า ย ก า ร ข น ส่ ง
ภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
๓. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๔. การพัฒ นาระบบการบริหารจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ 
การพัฒ นาเทคโน โลยี  และการพัฒ นา
บุคลากรด้านการขนส่ง 

1. ปริมาณการเดินทาง
แ ล ะ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า
ระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 

๑. มูลค่าผลิตภัณฑ์รวม 
ในประเทศเพิ่มขึ้น 
๒. การค้าระหว่างประเทศ
แ ล ะ ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น 
ของไทยขยายตัว 
๓. เพิ่มบทบาทเศรษฐกิจ
ของไทยในภูมิภาค 

  

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวและการ
เข้าถึงระบบการคมนาคม
ขนส่ง  

1.  การพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นท่ีกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล 
2. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยง 
ระหว่างเมืองในภูมิภาค 
๓. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จ ราจ รและก ารจั ด ก ารค วามต้ อ งก าร 
ในการเดินทาง 

๑. ความเร็วเฉลี่ยในการ
เดินทางและการขนส่งดีขึ้น 
๒. การขนส่งบนเส้นทาง
ห ลั ก เชื่ อ ม โ ย ง พื้ น ท่ี
เศรษฐกิจมีความสะดวก 
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือมากขึ้น 
๓. ระดับความพึงพอใจ
ขอ งผู้ ใช้ บ ริ ก าร ระบ บ
ขนส่งเพิ่มขึ้น 

๑. บ ร ร เ ท า ส ภ า พ
การจราจรแออัด 
๒. ล ด ค ว า ม สู ญ เ สี ย 
ทางเศรษฐกิจจากปัญหา
การขนส่งและจราจร 
๓. เศรษฐกิจในภูมิภาค
สามารถเติบโตได้อย่ าง
รวดเร็วและยั่งยืน 
๔. เพิ่ ม โ อ ก า ส ใน ก า ร
ประกอบธุรกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 3  
เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ละ เพิ่ ม
ความปลอดภัย  ในการ
เดินทางและการขนส่ง 

1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัยในการเดินทาง 
2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องให้ความรู้  ความเข้าใจ จิตส านึก
วัฒ นธรรมความปลอดภั ย  และ ทักษะ 
เรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง 
3 . ก ารพัฒ นาระบบขนส่ งและจราจร 
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 
และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 

๑. จ านวนอุบัติ เหตุจาก 
การขนส่งลดลง 
๒. จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจากการขนส่งลดลง 

๑. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๒. ลดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมจาก
อุบัติเหตุ 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร      ๑-๓ 
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ตาราง 1-1 ความเชื่อมโยงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ และผลกระทบของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
 ฉบับทบทวน (ต่อ)  

เป้าประสงค ์ ยุทธศาสตร ์ ผลลัพธ ์ ผลกระทบ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
เพื่ อ ส่ ง เส ริมก ารขนส่ ง 
ท่ีประหยัดพลังงาน และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้
รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 
2. การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มี
การใช้พลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาดและ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
3. การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้
มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล 
และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑. สัดส่วนและปริมาณ 
ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น 
ภาคการขนส่งลดลง 
๒ . มลภาวะ ท่ี เกิ ดจ าก 
ภาคการขนส่งลดลง 

1. ลดผลกระทบท่ีมีต่ อ
ภาวะโลกร้อน 
๒. ลดการพึ่งพาการน าเข้า 
น้ ามันเชื้อเพลิง 
๓. เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่ 5   
เพื่ อยกระดับการเข้าถึง
แ ล ะ เพิ่ ม ก าร ใช้ ร ะ บ บ
ขนส่งสาธารณะ  

1. การพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะในพื้ นท่ี
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลัก
ในภูมิภาค 
3. การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง 
เมืองภูมิภาค 
4. การพัฒนาและการเข้ าถึ งระบบขนส่ ง
สาธารณะ 

๑. ผู้ โดยสารระบบขนส่ ง
สาธารณะเพิ่มขึ้น 
๒. ลดเวลาในการเดินทาง 
๓. ระบบขนส่งสาธารณะ
ครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม 
๔. การเชื่อมต่อการเดินทาง
มีความสะดวกมากขึ้น 

๑. เพิ่ มความเท่ าเทียมกั น 
ในสังคม 
๒. คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
๓. ชุมชนมีความน่าอยู่มาก
ขึ้นเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. ตัวชี้ วัด โครงการและมาตรการ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการประเมินผลเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
รวม 47 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) และมีโครงการและมาตรการส าคัญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และระบบการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างเชิงสถาบัน เช่น กฎหมาย  
การบริหารจัดการ บุคลากร เทคโนโลยี รวม 136 โครงการ และ 38 มาตรการ โดยอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 21 หน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินตัวชี้วัด โครงการ 
และมาตรการจะกล่าวถึงในบทต่อไป  

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                     2-๑                                                               
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2556 - 2563  
 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน ประกอบด้วยโครงการ 
และมาตรการส าคัญที่สอดรับกับเป้าประสงค์ท้ัง ๕ ประการ เพ่ือมุ่งการพัฒนาสู่การขนส่งที่ยั่งยืน รวม 136  โครงการ 
และ 38  มาตรการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) หน่วยงานในสังกัด คค.  
ที่ เกี่ยวข้องได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการขนส่งฯ มาใช้ขับ เคลื่อนการด าเนินงาน  
สรุปได้ดังตารางที่ 2-1 

ตารางที่ 2-๑  สรุปความคืบหน้าการด าเนินโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ   
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 
ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

1. เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
   1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาประตกูารค้าหลักและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ  
1) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า 
เชียงของ จ.เชียงราย  

ขบ. 56-63       

2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม   ขบ. 56-63       

3) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการสถานีขนส่งสินค้า
ภูมิภาคตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จ านวน 17 แห่ง)  

ขบ. 58-63       

4) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ   ทล. 58-65       

5) โครงการกอ่สร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ทช. 59-61    
 

   

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ (10 สายทาง) 

ทช. 59-64    
 

 

   

7) โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย ทช. 59 -61       

8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพาน
ข้ามแม่น้ าโขง แห่งท่ี 4 จ.เชียงราย (3 สายทาง)  

ทช. 62      
 

9) โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน (8 สายทาง) 

ทช. 58-64    
 

   

10) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จ. สตูล  จท. 59-67       

11) โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งท่ี 2 จท. 55-67       

12) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด   จท. 54-59       

13) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ท่ี จ.กระบี ่ จท. 58-67       

14) โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ 
ท่ี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 

จท. 58-67       

15) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3  กทท. 59-60       

16) โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก  ทย. 59-62       

17) โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จ.ยะลา   ทย. 59-62       

18) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ทอท. 54-62       
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

19) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท. 61-65       

20) โครงการอาคารผู้โดยสารหลังท่ี ๒ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ   ทอท. 61-65       

21) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต  ทอท. 54-61       

22) โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้   

สนข. 58-59       

23) โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเท่ียวและการพัฒนาพื้นท่ี   

สนข. 59-60       

มาตรการ 

1) มาตรการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยาน
เชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓  

สปค. 58       

2) มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน และ/หรือ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา   

 สนข./    
บกท. 

57-6๔  
(อยู่ระหว่ง 

PPP) 

   
 

  

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

1) โครงการก่ อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายพัทยา-มาบตาพุด  

ทล.  58-62       

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา  

ทล. 59-63       

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ-่บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  

ทล. 59-62       

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

ทล. 63-66   
(อยู่ะหว่าง 

PPP) 

    

5) โครงการก่ อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายกาญจนบุรี-บ.พุน้ าร้อน 

ทล. 62-66       

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษระหว่างเมือง 
สายกรุงเทพ-ชลบุรี ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์ 

ทล. 62-64       

7) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ–หัวหิน  รฟท.  -   
(อยู่ะหว่าง 
EIA+PPP) 

    

8) โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ–ระยอง  รฟท. -   
(อยู่ะหว่าง 
EIA+PPP) 

    

9) โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (รถไฟไทย-จีน) 

สนข/
รฟท. 

       

10) โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกาญจนบุรี-
กรุงเทพ-อรัญประเทศ, กรุงเทพ-แหลมฉบัง, กรุงเทพ-
เชียงใหม่ (รถไฟไทย-ญี่ปุ่น) 

 สนข/
รฟท. 

-       

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก-
พิษณุโลก-เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-มุกดาหาร  

รฟท/ 
สนข. 

-       

1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
มาตรการ         

1)  มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ 
โลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.    60       

2) มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่ง
ทางรถไฟ   

รฟท. -       

3) มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
รับจัดส่งสินค้า ระหว่างประเทศ    

จท. ต่อเนื่อง       
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนา 
      บุคลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ         

1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน   

ขบ.   -       

2) โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   สนข./
ทล. 

-       

3) โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH15 R12 และ R8  
เป็นเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ   

ทล. -       

4) โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางราง/มาตรฐาน
วัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   -       

5) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากร 
ด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สบพ. 61-๖5 

 

     
 

 

6) โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่ง 

สนข. 61-62       

7) โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบโครงการ
ลงทุนด้านคมนาคมขนส่งในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

สนข. -       

8) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทด้านการขนส่งทางอากาศ   สนข. 60-61       

9) โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร
และขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข. 60       

มาตรการ         

1) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ  

ขบ 60       

2) มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการและก ากับการใช้
ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. ต่อเนื่อง       

3) มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการที่มีการ
แยกบทบาทภารกิ จของห น่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติท่ีชัดเจน  

กพท/ 
สนข./
รฟท. 

59       

4) มาตรการปรับปรุ งกฎระเบี ยบเกี่ ยวกับการขนส่ ง 
ทางราง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน  

รฟท. 53-58       

5) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58       

6) มาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems หรือ 
EXAT ITS ระบบจราจรอัจฉริยะ   

กทพ. 57-62       

7 ) มาตรการพั ฒ นาบุ คลากรและเทคโน โลยี ด้ าน 
การขนส่ง  การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชย์นาวี 

จท. ต่อเนื่อง       

8) มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาคชายฝั่งทะเลอาเซียน 
ท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแล   

จท.  ต่อเนื่อง       

9) มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-60       

10) มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ  

ทอท./ 
บกท./ 
บทม. 

57-62       

11) มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
คลังสินค้า   

ทอท. 60       

12) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง  ทอท. /
สบพ. 

59-61       
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ         

1) โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 และสะพานสามโคก 
จ.ปทุมธานี  

ทล. 58-65       

2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ 
พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อสะพาน 
ข้ามแม่น้ าท่าจีน บริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร   

ทช. 67       

3) โค รงการก่ อสร้ างสะพ านบริ เวณ สนามบิ น น้ า  
จ.นนทบุรี  

ทช.  66       

4) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ านนทบุรี                                        ทช. 57       

5 ) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต้  

ทช. 60-62       

6) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์  และถนนราชพฤกษ์  
ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) 

ทช. 60-62       

7) โครงการทางพิ เศษสายศรีรัช -วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

กทพ. 56-60       

8) โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 N3  
และ E-W Corridor ด้านตะวันออก  

กทพ. 60-63       

9) โครงการทางพิ เศษสายพระราม 3 -ดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 

กทพ. 61-64       

10) โครงการถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  สนข. 58       

11) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่าง 
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิ เศษศรีรัช-วงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 
โครงการ         

1) โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และ 
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวง 
สายหลักระหว่างภาค   

ทล. 58-65       

2) โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค 
(32 สายทาง) 

ทช. 59-66    
 

 

   

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการเกษตร   ทช. 59       

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการท่องเท่ียว  
(34 สายทาง)  

ทช. 58-65    
 

   

5) โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จ.ภูเก็ต กทพ. 56-66   
(อยู่ะหว่าง 

PPP) 

    

6) โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอด
รถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 

 ทย. 57-60       

7) โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบินและลานจอดรถ
ท่าอากาศยานอุดรธานี  

ทย. 59-60       

8) โครงการก่อสร้างก่ อสร้างทางขับและลานจอด
เครื่องบินท่าอากาศยานล าปาง 

ทย. 59-61       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                     2-๕                                                               
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560) 
  

  

 

 
ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ         

1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานระบบบริการ 
การเดินอากาศ 

บวท. 55-61       

2) โค ร งก าร ศึ ก ษ าจั ด ท าแ ผ น พั ฒ น าม าต รฐ าน 
ด้านการจัดการระบบจราจรในเมืองภูมิภาค  

สนข. 59       

3) โครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนข. 59       

มาตรการ         

1 ) มาตรการส่งเสริมสายการบินให้ เพิ่มจุดบินไปยัง 
ท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย 

บกท./  
บทม. 

 ต่อเนื่อง 
 

      

2) มาตรการปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ 
ของท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ต่อเนื่อง       

๓. เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 
      ในการเดินทางและการขนส่ง 

โครงการ         
1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ ขบ. 60       
2) โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศ  

ทล. 58-65       

3)โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65       

4) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและงานรื้อย้าย
สิ่งปลูกสร้างในพื้นท่ี รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 

ทล. 58-65       

5) โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ 
(จ านวน 24 แห่ง) 

ทช. 58-62    
 

   

6) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณทั่วประเทศ รฟท. 59-62       
7) โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ  รฟท. 58-59       
8) โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย  รฟท. 54-63       
9) โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ  รฟท. 54-63       
10) โครงการจัดหาและติดตั้งป้ายหยุดสะท้อนแสงและ 
ป้ายเตือน กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว   

รฟท. 59       

11) โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ 
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน   

จท. 55-61       

๓.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรม 
      ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

โครงการ         

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนป้องกัน
และบรรเทาภัยในภาคคมนาคม   

สนข. 59       

มาตรการ         

1) มาตรการบังคับใช้การจ ากัดความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม  ทล./ 
ขบ. 

ต่อเนือ่ง       

2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการขนส่งและบังคับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม และมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย-
คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ. 60-61       
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

3) มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกกลุ่ม 

ขบ. ต่อเนือ่ง       

4) มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ อป้องกันอุบัติ เหตุ  
การแจ้งเหตุสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนือ่ง 

      

5) มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดตัดทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนือ่ง 

      

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพฒันาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภยัตามหลกัสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
โครงการ         

1) โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักด้านความมั่นคงในภาค
การขนส่ง ระยะท่ี 1 และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

สนข. ๕๙-60        

มาตรการ         

1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ
และผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดมากขึ้น 

ขบ. ต่อเนื่อง       

2) มาตรการปรับปรุ งกฏระเบี ยบการออกใบอนุญาต 
การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

ขบ. -       

3)  มาตรการกวดขันน้ าหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐาน   ทล.  ต่อเนื่อง       

4) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันภัยและ
การชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ต่อเนื่อง       

5) มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานและเพิ่มจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ   

รฟท. 59       

6) มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 
และอนุสัญญาLOADLINE Protocol 1988   

จท. 62       

7) มาตรการพัฒนาท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน PSHEMS  กทท. 60       

8) มาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้ โครงการ
ตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme : USOAP)  

กพท. 59 -61    
 

   

๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทีป่ระหยดัพลังงาน  และเป็นมติรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
๔.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ         
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-
แก่งคอย  

รฟท. 59-62       

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น  รฟท. 59-63       

3) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร  รฟท. 59-63       

4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ รฟท. 59-63       

5) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ  รฟท. 58-61       

6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน  รฟท. 59-63       

7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  รฟท. 59-62       

8) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย  รฟท. 59-64   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

9) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -
อุบลราชธานี  

รฟท. 59-63   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

10) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย  รฟท. 59-63   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี  รฟท. 59-63   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

12) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลา  รฟท. 59-64   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

13) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รฟท. 59-65   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

14) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่-นครพนม  รฟท. 59-65   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

15) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสงขลา-สตูล  รฟท. 60-64   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

16) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางบ้านภาชี-อ.นครหลวง   รฟท. 59-62       

17) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือ 
น้ าลึกทวาย 

รฟท. 59-67       

18) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงอบุลราชธานี-มุกดาหาร   รฟท.        

19) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่  รฟท. 59-64   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

20) โครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ-่ปาดังเบซาร์  

สนข/
รฟท. 

58-59   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

21) โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย 10 ลาดกระบัง  รฟท. 59-62       

22) โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน รฟท. 59-60       

23) โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร  จท. 56-65       

24)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้า 
ในแม่น้ าป่าสัก (ระยะท่ี 1/2/ระยะยาว)  

จท. 58-68       

25) โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจา้พระยาเพื่อการเดินเรือ   จท. 55-67       

26) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

กทท. 59-60       

27) โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง   กทท. 59-60       

28) โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบราง
ของประเทศไทย  

สนข. 59-60       

29) โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60       

30) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก
(Dry Port) เพื่ อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ 
ของภูมิภาค   

สนข. 61       

๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
โครงการ         

1) โครงการจัดซ้ือและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสาร
ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน 

ขสมก. ๕๙-60       

2) โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. จ านวน 13 แห่ง   ขสมก. ๕๗–60       

3) โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว Green Freight 
Interventions among SMEs  

 สนข./ 
  ADB 

๕๗–๕๙       

4) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนในการพัฒนาระบบจักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙       

มาตรการ         

1) มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน  ขบ. 59-60       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                     2-๘                                                               
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โครงการ         

1) โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่งท่ียั่งยืนส าหรับเมือง 
ท่ี เป็ น จุด เชื่ อมต่ อ เส้ นทางอาเซียน ไฮเวย์ เพื่ อ เป็ น 
เมืองต้นแบบในการพัฒนาและ เพิ่ มประสิทธิภ าพ 
การใช้พลังงานในภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙       

มาตรการ         

1) มาตรการส่งเสริมการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและ
การรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ต่อเนื่อง       

2) โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
ของประเทศไทย  

จท. 59-60       

3) มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกี่ยวกับการบิน  

ทอท. 60-61       

๕.เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
๕.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ         

1) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซื่อ-พญาไท  

รฟท. 60-66       

2) โครงการระบบรถไฟฟ้ าชานเมื อง สายสี แดงอ่อน  
ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม 
ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง/ ช่วงรังสิต-มธ.ศูนย์รังสิต  

รฟท. 58-64   
(อยู่ระหว่าง 

PPP) 

    

3) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ)  รฟม. 49-59       

4) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน (ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ)  

 รฟม. 49-63       

5) โครงการก่ อสร้างรถไฟฟ้ า สายสี เขี ยว (ช่ วงแบริ่ ง -
สมุทรปราการ)    

รฟม. 51-61 
 

      

6) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต)    

รฟม. 51-63 
 

      

7) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-
มีนบุรี (สุวินทวงศ์))  

 รฟม. 53-66       

8) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู  (ช่วงแคราย-มีนบุรี)    รฟม. 53-64       

9) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-
ส าโรง)   

 รฟม. 54-64       

10) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ)   รฟม. 53-66    
(EIA+PPP) 

    

11) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-
ศูนย์วัฒนธรรม) 

 รฟม. 53-68       

12) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ า สายสี น้ าเงิน (ช่ วงบางแค- 
พุทธมณฑลสาย 4)  

 รฟม. 55-66       

13) โครงการก่อสร้าง สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ-บางปู 
และ ช่วงคูคต-ล าลูกกา)  

รฟม. 58-66       

14) โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา 
จ านวน 17 แห่ง    

จท. 58-60       

15) โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธินและการพัฒนา 
ต้นแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบศูนย์กลางคมนาคม   

สนข/
รฟท. 

58-59       
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ชื่อโครงการและมาตรการ หน่วย 

งาน 

ระยะเวลา 
โครงการ/
มาตรการ 

สถานะโครงการ และมาตรการ 

ศึกษา 1/ 
ด าเนินโครงการ/

มาตรการ 2/ ยกเลิก/
ชะลอ 

ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยูร่ะหว่าง

ด าเนินการ แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ แล้วเสร็จ 

16) โครงการศึกษาออกแบบโครงการระบบรถไฟฟ้าชาน
เมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร (รังสิต-สถานีบ้านภาชี มักกะสัน-
ฉะเชิงเทรา ตล่ิงชัน-นครปฐม และมหาชัย-ปากท่อ)  

สนข. 59-60   
(อยู่ระหว่าง 

EIA) 

    

17) โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม การจัดหาผู้บริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม   

สนข -       

๕.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ         

1) โครงการศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบขนส่ง
สาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 

สนข. 58-59       

2) โครงการออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
และผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในเขตจั งหวัดขอนแก่น
เชียงใหม่ และนครราชสีมา 

สนข./
รฟม. 

 

59-60       

๕.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภมูิภาค 
โครงการ         

1) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ขบ. 58-60       

2) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการ 
เชิงพาณิชย์ จ านวน 115 คัน   

รฟท. 56-60       

3) โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร  บขส. 59-61       

๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
โครงการ         

1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม : โครงการ
บริหารจัดการระบบต๋ัวร่วม และโครงการจัดท าระบบ 
ศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  

สนข. 56-60    
 
 

  

มาตรการ         

1) มาตรการวางระเบียบการเดินรถให้ เกิดคุณภาพ 
การขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ และมาตรการ
วางแผนพัฒนาศูนย์การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ 
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ  

ขบ. 59-60       

2) มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ   สนข. -       

หมายเหตุ    1/ การศึกษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ/มาตรการ  
                     การศึกษาเพื่อจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 
  2/ การด าเนินโครงการ ได้แก่ การด าเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณ์ 
   และยานพาหนะ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น  ส าหรับการด าเนินมาตรการ ได้แก่ การด าเนินมาตรการในขั้นตอนปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบ 
   การจัดสรรแหล่งเงิน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นต้น  
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              ตารางท่ี 2-2  ความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
           (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 1. เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง 

1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาประตกูารค้าหลกัและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 โครงการ 

1) โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย  

ขบ. 56-63  
100 

 
100 

ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี 
 แผนงานท่ี 1 ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนท่ีดิน
เพื่อด าเนินงานโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ด าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนครบทุกรายแล้ว  

 
- 

 
291.01 

 
100 

 
100 

   100 100 
  แผนงานท่ี 2 การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระยะท่ี 1 วงเงิน 1,360 ล้านบาท 
เริ่มด าเนินการวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562 (ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
ของปีงบประมาณ พ.ศ.2560) 

- 281.20 100 78.70 

   100 100 
   แผนงานท่ี 3 โครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย 
ตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 การศึกษาแล้วเสร็จและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
และเสนอรายงานต่อ สคร. เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 

- 15.00 100 100 

   100 5 
  แผนงานท่ี 4 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินการตามมาตรา 33 
แห่ ง  พ .ร .บ . ก าร ให้ เอ กชน ร่ วม ทุ น ในกิ จ การขอ งรั ฐ  
พ.ศ. 2556 เพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ปัจจุบันได้ท่ีปรึกษาแล้ว  
แต่ยังไมเ่ริ่มด าเนินการ  

 ยั ง ไม่ ส าม า รถ เริ่ ม
ด าเนินการได้ เน่ืองจาก
ต้องรอผลการพิจารณา
จ าก ค ณ ะ ก ร รม ก าร 
ส่งเสริมให้ เอกชนร่วม

5.36 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ลงทุนในกิจการของรัฐ 
(PPP)  เห็ น ช อ บ ผ ล
การศึกษาและวิเคราะห์
การให้เอกชนร่วมลงทุน
ใ น กิ จ ก า ร ข อ ง รั ฐ 
ตามมาตรา 25 แห่ ง 
พ .ร.บ . ให้ เอกชนร่วม
ลงทุนในกิ จการของรัฐ 
พ.ศ. 2556 

2) โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 
จ.นครพนม  
       

ขบ.  56-63   ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังน้ี     

  100 80 
  โค รงการจ้ า ง ท่ี ป รึ กษาส ารวจอสั งห าริมทรัพ ย์ และ 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 
จ.นครพนม คณ ะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้มีมติ 
ให้ ท่ี ป รึกษ าฯ  หยุ ด ระยะ เวลาของสัญ ญ าตั้ งแต่ วัน ท่ี 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซ่ึงงานงวดท่ี 6 จะด าเนินการเมื่อ 
พ.ร.ฎ. เวนคืนฯ ท่ีดินมีผลบังคับใช้ และ ขบ. มีหนังสือแจ้ง 
ให้เริ่มปฏิบัติงาน 

- 15.00 
 

100 80 
 

         100 5 
 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพื่ อด าเนินการตามมาตรา 33  
แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
เพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม 
ได้ท่ีปรึกษาแล้ว แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้  

 ไม่ ส าม ารถ ด า เนิ น
โครงก ารได้ ต ามแผน
เ น่ื อ ง จ า ก ต้ อ ง ร อ 
ผลการพิ จารณ าจาก
คณะกรรมการนโยบาย
ให้ เอ กชน ร่ วมล ง ทุ น 
ในกิจการของรัฐให้ความ
เห็นชอบผลการศึกษาฯ 
ตามมาตรา ๒๕ แห่ง พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  

5.36 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3)  โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ 
สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคตามมาตรา 
25 แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
(จ านวน 17 แห่ง)   
 

ขบ. 58-63 100 100 
 ด าเนินโครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า
จังหวัดชายแดน 9 แห่ง ได้แก่ หนองคาย สงขลา มุกดาหาร 
ตาก สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี นราธิวาส และ 
เมืองหลัก 8 แห่ง ได้แก่ ขอนแก่น นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี 
อุบลราชธานี  เชี ยงใหม่  นครราชสีมา พิษณุ โลก  และ
ปราจีนบุ รี  แล้ ว เสร็จ   ในปี งบประมาณ  พ .ศ . 2560  
ท้ัง 2 โครงการรวมกันเป็นโครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์
โครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคตามมาตรา 25 แห่ง 
พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556  
(17 แห่ง) ปัจจุบันตรวจรับรายงานผลการศึกษา พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ 
ตาม มาตรา 25 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 
โดยผลการศึกษาสรุปว่า จ.ตราด จ.กาญจนบุรี จ.นครสวรรค์ 
จ.อุบลราชธานี และ จ.ปราจีนบุรี ควรเลื่อนเปิดด าเนินการ
หรือชะลอ/ทบทวนนโยบายอีกครั้ง ขบ. จึงเสนอ คค ขอปรับ
แผนการด าเนินโครงการ และปรับลดวงเงินงบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรรในปี 2561 คงเหลือโครงการจ้างส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ จ านวน 12 แห่ง ได้แก่  
  1) จังหวัดชายแดน จ านวน 7 จังหวัด คือ เชียงราย ตาก 
หนองคาย มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา และนราธิวาส 
  2) เมืองหลัก จ านวน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก 
ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี 

- 32.53 100 
 

100 

4) โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ   

ทล. 58-65 60 31 อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 
210 กิโลเมตร คงเหลือในแผน 466 กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างเสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

11,963.00 - - 

5) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง  
    

ทช. 
 

59-61 
 
 
 
 
 

 
63.61 

68.89 
71.37 
68.40 

 
0.57 

25.47 
1.87 

4.47 

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - ท่าเรือแหลมฉบัง 
 ตอนท่ี 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 ตอนท่ี 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 ตอนท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
 ตอนท่ี 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

 
458.00 
375.95 
314.70 
298.70 

 
- 
- 

- 
- 

 
- 

26.34 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
6) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(10 สายทาง)  

ทช.    อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สายทาง   ยังไม่เริ่มด าเนินการ 5 สายทาง     

 59-61 40.37 35.43 
    ถนนสาย นย 3001 แยก ทล 305-บ.บางน้ าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 2,116.69 - 100 

 59-62 47.37 22.15  
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 1 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,871.24 - 79.89 

 59-62 41.43 22.50 
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 2 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,841.57 - 93.79 

  60-62 11.22 2.8      ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33 อ.องค์รักษ์   
 จ.นครนายก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 681.30 - 64.14 

  60-62 3.51 2.38 
 ถนนสาย ปท.3004 แยก ทล.305 - บ.ล าลูกกา อ.ธัญบุรี, 
ล าลูกกา จ.ปทุมธานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 445.20 - 60.80- 

  62 - -   ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท
สาย ฉช. 3001 (ตอนท่ี 2) จ.สมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างปี 2562 

- - - - 

  63 - -   ถนนสายร่วมพัฒนา- ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  
 เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - 
 

- 

  64 - -   ถนนสายต่ อ เชื่ อมถนนวัดกิ่ งแก้ ว  - สาย  A6 (A11 )  
เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

  64 - -   ถนนสายต่อเชื่อมถนนวัดกิ่งแก้ว ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
(ช่วงท่ี 2) เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

  64 - -   ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3-เคหะบางพลี อ.บางบ่อ , 
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

7 ) โครงการก่ อสร้ างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จ.เชียงราย 

ทช. 59-61 44.53  30.46 
  ถนนสายแยก ทล.1098 - แยก ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,656.22 - 44.47  
 

8) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งท่ี 4 
จ.เชียงราย (3 สายทาง)  

ทช. 62 - -   ถนนสาย แยก ทล 1020-บ.กิ่วแก้ว อ.เทิง,จุน จ.เชียงราย 
เริ่มก่อสร้างปี 2562 

 
 
 
 
 

   ปัญหาการเวนคืนท่ีดิน 
  ไม่สามารถขยายถนน 
ให้กว้างกว่าเดิมได้ จึงไม่
เหมาะเป็นเส้นทางรถบรรทุก 

- - - 

 - -   สาย ชร.4057 แยก ทล.1020 - บ.ดอนมหาวัน อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ชะลอโครงการ    

- - - 

 - -   สาย ชร.4014 แยก ทล.1020 - บ.แก่นใต้ อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย ยกเลิกโครงการ   

- - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๑๔                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
9) โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน  
(8 สายทาง)  

ทช.    
    อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สายทาง 
    ยังไม่เริ่มด าเนินการ 2 สายทาง 
    ยกเลิก 1 สายทาง 

    

58-61 100 93.83 
    ถนนสายแยก ทล .33 – ด่ านผ่ านแดนบ้ านคลองลึ ก  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว  อยู่ระหว่างก่อสร้าง  

-   935.00 - - 

59-61 78.03 3.74 
  ถนนสาย ง2  และ  ง3  ผั ง เมื อ งรวม เมื อ งมุ กดาหาร  
จ.มุกดาหาร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 342.00 - - 

59-61 76.29 73.11 
   ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 233.00 - 99.54 

59-61 67.05 57.22 
  ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน 
บ้านคลองลึก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 329.86 - 57.05 

60-61 0.47 0.47 
  ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2  ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 725.00 - - 

61 - -   ถนนสาย ง ค3 และ ค4 ผั งเมืองรวมเมืองนครพนม  
จ.นครพนม เริ่มก่อสร้างป ี2561 

- - - - 

64 - -   ถนนสาย ก1, ข และ ค1 ผังเมืองรวมเมืองตราด จ.ตราด 
เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

- - - 
    ถนนสายแยก ทล.212-บ้านก้านเหลืองดง อ.เมือง  จ.มุกดาหาร  
ยกเลิกโครงการเนื่องจากลาดยางเต็มพื้นท่ีแล้ว  

ยกเลิกโครงการเน่ืองจาก
ลาดยางเต็มพ้ืนท่ีแล้ว 

- - - 

10)  โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก  
ปากบารา จ. สตูล  

จท.  
59-62 

 
7.5 

 
10.2 

ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังน้ี 
  งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบรายละเอียด  
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA)  
เพื่ อก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา) ขณะน้ี 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
การต่อต้านของมวลชน
ในพื้นท่ี 

 

 
115.52 

 
20.78 

 
10.00 

  63-66 - - • การก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 - 
2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
ของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

 17,726.38 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  67 - - •  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เอกชน/ผู้บริหารท่าเรือลงทุนเครื่องมือ 

อุปกรณ์และได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 เริ่มด าเนินการในปี 2567 

 2,707.62 - - 

11)  โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึ ก
สงขลา แห่งท่ี 2   

จท. 55-59 100 35 • งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกสงขลาแห่งท่ี 2 ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 
2556 โดยได้หยุดด า เนินการชั่ วคราว เน่ื องจาก เกิ ด 
การต่อต้านของมวลชน ซ่ึง จท. ได้ประชาสัมพันธ์เพื่ อ 
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ีก่อนด าเนินการ ปัจจุบัน 
จท. ได้มีหนังสือแจ้งบริษัทท่ีปรึกษาฯ ด าเนินการต่อเมื่อวันท่ี 
28 มีนาคม 2560 ซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างท่ีปรึกษาฯ ลงพื้นท่ี
ส ารวจทางธรณีวิทยาและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบการศึกษา
และออกแบบท่าเรือต่อไป 

• การด าเนินการตาม
ระเบียบของ สผ. ท าให้ต้อง 
ศึกษาใหม่ ใช้งบประมาณ
ในการศึกษาเพิ่มขึ้น และ
เสียโอกาสจากการด าเนิน
โครงการท่ีล่าช้า 
• มีการต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี   

69.98 100 19 

  63-66 - - • การก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ.2558-2565 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕60-๒๕๗๙ ) 

- 14,077.68 
 

- - 

  67 - - •  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เอกชน/ผู้บริหารท่าเรือลงทุนเครื่องมือ
อุปกรณ์ และได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการภาครัฐ พ.ศ. 2558 – 2562 เริ่มด าเนินการ 
ในปี พ.ศ. 2567 

- 2,472.32 - - 

12)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด   

จท.  54-59 100 100 จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 
ตรวจรับงานเมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 และอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาจัดหาผู้บริหาร ต่อมากรมธนารักษ์ได้มีหนังสือ 
ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 มอบอ านาจให้ จท.ด าเนินการ
จัดหาผู้บริหารท่าเรือตามกฎหมายของกรมธนารักษ์ โดยระบุ
อัตราค่าเช่ากรณีให้ท้องถิ่นหรือเอกชนเข้ามาบริการด้วย 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดหาผู้สนใจเข้าบริหารท่าเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 

- 1,295.10 100   100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
13)  โครงการก่ อสร้ างท่ าเทียบเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ ท่ี จ.กระบี่  

จท. 58-60 70 40 • งานศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือ
รองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ที่ จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 44.79 78 20.09 

  63-67 - - • การก่ อสร้ างท่ าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่  ท่ี  จ.กระบี่  
บรรจุภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ของไทย พ.ศ. 2558-2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ด้วยแล้ว  

- 4,200 
 

- - 

14)  โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ส าราญขนาดใหญ่  ท่ี  อ.เกาะสมุย  
จ. สุราษฎร์ธานี 

จท. 58-60 70 40 • งานศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือ
รองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี  จ.กระบี่  และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2568 
ก าหนดแล้วเสร็จ วัน ท่ี  21 กันยายน 2559 ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 44.79 78 20.09 

  63-67 - - • โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี อ.เกาะสมุย 
จ.สุราษฎร์ธานี บรรจุภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และยุทธศาสตร์การ
พั ฒ น าระบ บ คม นาคมข น ส่ งข อ ง ไท ย  ระย ะ  ๒ ๐  ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) ด้วยแล้ว 

- 4,177 - - 

15) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3  

กทท. 
 
 
 

59-60   100 96 • เมื่ อวันท่ี  23 มีนาคม 2560 ผู้ อ านวยการการท่าเรือฯ 
อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนงวดการจ่ายเงินและขยายเวลาการศึกษา 
การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
โครงการการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม
และสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียด ส าหรับการก่อสร้าง
ท่าเรือแหลมฉบังขั้นท่ี 3 ออกไปอีก 150 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 
1 มิถุนายน 2560 ถึงวันท่ี 28 ตุลาคม 2560 และท่าเรือ
แหลมฉบังได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนการประเมินและจัดท ารายงาน

ปัญหาอุปสรรค 
• ก า ร ต่ อ ต้ า น จ า ก 
ผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย 
จากชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาลบางละมุง  
แนวทางการแก้ไข  
• กทท. ได้มี ผู้ แทนจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน จัดประชุม

141.85 
(จ้างศึกษาฯ) 

 
 
 

  100 
 
 
 

93.83 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.2) และการทบทวน 
ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (ค.3) เรียบร้อยแล้ว 

ร่วมกันเพื่อรับทราบและ
ร่วมแก้ ไขปัญหาอย่ าง
ต่อเน่ือง พร้อมท้ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการภายใต้ชื่อ
คณะกรรมการปฏิบัติการ
ข่ าวสารเชิ งสร้างสรรค์
ของท่ าเรื อแหลมฉบั ง 
เพื่ อสร้างการรับรู้และ
ความเข้ าใจ ท่ี ถู กต้ อง 
เหมาะสมไปสู่สาธารณชน
ตั้งแต่ปี 2557  

16)  โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน 
แม่สอด จ.ตาก  

ทย. 59-61 
 

59-61 
 

60-62 
 

100 

 
100 

 
100 

71.58 
 
 

72.92 
 

0.15 

 งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคาร
ประกอบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
 งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบินและเสริมผิวทางวิ่งเดิม  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

 งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ปัจจุบันอยู่ ระหว่าง
เตรียมอุปกรณ์ 

• ช่วงต้นเดือนกันยายน 
มีฝนตกอย่างต่อเน่ืองและ
มีปัญหาการเวนคืนท่ีดิน 
แนวทางแก้ไข  
• ประกาศ พรฎ. เวนคืน
เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ก า ร
ด าเนินการอยู่ ระหว่าง
ขั้นตอนทางกฎหมาย 

447.60 
 

297.00 
 

368.72 

100 
 

100 
 

100 

63.87 
 

69.20 
 

15 

17)  โครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน 
เบตง จ.ยะลา  

ทย. 59-62 
 
 

100 
 
 

24 
 
 

 งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  

ปัญหาอุปสรรค 
• ไม่สามารถเข้าพื้ น ท่ี
จ านวน 5 แปลงได้ 
แนวทางแก้ไข  
• ประกาศ พรฎ. เวนคืน
เรี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว  ก า ร
ด าเนินการอยู่ ระหว่าง
ขั้นตอนทางกฎหมาย 

1,316.73 
 
 

100 
 
 

 

30.11 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  60-62 100 0.5 

 
 งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารและอาคารประกอบ 
อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาและเสนอราคา  

ปัญหาอุปสรรค  
• ไม่ ส าม ารถ น าวั ส ดุ
อุปกรณ์เข้าไปในพื้นท่ีได้ 
เน่ืองจากมีฝนตกตลอด
เส้นทาง 
แนวทางแก้ไข  
• เร่ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง รี บ
ด าเนินการ 

338.38 100 15.00 

18) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 

ทอท. 54-62 24.39 18.09 ทอท. แบ่งการด าเนินงานโครงการฯ ออกเป็น 8 งาน มีผล
การด าเนินงานดังน้ี  
 ลงนามสัญญาว่าจ้างแล้ว 5 สัญญา ได้แก่ 1) งานจ้าง
ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น B2 ชั้น B1 
และชั้น G) ลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบิน
รองหลังท่ี 1 และ ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ 2) งานจ้าง
ก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ชั้น 2- 4) และ
ส่วนต่อเชื่อมอุโมงค์ด้านทิศใต้ (งานระบบย่อย) 3)  งานจ้าง
ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  4) งานจัดซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ
ขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ 5) งานจ้างท่ีปรึกษาควบคุมงาน
ก่อสร้าง   
 อยู่ระหว่างการจัดท า 2 สัญญา ได้แก่ 1) งานจ้างก่อสร้าง
ส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก  2)  งานจัดซ้ือ
พร้อมติดตั้งระบบสายพานล าเลียงกระเป๋าและระบบตรวจจับ
วัตถุระเบิด   
 อยู่ระหว่างทบทวน TOR จ านวน 1 งาน  ได้แก่ 1) งานจ้าง
ก่อสร้างอาคารส านักงานสายการบิน และท่ีจอดรถด้านทิศ
ตะวันออก 
 

เ น่ื อ งจ าก มี ก ารป รั บ
แผนการ เบิ กจ่ าย ทุ ก
ปี งบป ระมาณ  ท าให้ 
ไม่สามารถระบุเทียบกับ
แผนการเบิกจ่ายตั้งแต่
เริ่มโครงการได้ 

62,503.21 - 13.47 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
19) โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

ทอท. 61-65 - - ทอท. ลงนามในสัญญากับบริษัทผู้ชนะการประมูลงานจ้างส ารวจ
ออกแบบก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2560 

- 173.52 
(งบออกแบบ) 

 

- - 

20)  โครงการอาคารผู้โดยสาร หลังท่ี ๒ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ทอท. 61-65 - - ทอท. อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างส ารวจ ออกแบบ โดยมี
ก าหนดให้บริษั ท ท่ีสนใจ เข้ าเสนอผลงานและยื่ นซอง 
เสนอราคา เมือ่วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 

- 309.44   
 (งบออกแบบ) 

- - 

21) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต  ทอท. 54-61 96.26 95.34 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 12 หมวดงาน ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จท้ังสิ้น 
11 หมวดงาน คงเหลือ 1 หมวดงาน คือ งานปรับปรุงอาคาร
ผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ มีก าหนด
แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561 

- 8,861.0๒ 100 84 

2 2 ) โค รงก ารศึ ก ษ าผลก ระท บ 
เชิ งยุ ท ธศ าส ต ร์ (SEA) ส า ห รั บ 
การพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้  

สนข. 58-59 100 100 ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ ผลการศึกษาการพัฒนาท่ีมี 
ความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลใต้ ควรเพิ่มเติม
ศักยภาพ 3 สาขาส าคัญ ได้แก่ การท่องเท่ียวอุตสาหกรรมฮาลาล 
และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์  โดยมี
เป้าหมายอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ ร้อยละ 5 
โดยมีแนวทางการขับเคล่ือนการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งใต้ ดังน้ี 

1) ช่วงระยะเวลา 10 ปีแรก(พ.ศ. 2560 -2569) การ
พัฒนาภาคใต้พึ่งพาทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นหลัก โดยร้อยละ 
80 ของรายได้ท่ีเพิ่มมาจากอุตสากรรมการท่องเท่ียว ร้อยละ 
20 ของรายได้ ท่ี เพิ่ มขึ้ นมาจากอุตสาหกรรมเบา เช่น 
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

2) ช่วงระยะเวลา 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2570-2579) รายได้
จากการท่องเท่ียวจะลดลงเหลือร้อยละ 50 อีกร้อยละ 50 
จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นตามกรอบ Thailand 4.0 
ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 

- 49.32 100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ขณ ะ น้ีอยู่ ระหว่ างการเสนอ เรื่ อ งให้  คค . พิ จารณ า 

ให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งเรื่องให้ สศช. พิจารณาตามแนวทาง 
การเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ต่อไป  

23 ) โครงการศึกษาแผนแม่บท 
ก ารพั ฒ น า โค รงข่ า ย ท างรถ ไฟ
สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิ เศษและ 
การพัฒนาพ้ืนท่ี  

สนข. 59-60 100 83.33 คณะกรรมการก ากับฯ มีมติเห็นชอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และให้ท่ีปรึกษาน าข้อคิดเห็นจากท่ีประชุมไปปรับปรุงแก้ไข 
เพิ่มเติมในรายงานฉบับต่อไป 

- 22.00 100 60 

  มาตรการ 
1) มาตรการพัฒนาท่าอากาศยาน 
อู่ ต ะ เภ า ให้ เป็ น ท่ าอ าก า ศ ย า น 
เชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓   

สปค. 58 100 100 • ด า เนิ น ก ารจั ดท าแ ผน แล้ ว เส ร็ จ  คณ ะรั ฐมนต รี ให้ 
ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2558 วงเงินตาม
แผน 29,746.73 ล้านบาท 

- - 100 100 

2) มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
การบิ นและ/หรื อศู นย์ ซ่ อมบ ารุ ง 
อากาศยานท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

สนข. 57-58 100 100 • ครม. ได้รับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานแล้ว 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

- 74.90 
 

100       100 

บกท. 60 10 8 • โครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา โดยจัดจ้าง 
ท่ีปรึกษาภายนอกศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ  
ขอเข้าเป็นโครงการใน EEC Track จัดท ารายงานการศึกษา
และวิเคราะห์โครงการฯ ส่งรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการฯ ให้ คค. สกรศ. สศช. สคร. และหน่วยราชการ 
ท่ี เกี่ ยวข้องพิจารณา ปัจจุบันอยู่ ระหว่างจัดท ารายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ และมีแผนด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป ดังน้ี  

1) เสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) เห็นชอบในหลักการ
ของรายงานการศึกษาและ ครม. พิจารณาอนุมัติ (ม.ค. – ธ.ค. 61)  

2) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (ม.ค. – ธ.ค. 62) 

3) วางแผนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน วางแผนการจัดเตรียมบุคลากรและแผน 

ปัญหาอุปสรรค 
• ความชั ด เจนในการ
ก าหนดค่าเช่าท่ีดินและ
สิ่ งปลู กสร้ าง ในพื้ น ท่ี 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน
อู่ตะเภา 
แนวทางแก้ไข : 
• สกรศ. พิจารณาร่วมกับ 
บ ก ท . แ ล ะ น า เส น อ
คณะกรรมการนโยบาย 
ก ารพั ฒ น าระ เบี ย ง
เศรษฐกิ จพิ เศษภ าค
ต ะ วั น อ อ ก  (ก น ศ .) 
เห็นชอบ 
 

30.00 100 20 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
การอบรมบุคลากร (ม.ค. – ธ.ค. 63) 

4) จัดหาอุปกรณ์และ เครื่องมือส าหรับการซ่อมบ ารุง
อากาศยาน , จัดเตรียมบุคลากรและฝึกอบรมบุคลากร , 
กองทัพเรือส่งมอบพื้นท่ีพร้อมอาคารศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน
อู่ตะเภา (ม.ค. – ธ.ค. 64) 

5) ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์และ เครื่องมือส าหรับ 
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน, ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ซ่อมบ ารุงอากาศยาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (ม.ค. – ธ.ค. 65) 

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

1)  โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา-มาบตาพุด   

ทล. 58-62 - - ครม. มีมติ เห็นชอบในหลักการ เมื่อวัน ท่ี  13 สิงหาคม
2556 และ ครม. มีมติให้ คค. ด าเนินการก่อสร้างเมื่อวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 20,200 ล้านบาท ระยะทาง 
32  กิ โลเมตร โดยใช้ เงิ น ทุ น ค่ าธ ร รม เนี ย มผ่ าน ท า ง  
เพื่อด าเนินการก่อสร้าง และในขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง  

- 20,200 - - 

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน- สระบุรี-
นครราชสีมา  

ทล. 59-63 - -  ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี  22 เมษายน  2540 
 และครม. มีมติ เห็นชอบให้  คค. ด าเนินโครงการก่อสร้าง  
เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 วงเงิน 84,600 ล้านบาท 
ระยะทาง 196 กิโลเมตร ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

-   48,600 - - 

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-
กาญจนบุรี  

ทล. 59-62 - - ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี 22 เมษายน  2540 
และ ครม .มี มติ ให้  คค .ด า เนิ นการก่ อ สร้ า ง  เมื่ อ วัน ท่ี  
14 ก ร ก ฎ าค ม  2558 ว ง เงิ น  49,120.00 ล้ าน บ าท  
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

มีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
พื้นท่ีในเขตเมือง ท าให้ 
มีการเปลี่ยนแปลงราคา
ของที่ดินมาก 

 55,620 - - 

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมืองสายหาดใหญ่-ชายแดนไทย/
มาเลเซีย 

ทล. 63-66 - - วงเงิน 22,455.00 ล้านบาท ระยะทาง 63.5 กิโลเมตร
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการศึกษาให้เอกชนร่วมลงทุน 

- 25 - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
5) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี-บ.พุน้ าร้อน 

ทล. 62-66 - - วงเงินโครงการรวม 35,400 ล้ านบาท  ป ระกอบด้ วย  
ค่ าก่ อสร้ าง  31,828 ล้ านบาท  ค่ าจั ดกรรมสิท ธิ์ ท่ี ดิ น  
3,572 ล้ า น บ า ท  ร ะ ย ะ ท า ง  6 2 .5 9  กิ โ ล เม ต ร  
ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ แต่ได้รับการคัดค้านจากประชาชนใน
พื้นท่ี ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจกับมวลชนก่อน
การศึกษาออกแบบรายละเอียดต่อไป  

- 30 
(ศึกษา) 

 
35,400 
(ก่อสร้าง+ 

จัดกรรมสทิธิ์) 
 

- - 

6) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษ
ระห ว่ าง เมื อ งสายกรุ งเทพ-ชลบุ รี  
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์ 

ทล. - - -   อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมฯ - 30 - - 

7) โค รงก ารพั ฒ น าระบ บรถ ไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ–หัวหิน 

สนข.,รฟท. - - - • เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 สคร. ได้ประชุมหารือร่วม 
รฟท. เกี่ยวกับการพิจารณารายงาน PPP โดยมอบหมาย 
ให้ รฟท. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการเพิ่มเติมรายงาน EIA (ฉบับปรับปรุง 

ครั้งท่ี 2)ตามความเห็นของ คชก. โดยให้ปรับปรุงเพิ่มเติม
ข้อมูลในส่วนของแบบโครงสร้างบริเวณสะพานพระราม 6 
คาดว่าจะเสนอ สผ. ภายในเดือนธันวาคม 2560 

- 94,673.16 
 

- - 

8) โค รงก ารพั ฒ น าระบ บรถ ไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ–ระยอง  

สนข. ,รฟท. - - - • รฟท. ได้ส่งรายงาน PPP ให้ สคร.  
• รฟท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษาศึกษาแนวทาง 

ท่ีรถไฟความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยง 3 สนามบิน วงเงิน 
79 .79 ล้ านบาท เมื่ อ  7  มิถุนายน 2560 และ EEC  
ได้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อพิจารณารายงานการศีกษาฯ  
• คณะท างานฯ เห็นชอบรายงานท่ีได้ปรับปรุงตามความเห็น

ของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก
เรื่องจุดสิ้นสุดโครงการฯ ท่ีอู่ตะเภา เพื่อลดผลกระทบ EIA และ
ลดการอุดหนุนจากภาครัฐ แล้ว เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2560 
โดยได้เสนอ คกก. รฟท. เห็นชอบ เมื่อ 8 ธันวาคม 2560 
ก่อน รฟท. แจ้งเวียน คค. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ให้ความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ภายใน 15 วัน (18 ธันวาคม 2560) 

- 152,528.16 
 
 

- - 
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ก่อนส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออกประมวลเสนอคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คาดว่าจะประกวดราคาได้
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 และคาดว่าจะสามารถลง
นามในเดือนกันยายน 2561 
• รฟท. ได้จัดส่งรายงาน EIA ช่วงกทม. (ลาดกระบัง) - ระยอง 

ฉบับแก้ไขปรับปรุง (ครั้งท่ี 6) ให้ สผ. เมื่อ 11 สิงหาคม 2560 
และ สผ. ได้พิจารณาเมื่อ 20 ตุลาคม 2560 โดยข้อมูล 
ไม่ผ่านการพิจารณา 3 ประเด็นคือ 1) ไม่ให้แนวเส้นทางผ่าน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 2) ไม่เห็นด้วยกับแนวทางเลี่ยง
เมืองฉะเชิงเทรา และ 3) ปัญหาการจราจรบนถนนของ ทล. 
บริเวณโดยรอบสถานี 

9) โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 
ช่วงหนองคาย-ขอนแก่น-นครราชสีมา-
แก่งคอย-ฉะเชิงเทรา-ศรีราชา-มาบตาพุด
(รถไฟไทย-จีน) 
: โค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ร ถ ไฟ
ความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค 
ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย 

สนข. ,รฟท. 
 
 

- - - • ครม. ได้มีมติอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – 
หนองคาย (ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 
เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้มีมติรับทราบผลการอนุมัติโครงการฯ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 45/2560 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2560  
• ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ได้ มี ม ติ เห็ น ช อ บ ร่ า ง สั ญ ญ า  ๒ .๑  
การออกแบบรายละเอียด (Detailed Design Services 
Agreement) เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 และร่างสัญญา 2.2 
ท่ี ป รึ ก ษ า ค วบ คุ ม ง าน ก าร ก่ อ ส ร้ า ง  (Construction 
Supervision Consultant Services Agreement)  
เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ท้ังน้ี การรถไฟแห่งประเทศไทยได้
ลงนามในสัญญา 2.1 และ 2.2 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560  
ในระหว่างการประชุมผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ และประเทศก าลังพัฒนา ณ เมืองเซ่ียเหมิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- - - - 
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ในส่วนของร่างสัญญา 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้า 

และเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟและจัดฝึกอบรม
บุคลากรน้ัน องค์ประกอบส าคัญของร่างสัญญา ๒.๓ ตามท่ี
ฝ่ายไทยเสนอ ประกอบด้วย ราคาของสัญญา ๒.๓ การอ้างอิง 
การออกแบบ ขอบเขตงานท่ีผู้ว่าจ้างต้องการ วิศวกรอิสระ 
ก าร เดิ น รถ  แ ล ะส ม รรถ น ะ  ก าร ซ่ อ ม บ า รุ ง  ร วม ถึ ง  
การถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยองค์ประกอบต่างๆ ข้างต้น 
แบ่ งออกเป็ น  ๓  ประ เด็น  ได้ แก่  ขอบ เขตงาน (TOR)  
ร่างสัญญา ๒.๓ และมาตรฐานทางเทคนิค ฝ่ายจีนจะจัดส่ง 
ร่างสัญญา ๒.๓ และมาตรฐานทางเทคนิคให้ฝ่ายไทยอีกครั้ง 
ท้ังสองฝ่ายจะเร่งรัดการเจรจาขอบเขตงาน (TOR) และ
ข้อก าหนดเฉพาะของสัญญา ๒.๓ ต่อมาท้ังสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกันว่าจะมีการทบทวนร่างขอบเขตงาน (TOR) ของสัญญา 
๒.๓ จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจากข้อมูลท่ีฝ่ายไทยได้มอบให้
ฝ่ายจีนเมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ฝ่ายจีนจะด าเนินการ
ปรับปรุงร่าง TOR ของสัญญา ๒.๓ โดยความเห็นพ้อง 
ของฝ่ายไทย และเริ่มจัดเตรียมข้อเสนอต่อไป 
• มติ ครม. เมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2560 
  - รับทราบความคืบหน้าการด าเนินโครงการรถไฟไทย -จีน 
ระยะท่ี 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 253 กิโลเมตร
วงเงิน 1.79 แสนล้านบาท โดยเห็นชอบการก่อสร้างเป็น 4 ตอน 
คื อ  ต อ น ท่ี  1  ช่ ว งก ล า งด ง -ป า งอ โศ ก  อ .ป าก ช่ อ ง  
จ.นครราชสีมา ตอนท่ี 2 ช่วงปากช่อง-คลองขนานจิตร 11 
กิโลเมตร ตอนท่ี 3 ช่วงแก่งคอย -นครราชสีมา 119.5 
กิโลเมตร และตอนท่ี 4 ช่วงแก่งค่อย-บางซ่ือ 119 กิโลเมตร
เริ่มก่อสร้าง 21 ธันวาคม 2560 
   - เห็นชอบให้ ทล. เป็นผู้ก่อสร้างตอนท่ี 1 วงเงิน 425 ล้านบาท 
โดยวันท่ี 20 ธันวาคม 2560 รฟท. และ ทล. จะลงนามในสัญญา 
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   - ระยะท่ี 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย จะด าเนินการ 
ต่อจากระยะท่ี 1 โดยไทยจะด าเนินการ 
• รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
 - ช่วงบางซ่ือ - บ้านภาชี  กก.วล. เป็นส่วนห น่ึงของ
โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะท่ี ๑ 
ช่วงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก กก.วล. ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี  
6 กรกฎาคม 2560 
 - ช่วงบ้านภาชี - นครราชสีมา กก.วล. ได้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 
• ในส่วนของระยะที่สอง (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) 
ท้ั งสอ งฝ่ าย เห็ น ชอ บ ร่ วม กั น ท่ี จ ะ เร่ ง รั ด ก ารท า งาน  
โดยความเร็วสูงสุดท่ีใช้ในการออกแบบในช่วงน้ีคือ ๒๕๐ 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยฝ่ายจีนจะส่งมอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
แบบกรอบรายละเอียดและรายงานผลการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะท่ีสอง (ช่วงนครราชสีมา 
– หนองคาย) ท่ีได้รับจากฝ่ายไทย เมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบว่าผลการศึกษาความเหมาะสมท่ีศึกษา
โดยฝ่ายไทยจะใช้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  
โด ย ฝ่ า ย ไท ย เ น้ น ย้ า ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ความเหมาะสมเบื้องต้น ช่วงหนองคาย – เวียงจันทน์  
เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเพิ่มเติมรายงานผลการศึกษา 
ของฝ่ายไทย ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย 

10)   โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพ-อรัญประเทศ, 
กรุงเทพ-แหลมฉบัง, กรุงเทพ-เชียงใหม ่
(รถไฟไทยญี่ปุ่น) 

 สนข.,รฟท. - - - 1) โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กทม. – เชียงใหม่ 
 1.1  เป็นการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนารถไฟทางคู่
ขนาดทางมาตรฐานกว้าง 1.435 เมตร โดยใช้ระบบรถไฟ
ความเร็วสูงของญี่ปุ่น (Shinkansen) ความเร็วสูงสุด 300 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางรวมประมาณ 673 กิโลเมตร 
ประกอบด้วย โครงสร้างยกระดับ 386 กิโลเมตร โครงสร้าง

- - - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๒๖                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ทางระดับดิน 256 กิโลเมตร และอุโมงค์ 31 กิโลเมตร โดยมี
สถานีจอดท้ังสิ้น 12 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่ือ ดอนเมือง 
อยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
ล าปาง ล าพู น  และเชี ย งใหม่  การพัฒนาจะแบ่ งออก 
เป็น 2 ระยะ โดยระยะแรกจะเป็นการพัฒนาในเส้นทาง
กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 380 กิโลเมตร และจะพัฒนา
ต่อเน่ืองในเส้นทางพิษณุโลก - เชียงใหม่ ระยะทาง 293 กิโลเมตร 
ในระยะท่ีสอง 
 1.2  ฝ่ ายญี่ ปุ่ นได้ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
แล้วเสร็จและส่งรายงานฯ ฉบับสมบูรณ์ให้ฝ่ายไทยพิจารณา
เมื่ อ วั น ท่ี  1 6  พ ฤ ศ จิ ก าย น  2 5 6 0  โด ย ระย ะ แ รก 
จะด าเนินการในเส้นทาง กรุงเทพฯ - พิษณุโลก ระยะทาง 
380 กิโลเมตร เงินลงทุน 276,225 ล้านบาท ส่วนรูปแบบ 
การล งทุนญี่ ปุ่ น เห็ น ว่ ารั ฐบ าลควรลงทุ น เอง ท้ั งห มด  
ซ่ึงฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณารูปแบบการลงทุน
เพิ่มเติม โดยได้เสนอให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมลงทุนในระบบเดินรถ 
ซ่อมบ ารุง ระยะเวลา 30 ปี เน่ืองจากต้องใช้เทคโนโลยีชิงคันเซน 
ซ่ึงฝ่ายไทยจะเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการภายในต้นปี 
2561 หาก ครม. เห็นชอบจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบ
รายละ เอี ยดการก่ อสร้ างโครงการฯ  โดยจะสามารถ 
เริ่มก่อสร้างในปี 2563 และเปิดให้บริการในปี 2568 ท้ังน้ี 
เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว จะมีการ
แบ่งระยะการก่อสร้างออกเป็น 2 สัญญา คือ สัญญาท่ี 1  
จากสถานีบางซ่ือ - ดอนเมือง - อยุธยา และสัญญาท่ี 2  
จากอยุธยา - พิษณุโลก นอกจากน้ีฝ่ายไทยได้ขอให้ญี่ปุ่น 
ส่งผู้ เชี่ ยวชาญมาแนะน าเรื่องแนวคิดการพัฒนาพื้ น ท่ี 
รอบสถานีอีกด้วย 
 1.3  การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
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  - ช่วงกรุงเทพฯ - พิษณุโลก : กก.วล. มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560  
  - ช่วงพิษณุโลก - เชียงใหม่ : สนข. เสนอรายงาน EIA 
(ชี้แจงเพิ่มเติมครั้งท่ี 2) ให้  สผ. ด าเนินการตามขั้นตอน 
การพิจารณา เมื่ อวัน ท่ี  3 มีนาคม 2560 ท้ังน้ี  คชก.  
ได้พิจารณาเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 มีมติให้ทบทวน
แบบและปรับปรุงข้อมูลในส่วนท่ีเส้นทางรถไฟผ่านบริเวณพื้นท่ีป่า 
2) แผนแม่บทการพัฒ นาเมื องและพื้ นที่ เศรษฐกิจ 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง  
 เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 คค. ได้มีการประชุม
คณะท างานด้านเทคนิคฯ ครั้งท่ี 4 เพื่อพิจารณาหาข้อสรุป
เกี่ยวกับแนวคิดในการประเมินผลประโยชน์จากการพัฒนา
พื้นท่ีตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่  และมีการจัด Workshop ให้กับ
หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า
แผนดังกล่าว ขณะน้ีการด าเนินงานแล้วเสร็จ โดยสามารถสรุป
มูลค่าผลตอบแทนจากการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนารถไฟความเร็วสูงต่อไป 
3) Southern Corridor (กาญจนบุรี (บ้านพุน้ าร้อน) - 
กทม. – แหลมฉบัง และ กทม. – อรัญประเทศ) 
 3.1  ได้มีการทดลองเดินรถขนส่งสินค้า จากหนองปลาดุก–
แหลมฉบัง เพื่อทดลองคุณภาพรางขนาด ๑ เมตร สรุปว่า 
ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนท่ีจะด าเนินการจัดต้ัง SPV โดยได้
ท าพิธีเปิดส านักงาน เพื่อส ารวจและพัฒนาการขนส่งสินค้า
ทางรถไฟท่ีบริษัท Toyota Tsusho เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2559  
 3.2 จากการศึกษา ฝ่ายญี่ ปุ่ น ได้ เสนอให้ปรับปรุง
โครงสร้างเดิมก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินรถ ท้ังน้ี 
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โครงสร้างพื้นฐานจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงในด้านต่างๆ 
คือ 1) การปรับปรุงด้านความปลอดภัยของราง 2) การจัด 
zoning ในการเดิ นรถ 3) การปรับปรุ งจุ ดเชื่ อมต่ อและ 
การเข้าถึงระบบรถไฟกับแอร์พอร์ตลิงค์ และรถไฟชานเมือง
สายสีแดง 
4) การด าเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถไฟ 
 4 .1   ได้ มี การประชุม เพื่ อพิ จารณ าผลการศึกษา 
การให้บริการรถไฟสินค้า ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอผลการศึกษา 
และรูปแบบการลงทุน โดยเสนอว่า ให้แบ่งการลงทุนออกเป็น 
2 ส่วน SPV 1 (การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกสินค้า) ลงทุน
โดยเอกชน และ SPV 2 (การขนส่งสินค้าทางรถไฟ)  
 4.2  รฟท. ได้ตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงานร่วมกับ 
ฝ่ายญี่ปุ่น โดยได้มีการประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณา
การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ โดยท่ีประชุมรับทราบ
รายงานฉบับสมบูรณ์  (Final Report) โดยผลการศึกษา
ประกอบด้ วย  ราย งานสถานการณ์ ก ารขนส่ งสิ น ค้ า
ภายในประเทศไทย ผลการส ารวจพื้นท่ีในแนวเส้นทาง  
การพยากรณ์ความต้องการสินค้า แนวคิดรูปแบบการลงทุน 
แผนการลงทุนและสถานี การศึกษาความเหมาะสมและ
รูปแบบธุรกิจ 
5) East – West Corridor (ช่วงแม่สอด – มุกดาหาร) 

ฝ่ายญี่ปุ่น อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเหมาะสม 
ของโครงการช่วงแม่สอด – บ้านไผ ่

11 ) โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 
ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก-พิษณุโลก-
เพชรบูรณ์-ขอนแก่น-มุกดาหาร 

 

รฟท. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการศึกษา  
 
 
 
 

- - - - 
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1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3  การพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

มาตรการ 
1) ม าต รก ารจั ด ท า คู่ มื อ เต รี ย ม 
ความพร้อมในการประกอบธุ รกิ จ 
โลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ. 60 100 100 • จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ฉบับภาษาอังกฤษ และคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
ขนส่งไทยสู่อาเซียน (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน)  
เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าท่ีสนใจจะไป
ด าเนินธุรกิจด้านการขนส่งในประเทศน้ัน โดยรวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีสนใจ ซ่ึงเน้ือหาของคู่มือจะเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง 
เส้นทางขนส่งสินค้า ต้นุทนการประกอบการ  

- 25.00 100 100 

2) ม าต รก ารส่ ง เส ริ ม ศั ก ย ภ าพ
ผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ   

รฟท. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการ - - - - 

3) มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการรับจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

จท. 
 

ต่อเนื่อง - - • กระทรวงการคลังได้มีหนังสือถึง จท. แจ้งผลการด าเนินการ
พิจารณา Freight Forwarders มีการให้บริการท่ีเกิดขึ้นใน
ประเทศ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา 77/1(10) 
แห่งประมวลรัษฎากรและมีหน้าท่ีต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 7 โดยต้องแสดงจ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีได้เรียก
เก็บจากผู้ส่งออกหรือผู้รับบริการในใบก ากับภาษีอย่างชัดเจน 
นอกจากน้ี จท. ได้เชิญผู้แทนกระทรวงการคลังและหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือทบทวนในประเด็นดังกล่าว 
เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2560 ซ่ึงผลการประชุมสรุปได้ว่า 
กรมสรรพากรยังคงยืนยันผลการพิจารณาเดิม ว่า Freight 
Forwarders มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 
7 ซ่ึงความเห็นดังกล่าว กระทรวงการคลังได้รับความ เห็นชอบ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และในการประชุม
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาการขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบและการขนส่งเชื่อมโยงเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม ๒๕๖0  
ท่ีประชุมเห็นว่า การผลักดันให้ผู้ส่งออกท่ีใช้บริการผ่าน
ผูป้ระกอบการ MTO ท่ีจดทะเบียนขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ

- 

 

- - - 
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กับกรมเจ้าท่าเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ ๐ นอกจาก
ช่วยลดภาระท้ังภาครัฐและเอกชน ช่วยลดต้นทุนและดอกเบี้ย
ของผู้ส่งออก ซ่ึงส่งผลต่อสภาพคล่องและการสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้ส่งออก SMEs และช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลใน
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค
โดยให้กระทรวงการคลังรับข้อเสนอแนะและความเห็นของท่ี
ประชุมไปประกอบการพิจารณาในการประชุมร่วมกับรัฐมนตรี
กระทรวงการคลังในวันท่ี 5 ตุลาคม 2560 และรายงานผล
การพิจารณาให้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องพัฒนาการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบและการขนส่งเชื่อมโยงทราบต่อไป 

1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบคุลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 
1) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่ง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.   - - - ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก ขบ. ได้จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับ 
การเส้นทางขนส่งสินค้าของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
ท่ีมีเส้นทางต่อเน่ืองกัน ในโครงการศูนย์รวมข้อมูลการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 

- - - - 

2) โค ร งก าร ศึ ก ษ าก ารจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   

ทล. ,สนข. - - - อยู่ระหว่าง สนข.ด าเนินการโครงการจัดเก็บค่าผ่านทางรองรับ
การขนส่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- 7.8170 - - 

3) โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH 15  
R 12 และ R 8 เป็นเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศ   

ทล. - - - อยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพัฒนาเอเซีย  - - - - 

4) โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางราง/มาตรฐานวัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการ  - - - - 

5) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคาร
ฝ่ายอ านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สบพ. 61-64 - - • ในคราวประชุมคณะกรรมการ สบพ. เมื่อ 22 ธันวาคม 2559  
มีมติ ดังน้ี 1) เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างอาคารเรียนฯ สบพ. จากเดิมวงเงิน 1,255.48 ล้านบาท 
(ตามมติ ครม. ๗ มิถุนายน 2559) เป็น 1,498.82 ล้านบาท  

- 1,378.639 - - 
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พร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบิน 
พลเรือน ระยะท่ี 1 

โดยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 243.34 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 
19.38)  ท้ังน้ี วงเงินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้รวมค่าเผื่อเหลือเผื่อ
ขาดร้อยละ 5 จ านวน 70.20 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว  2) เห็นชอบให้
ใช้งบรายได้จากการด าเนินงานของ สบพ. ส าหรับวงเงินส่วนท่ีเพิ่มขึ้น  
243.34 ล้านบาท ท้ังน้ี เพื่อมิให้กระทบต่องบประมาณแผ่นดิน  
โดยได้พิ จารณาแล้วเห็ นว่าไม่ส่ งผลกระทบต่ อสภาพคล่อง 
ในการด าเนินงานของ สบพ. 
• กระทรวงคมนาคม มีหนังสือลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 

ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการ 
และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ของ สบพ. วงเงิน 
1,402.79 ล้านบาท (จากเดิมท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 จ านวน 1,255.48 ล้านบาท)  
ซ่ึงเป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบความเหมาะสม
ของเหมาะสมของราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวแล้ว 
และอนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
ตามนัยมาตรา 23 วรรคสี่  แห่ งพระราชบัญญั ติ วิ ธี การ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นการ
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
จ านวน 48.37 ล้านบาท ซ่ึงนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
แล้ว และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 
อนุมัติตามท่ี คค. เสนอและให้ คค. ด าเนินการก ากับให้ สบพ. 
เร่งด าเนินการประกวดราคาโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
เพื่อให้สามารถด าเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป
ได้ตามแผนท่ีก าหนด รวมท้ังให้  สบพ. ควบคุมการใช้จ่ าย
งบประมาณส าหรับโครงการดังกล่าว โดยเฉพาะเงินส ารองเผื่อ
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เหลือเผื่อขาด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก ากับให้ สบพ. 
จั ดท าแผนการเพิ่ มรายได้ ตามความเห็ นของส านั กงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วน าเสนอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พิจารณาใน 3 เดือน 
และให้ใช้แผนการเพิ่มรายได้ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของตัวชี้วัด 
ในการประเมินผลการด าเนินงานของ สบพ. ด้วย 

• สบพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ด าเนินการโครงการก่อสร้าง
อาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่าย
อ านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ลงนาม 
ในสัญญา เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 จ านวนเงิน 1,378.60 
ล้านบาท โดยเริ่มท างานในวันท่ี 6 กันยายน 2560 และจะต้อง
ท างานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564  

6) โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับ
ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  

 สนข. 61-62 - - อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  - - - - 

7) โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า วิ เค ร า ะ ห์
ประเมินผลกระทบโครงการลงทุน
ด้านคมนาคมขนส่งในมิติเศรษฐกิจ
และสังคม 

 สนข. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการศึกษา - - - - 

8) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
ด้านการขนส่งทางอากาศ   

สนข. 60-61 65 
 

65 
 

• ในคราวประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ เมื่อวันท่ี 
๒๘ กันยายน 2560 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานฉบับกลาง 
โดยมอบหมายให้ ท่ีปรึกษารับประ เด็นข้ อสั ง เกตและ
ข้ อ เสนอแนะ ไปพิ จ ารณ าปรั บป รุ งแ ก้ ไข ใน ราย งาน
ความก้าวหน้า ฉบับท่ี ๓ ต่อไป ท้ังน้ี ร่างแผนแม่บทการขนส่ง
ทางอากาศของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ ท่ี  1  การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจ
สายการบินและธุรกิจสนับสนุน ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนา
ด้านระบบบริหารจัดการจราจรทางอากาศ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

- 36.02 61.75 
 

42.75 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
การพัฒ นาด้ านกลไกการก ากั บดูแลและกฎระ เบี ยบ 
ท่ีเกี่ยวข้อง  และ ยุทธศาสร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบุคลากรการบิน  

9) โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบการจราจรและขนส่งอัจฉริยะ
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข. 60 100 92.50 • คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม ครั้ งท่ี 
5/2560 เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 ท่ีประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของท่ีปรึกษา แต่ยังไม่เห็นชอบรายงาน
ดั งกล่ าว  จึ งมอบห มาย ให้ ท่ี ป รึ กษ าน าข้ อ เสนอแนะ 
จากท่ีประชุมไปปรับปรุง/เพิ่มเติมรายงาน และก าหนดจัด
ประชุมคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ เพื่อพิจารณาร่างรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2560  

- 18.628 100 42 

มาตรการ 
1) การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
ด้านการขนส่ง :โครงการฝึกอบรม   
ผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ 

ขบ. 60 100 
  

100 จัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2560 มีผู้ เข้าร่วม 
รับการอบรมจ านวน 47 ราย 

- 0.045 100 100 

2) มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการ
และก ากับการใช้ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. ต่อเนื่อง 100 100 
  ออกระเบียบ ขบ. ว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมาย 
ก ากับรถเพื่อน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 ประกาศ  
ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เพื่อใช้บังคับส าหรับการน ารถ
ไปใช้ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ ดังน้ี  

1) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาล 
แห่ งราชอาณ าจัก ร ไทย  และรัฐบ าลแห่ งสาธารณ รั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2 ) บั น ทึ กความ เข้ าใจ ระห ว่ างไทย -ลาว -เวี ยดนาม  
ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้ วยการขนส่งข้ ามพรมแดน 
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ณ จุดผ่านแดน แดนสะหวัน - ลาว  
และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต - มุกดาหาร  

3)  บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-กัมพูชา ในการแลกเปลี่ยน
สิทธิการจราจรส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่าน 
แดนอรัญประเทศ -ปอยเปต เพื่อการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วย 
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

- (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาต ระยะเวลา  
ในการใช้รถและเครื่องหมายแสดงการใช้รถ ท่ีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อใช้ในการท่องเท่ียวหรือ
การอื่นใดท่ีมีความจ าเป็นเฉพาะกรณี พ.ศ. 2559 ลงวันท่ี 
30 มีนาคม 2559 และได้ด าเนินการ ดังน้ี 
   1) จัดท าค าสั่งนายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักรท่ี 2/2559 
เรื่องมอบหมายอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะอย่าง 
และซักซ้อมการปฏิบัติ ในการอนุญาตใช้รถ ท่ีน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว   
   2) พัฒนาโปรแกรมระบบออกเครื่องหมายแสดงการใช้รถ
ในเบื้องต้นรองรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
ประกาศ ขบ. ข้อ 16 เป็นไปด้วยความสะดวก สามารถบันทึก
ข้อมูล พิมพ์เครื่องหมายแสดงการใช้รถ แจ้งเตือนข้อมูล 
ให้จังหวัดท่ีรถจะผ่านทราบ แจ้งเตือนข้อมูลการด าเนิน 
การออกใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ตลอดจนเรียกดูข้อมูล 
ได้ถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) มาตรการปรับปรุงโครงสร้าง
บริหารจัดการท่ีมีการแยกบทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ท่ี ชั ด เจน  และก ารจั ดตั้ ง
หน่วยงานก ากับดูแลระบบราง 

กพท. 
 
 
 

59 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

- 
 
 
 

   ด าเนินการจัดตั้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซ่ึงมี 
ภารกิจในการก ากับดูแลทางด้านการบินพลเรือน ตามท่ีได้
ก าหนดในพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 

ก พ ท . มี ก าร เบิ ก จ่ าย
งบประมาณท่ีต่ ากว่าแผน
ท่ีตั้งไว้ เน่ืองมาจากการ
เบิกจ่ายงบลงทุนท่ีล่าช้า 

406.40 
 

 
 

100 
 
 
 
 

76.10 
 
 
 
 

สนข./รฟท.  59-60 - -  การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อแยกหน้าท่ีบทบาท
ภารกิจด้านการก ากับดูแล ออกจากการประกอบการ 
การให้บริการเดินรถ และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ 
จากโครงสร้างพื้นฐานเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการก าหนด
มาตรฐานและกฎระเบียบท่ีจ าเป็น ปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ของร่าง พ.ร.บ. ท้ัง 2 ฉบับ 

- - - 
 

- 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
คือ ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

4) มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

รฟท. 53-58 100 100   ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

- - - - 

5)การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี
ด้านการขนส่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - - - 

6 ) ม าต รก าร ร ะ บ บ  Intelligent 
Traffic Systems ห รื อ  EXAT ITS  
ระบบจราจรอจัฉริยะ  

กทพ.  
60-62 

 
31 

 
31 

อยู่ระหว่างด าเนินการโดย 
   โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะท่ี 3  
เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบอัตโนมัติ 

และพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ ( ITS) มาใช้บนระบบ 
ทางพิเศษ บนสายทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา– อาจณรงค์) 
ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกทางพิเศษบางนา 
- อาจณ รงค์  (S1) และทางพิ เศษบางนา -ท่าเรือ  (FES)  
ช่วงอาจณรงค์-บางนา ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
- 

 
26.4 

 

 
- 

 
- 

 59-62 38 20 • โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะท่ี 4  
เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบ
อั ต โนมั ติ  บนสายทางพิ เศษบู รพ าวิถี  ระยะทางรวม  
55 กิโลเมตร ขณะน้ีอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

เน่ืองจากมีการยกเลิก 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั สดุ
ภาครัฐเดิม เปลี่ยนเป็น 
พรบ. การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560จึงต้องน า
เรื่องเข้าสู่กระบวนการใหม ่

50 10 - 

7) มาตรการพั ฒนาบุ คลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง  

จท. ทุกป ี - - อยู่ระหว่างด าเนินการโดย การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่ง
ทางน้ าและพาณิชย์นาว ีจท. ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดการหลักสูตร
การเรียนและหลักสูตรการอบรมตามข้อก าหนดแห่งอนุสัญญา STCW 
2010 ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรคู่ขนานกับการจัดท าระบบ 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ISO ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษา 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
วิทยาการเดินเรือ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ หลักสูตร
เทคโนโลยีเครื่องกลเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือ
พาณิชย์ฝ่ายเดินเรือและหลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือ
พาณิชย์ฝ่ายช่างกลเรือ 

8) มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาค
ชายฝั่งอาเซียนท้ังในโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบข้อบังคับ การก ากับดูแล 

จท. ทุกป ี - - อยู่ระหว่างด าเนินการโดย จท. มีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับ
ดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าและ 
การพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ  
ท้ังการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย 
และกิจการเกี่ยวเน่ือง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ท่ัวถึ ง และปลอดภั ย  ตลอดจนการสนับสนุน 
ภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง เช่น การพัฒนาท่าเรือ  
การพัฒนาร่องน้ าทางเดิน เรือด้ วยการขุดลอกร่องน้ า  
และด า เนิ น ก ารภ าย ใต้ กฎ ห ม ายว่ าด้ วย ก าร เดิ น เรื อ 
ในน่านน้ าไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วย 
การป้ อ งกั น เรือ โดนกั น  กฎหมายว่าด้ วยการส่ ง เสริม 
การพาณิ ชยนาวี  กฎหมายว่าด้ วยการขนส่ งต่ อ เน่ื อ ง 
หลายรูปแบบ และกฎหมายอื่ น ท่ี เกี่ ย วข้อง ตลอดจน 
ให้ความส าคัญ ในการเขาเปนภาคีและ/หรือรับหลักการ 
ของอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีส าคัญต่างๆ เพื่อเป็นการ
พัฒนายกระดับและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของกิจการพาณิชยนาวีไทย 

- - - - 

9) การพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ
ใน ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ม า ต ร ฐ า น  
ด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-60 100 91.80 อยู่ ระหว่างด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณสมบัติผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน จ านวน  
33 หลักสูตร 

ปัญหาอุปสรรค 
• ก า รฝึ ก อ บ ร ม บ า ง
รายการไม่เปิดโครงการ
ตามท่ีคาดการณ์ จึงไม่
สามารถส่ งเจ้ าห น้า ท่ี 
เข้าฝึกอบรมได้ตามแผน  

86.10 100 46.20 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

แนวทางแก้ไข 
• มีการปรับแผนเป็นการ
ฝึกอบรมภายในประเทศ
เป็นหลัก 

10)  มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง
การบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  

บกท. ต่อเนื่อง 100 90  พัฒนาการเชื่ อมต่อเท่ียวบินท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Hub ด าเนินการแล้วเสร็จ
ส าหรับตารางบินฤดูหนาวจะเริ่มใช้งาน วันท่ี 29 ตุลาคม 2560 

ปัญหาอุปสรรค 
• การปรับปรุงตารางบิน
จ าเป็นต้องพึ่งพาหน่วยงาน
ภายนอกบริษัทฯ ท้ังใน
และนอกประเทศ 
แนวทางแก้ไข 
• จัดท าแผนตารางบิน
ส ารองในกรณีไม่ได้ตาม
ความต้องการของแผน 

- - - 

  60 100 90 
 จัดท าแผนเครือข่ าย เส้นทางบินและฝู งบินระยะยาว 
ผู้เชี่ยวชาญของระบบเครือข่ายเส้นทางบิน ให้ค าปรึกษา 
และถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์เส้นทางบิน 

- - - - 

  ต่อเนื่อง 100 90 
   ขยายเส้นทางบินในภูมิภาคเช่น CLMV ASEAN และ เอเชียใต้
ป รับป รุ ง เวลา เข้ า –ออกของ เท่ี ย วบิ น  เพื่ อ ส นั บส นุ น 
การเชื่อมต่อเท่ียวบิน ด าเนินการแล้วเสร็จส าหรับตารางบิน 
ฤดูหนาว เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี  
24 มีนาคม 2561 
 
 
 
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
• การปรับปรุงตารางบิน
จ า เ ป็ น ต้ อ ง พึ่ ง พ า
หน่วยงานภายนอกบริษัทฯ 
ท้ังในและนอกประเทศ 
แนวทางแก้ไข 
• จัดท าแผนตารางบิน
ส ารองในกรณีไม่ได้ตาม
ความต้องการของแผน 

- - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  60 100 90 

   ผู้เชี่ยวชาญของระบบเครือข่ายเส้นทางบิน ให้ค าปรึกษาและ
ถ่ายทอดความรู้ก ารวิ เคราะห์ เส้นทางบิน  อยู่ ระหว่าง
การศึกษาออกแบบรายละเอียดและถ่ายทอดเทคโนโลยี   

- - - - 

 บทม. 60 
 

100 
 

90 
 

   การพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการวางแผนเปิดเส้นทางการบิน  
โดยเน้นการเชื่อมต่อเท่ียวบินของสายการบินไทยในเส้นทาง
ภูมิภาคอาเซียน และเอเชีย ปรับปรุง/เพิ่มเท่ียวบินให้สอดคล้อง
กับความต้องการและปริมาณผู้โดยสาร เพิ่มจ านวนความถี่
เท่ียวบิน วางแผนการเปิดเส้นทางการบินใหม่ เช่น กรุงเทพฯ-
หลวงพระบาง และกลับ กรุงเทพฯ-พนมเปญ และกลับ กรุงเทพฯ-
กัวลาลัมเปอร์ และกลับ กรุงเทพฯ-ปีนัง และกลับ กรุงเทพฯ-
ลัคเนา และกลับ กรุงเทพฯ-ชัยปุระ และกลับ กรุงเทพฯ- 
โคตาคินาบาลูและกลับ กรุงเทพฯ-จิตตะกอง  

• เวลาในการท าการบิน 
ไม่เป็นไปตามความต้องการ 
ท า ให้ ค ล าด เค ลื่ อ น 
จากแผน 30-60 นาที 
ท าให้ไม่สามารถรองรับ
ผู้ โดยสารท่ี เดินทางต่อ
เครื่ องได้ และปริ มาณ
ผู้ โดยสารไม่ เป็นไปตาม
เป้ าห ม าย  ส่ ง ผ ล ให้ 
บางเส้นทางขาดทุนและ 
มี การยกเลิ ก เท่ี ยวบิ น 
ได้แก่  กรุงเทพฯ-โคตาคินา
บาลู กรุงเทพฯ-จิตตะกอง 

- - - 

 บทม. 60 
 

100 
 

90 
 

   การพัฒนาเปิดเส้นทางการบินใหม่ในเส้นทางระหว่าง
ประเทศ ซ่ึงได้เปิดเส้นทางใหม่ จ านวน 11 เส้นทาง ได้แก่ 
กรุงเทพฯ-เกาสงและกลับ ภูเก็ต-กวางโจวและกลับ ภูเก็ต-เซ่ียงไฮ้ 
และกลับ กรุงเทพฯ-หลวงพระบางและกลับ  กรุงเทพฯ - 
เวียงจันทร์และกลับ กรุงเทพฯ -กัวลาลัมเปอร์และกลับ 
กรุงเทพฯ-โคตาคินาบาลูและกลับ กรุงเทพฯ-พนมเปญและกลับ 
กรุงเทพฯ-จิตตะกองและกลับ กรุงเทพฯ -ธากาและกลับ 
กรุงเทพฯ-มุมไบ 

• สิทธิท าการบินระหว่าง
ประ เทศ ท่ีมี อยู่ อ ย่ า ง
จ ากั ดในบางประเทศ 
ส่ ง ผ ล ให้ ไม่ ส าม าร ถ
ให้บริการตามจ านวน
เท่ียวบินท่ีวางแผนไว ้

- - - 

 ทอท. 57 - 62 - -    โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยาน
เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 – 2562 
มี 8 สายการบินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ 1) Tiger air 
เส้นทางบินหาดใหญ-่ Changi Airport สิงคโปร์ 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
      2 ) Thai AirAsia เส้นทางบินหาดใหญ่ – Kuala Lumpur 

มาเลเซีย ๓) AirAsia Berhad เส้นทางบินหาดใหญ่– Kuala 
Lumpur ม า เล เซี ย  4 ) Hong Kong Express เส้ นทางบิ น
เชียงราย – Hong Kong เขตบริหารพิเศษประเทศฮ่องกง  
5 ) Kunming Airline เส้ น ท างบิ นห าด ให ญ่ – Kunming 
Changshui สาธารณ รั ฐป ระชาชนจี น  6 ) Jetstar Asia 
Airways เส้นทางบินหาดใหญ่– Changi สิงคโปร์ 7) Beijing 
Capital Airlines เส้นทางบิน เชี ย งราย– Haikou Meilan 
สาธารณรัฐประชาชนจีน  8) Thai Lion Air เส้นทางบิน
เ ชี ย ง ร า ย  – Changsha Huanghua International 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- - - - 

       โครงการส่งเสริมการเพิ่มเท่ียวบินในช่วงเวลาไม่ คับค่ัง  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 – 2561 เดือนเมษายน
2559 – กุมภาพันธ์ 2560 มีสายการบินท่ีมีคุณสมบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของโครงการฯ จ านวน 3 
สายการบิน 5 เส้นทางบิน คือ 1) Nokscoot เส้นทางบินดอน
เมือง– เสิ่นหยาง และต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน  
2) Thai AirAsia เส้นทางบินดอนเมือง– โกลกาตา อินเดีย  
3) Sabaidee Airways เส้นทางบินดอนเมือง – Huangshan 
Tunxi International แ ล ะ Jinan Yaoqiang International 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

    

       โครงการส่งเสริมการเพิ่มเท่ียวบินในช่วงเวลาไม่คับค่ัง  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ปี 2559 – 2561 มีสายการบิน 
ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อก าหนดของโครงการฯ 
จ านวน 13 สายการบิน 19 เส้นทางบิน คือ 1) Spring Airlines 
เส้ น ท า งบิ น สุ วรรณ ภู มิ – Zunyi Xinzhou , ต้ า เห ลี ย น  
,Lanzhou Zhongchuan และ Yinchuan Hedong จีน  
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) Thai Vietjet Air Joint Stock เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – 
Phu Bai International เวี ย ด น า ม  3 ) Korean Airlines 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Incheon International เกาหลีใต้  
4 ) Ikar Airlines เส้ น ท า งบิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ – Cam Ranh 
International เวียดนาม 5) Royal Flight Airlines เส้นทางบิน
สุวรรณภูมิ– Khabarovsk Novy , Kemerovo ,Yemelyanovo 
และ Irkutsk International รัสเซีย 6) Asia Atlantic Airlines 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Harbin Taiping International จีน  
7) Ural Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ– Vladivostok  รัสเซีย 
8 ) China Southern Airlines  เส้ นทางบิ นสุ วรรณ ภู มิ –  
Ürümqi Diwopu จีน 9) Hainan Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ–  
Sanya Phoenix จีน 10) China Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ– 
Kaohsiung International จีน 11) Srilankan Airlines เส้นทาง
บินสุ วรรณ ภู มิ – Bandaranaike ศรีลั งก า  12 ) Xiamen 
Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ  – Fuzhou Changle จีน 
13) Peach Aviation เส้นทางบินสุวรรณภูม ิ–Naha ญี่ปุ่น 

11) มาตรการปรับปรุงการบริหาร
จัดการและการด าเนินงานคลังสินค้า   
 

ทอท. 60 - - ทอท. ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์เขตปลอดอากรและ
คลังสินค้า โดยผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางศุลกากร 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ระหว่างให้กรมศุลกากร
ก าหนดเขตพื้นท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นเขตปลอด
ใบอนุญาตตามมาตราท่ี 152 

- - - - 

12) มาตรการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

 สบพ. /
ทอท. 

5๙-61 - - • สบพ. ด าเนินการเปิดการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรม
จ านวน 8 กลุ่มหลักสูตรประจ าปี งบประมาณ  2560 
เป้าหมายท้ังปี 1,545 คน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 
1,805 คน  
• สบพ. และ ทอท. ด าเนินการอบรมพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยี การขนส่ง และการบิน 7 สาขาวิชา ในปี 2560  
มีผู้ส าเร็จการอบรมจ านวน 117 คน ได้แก่ 1) หลักสูตร  

- - - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

    Flight Operations Officer/Flight Dispatcher 2 ) หลั กสู ตร 
Aeronautical Information Service Officer 3 ) ห ลั ก สู ต ร 
Flight Operations Officer Special  4) หลั กสู ตร Aviation 
Law and Regulations  5 ) ห ลั กสู ต ร Aerodrome Apron 
control Officer 6) หลักสูตร Airport Operation Safety and 
Security  7) หลักสูตร Flight Line Marshaller 

    

 5๙-61 - - • การพัฒนาบุคลากรด้านการบินใน 3 สาขา ตาม MOU ฉบับใหม ่
(ปี 2559 – 2561) ประกอบด้วย 1) Aviation Technology 
and Innovation  2 )  Aviation Safety and Security   
3) Air Transport Management 
ส าหรับปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ของ ทอท. ครบท้ัง 6 หลักสูตร คือ 1) Flight Operations 
Officer/Flight Dispatcher (FOO/FD) 2)  Aeronautical 
Information Service (AIS to AIM)  3 )  Aerodrome 
Apron Control Office (AACO) 4 )  Aviation Law and 
Regulations 5 )  Flight Operations Officer -Special  
6) Flight Line Marshaller 

- - - - 

 ๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
1) โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี  

ทล.   ๕๘-๖๕ - - การออกแบบแล้วเสร็จ รอเสนอของบประมาณก่อสร้าง -  17,460       - - 

2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยา บริเวณพระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อสะพาน
ข้ามแม่น้ าท่าจีน บริเวณ ท่าฉลอม  
จ.สมุทรสาคร  

ทช. 67 - - ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการออกแบบและศึกษาผลกระทบ
สิง่แวดล้อม เริ่มก่อสร้างปี 2567  
      

- - - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) โครงการก่อสร้างสะพานบริ เวณ
สนามบินน้ า  จ.นนทบุร ี

ทช. 66 - - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม เริ่มก่อสร้างปี 2566   

- - - - 

4) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณ
ท่าน้ านนทบุรี   

ทช. 57 100 100   ด าเนินการแล้วเสร็จปี 2557  - - - - 

5) โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนน
ราชพฤกษ-์ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ-ใต ้

ทช. 60-62 - - การขยายถนนราชพฤกษ์ระยะท่ี 2 ตอนท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 988.89 - 60.01 

6) โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ 
และถนนราชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) 

กทพ 60-62 
 

100 100 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง - 6,758.74 - - 

7 ) โครงการทางพิ เศษสายศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

กทพ 56-60 
 

100 100 เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2559  - 42,380 - - 

8) โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 
สายเหนือ ตอน N2 N3 และ E-W 
Corridor 

กทพ. 60-64  
 

- - อยู่ระหว่างการทบทวนศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานทบทวนและ
ออกแบบรายละเอียดของโครงการฯ 

- 17,551 - - 

9) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -
ด า ว ค ะ น อ ง -ว ง แ ห วนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

กทพ. 61-64 - - ครม. มีมติ เห็นชอบโครงการเมื่ อวันท่ี  6 มิถุนายน 2560  
วงเงิน 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณ  
ร้อยละ 2.58 และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ร้อยละ 97.42 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง TOR ท่ีปรึกษา
ควบคุมงาน/ TOR ผู้ รับจ้าง/ เอกสารประกวดราคาให้
สอดคล้องกับ พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 

- 31,244 - - 

10 ) โค รงก ารถนน เลี ยบ แม่ น้ า
เจ้าพระยา  

สนข. 58 100 100 การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา (ทางสัญจรเลียบ
แม่น้ าเจ้าพระยา) ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่าง
สรุปความเห็นประกอบการน าเสนอ ครม. เพื่อมอบหมาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงมหาดไทย) รับไปด าเนินการ
ใน เชิ งพื้ น ท่ี เลี ยบแม่ น้ า เจ้ าพระยา ในจั งหวัดต่ อ เน่ื อ ง 
กับกรุงเทพมหานคร 
 

- 38.40 100 100 
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11) โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิ จ  และสิ่ งแ วดล้อมและ
ออกแบบรายละ เอี ยด โครงข่ าย 
ทางเชื่ อ มระหว่ างทางยก ระดั บ
อุตราภิมุข  และทางพิ เศษศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59 100 100 
 การศึกษาแล้วเสร็จผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1) แนวเส้นทาง
มีจุดเริ่มต้นบริเวณต่างระดับรัชวิภา ลอดใต้ทางยกระดับ
อุตราภิมุขไปตามแนวถนนก าแพงเพชร 2 ยกข้ามทางพิเศษ
ศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดง ข้ามคลองเปรมประชากรแล้วเชื่อมเข้าทาง
พิ เศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ  2 ) รูปแบบ
โครงการฯ เป็นทางยกระดับ ขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ 
ความกว้างโครงสร้างแต่ละทิศทาง 10.40 เมตร ความยาว
จากทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ มุ่งหน้าทาง
ยกระดับอุตราภิมุข ระยะทาง 1,397 เมตร ส่วนความยาว
จากทางยกระดับอุตราภิ มุ ขมุ่ งห น้ าทางพิ เศษศรีรัช  -  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ระยะทาง 2 ,280 เมตร  
3) รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมคือ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
กับเอกชน (PPP) โดยการให้สัมปทานแก่เอกชน ซ่ึงเอกชน
เป็นผู้รับภาระความเสี่ยงด้านปริมาณจราจรและรายได้ 
รวมท้ังก่อสร้างและโอนให้เป็นของรัฐ โดยก าหนดอายุสิ้นสุด
สัมปทาน พ.ศ. 2585 เพื่อให้เอกชนมีความมั่นใจว่าจะสามารถ
คืนทุนและมีผลตอบแทนตามท่ีคาดหวัง   
   คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติเมื่อวันท่ี 
29 มถิุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการของการเชื่อมโยงโครงข่าย
ตามโครงการศึกษาดังกล่าว  โดยให้ คค. มอบหมายหน่วยงาน
เจ้าของโครงการฯ ไปด าเนินการโครงการฯ รวมท้ังมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กทพ.  ทล.  รฟท. รับไปพิจารณา
ด าเนินการ   
   EIA ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. แล้ว เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 
2561 คาดว่าจะเข้า กก.วล. ต่อไป  
 
 

- 29.90 100 100 
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๒.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 

 โครงการ 
1) โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 
ช่องจราจร และเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวง
สายหลักระหว่างภาค   

ทล. 58-65 50 47 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 947 กม. คงเหลือในแผน 
1,133 โครงการ 

ไม่ ได้ รับ งบป ระมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

87,165 - - 

2) โครงการแก้ ไขปัญ หาจราจร 
ของเมืองใหญ่ในภูมิภาค (32 โครงการ)  

ทช.    • อยู่ระหว่างด าเนินการ 11 สายทาง 
• ยกเลิกโครงการ 1 สายทาง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการ 20 สายทาง 

    

59-61 36.21 41.22 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,604.70 - 80.55 

59-61 32.08 35.99 
  โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,871.30 - 74.94 

59-61 30.80 31.70 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ-ใต้ ตอน NS3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 2,007.00 - 51.90 

59-61 41.26 46.27 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์-ถนนกาญจนาภิเษก
แนวเหนือ-ใต้ ตอน CD Road อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,275.64 - 86.92 

58-60 100 100 
 โครงการขยายถนนราชพฤกษ์  ระยะ ท่ี  2 (ตอนท่ี  2) 
(ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสดิ์) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 463.04 - 91.23 

58-61 100 47.54  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวม 
เมืองชุมพร จ.ชุมพร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

-  788.00 - - 

58-61 100 84.91  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมือง
รวมเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 498.76 - 48.96 

58-60 100 93.19  โครงการก่ อสร้ างทางหลวงชนบท สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5  
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
 

- 436.00 - 75.32 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
58-60 100 82.31  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนท่ี 2) ผังเมือง

รวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
- 380.00 - 30.49 

60-62 - - 
 โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง   - 476.32 - 48.37 

  63
  

- -  โครงการก่ อสร้ างทางหลวงชนบท สาย  นบ .3030  
ถนนชัยพฤษกษ์ เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

 62 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข1 เมืองสมุทรปราการ 
จ.สมุทรปราการ เริ่มก่อสร้างปี 2562 

- - - - 

 65
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - 
 

- - 

 65 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง3 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

 60-61 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 93.7000 - 70.28 

 66
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณหน้ า
โรงแรม NSC) เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์  เริ่มก่อสร้าง 
ปี 2566 

- - - - 

 65
  

    - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง (ตอนท่ี 2) เมืองนนทบุรี 
จ.นนทบุรี เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

  64
  

    - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ2 เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

  64
  

    - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

  -
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค เมืองกาญจนบุรี  
จ.กาญจนบุรี  ยกเลิกโครงการ 

เน่ืองจากประชาชนคัดค้าน - - - 

  63
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

  64
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ช3 เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 
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ระยะเวลา
โครงการ/
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แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  66

  
- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ เมืองนครราชสีมา 

จ.นครราชสีมา เริ่มก่อสร้างปี 2566 
- - - - 

  63
  

- - 
 

 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง8 เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

  63
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกลอย-
ท้ายเหมืองพังงา เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

  63 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค3 ชุมชนโคกกลอย-
ท้ายเหมืองพังงา เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

  64 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 
เริ่มก่อสร้างปี 2564 

- - - - 

  65
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค16 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

  65
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง9 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

  65 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ4 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

  65 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง10 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- - - - 

  63 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- - - - 

3) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนการเกษตร 

ทช. 59 100 100 
 โครงการยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 
750 กิโลเมตร ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- 4,542.35 100 100 

  59 100 100 
 ก่อสร้างถนนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 25 รายการ ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

- 435.82    100    100 

4) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนการท่องเท่ียว (34 สายทาง)  
 

ทช.    • ด าเนินการแล้วเสร็จ  11 สายทาง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ 22 สายทาง 
• ยกเลิกโครงการ 1 สายทาง 

- 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
58 100 100 • ถนนสายเข้าน้ าตกคอกม้า (ตอนท่ี 2) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม  

จ.เลย ด าเนินการแล้วเสร็จ 
- 
 

14.50 100 100 

58 - - • ถนนสายบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ยกเลิก
โครงการ 

-  15.00 - - 

58-59 100 100 • ถนนสายท่าเรือมูตู-เกาะจ า ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง  
  จ.กระบี่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 12.20 100 100 

  58-60 100 100 • ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304-บงท่ามะปรางค์ อ.วังน้ าเขียว 
ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 78.00  100 100 

  58-60 100 100 • ถนนสายแยก ทล 1089-ดอยฟ้าห่มปก (ตอนท่ี 6) ต.เวียง 
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 48.99 100   100 

  58-59 100 100 • ถนนสาย มส 4009 แยก ทล 1263 -บ.แม่จ๋า (ตอนท่ี 2) 
อ.ขุนยวมเมือง  จ.แม่ฮ่องสอน  ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 60.20 100   100 

  58-59 100 100 • ถนนสาย บ.ตีนธาตุ-ต าบลเมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 55.78 100 100 

  58-60 100 100  • ถนนสาย สฎ 3062 แยก ทล 401-เขื่ อนรัชชประภา  
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 113.80 100 100 

  58-59 100 100 • ถนนสาย นศ 4021 แยก ทล 4151-บ.บางคลุ้ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- 79.260 100  100 

  58-59 100 100 • ถนนสายเลียบชายหาดบานชื่น อ .คลองใหญ่  จ.ตราด
ด าเนินการแล้วเสร็จ  

- 29.309 100  100 

  58-60 100 100 • ถนนสายทางเข้ าน้ าตกบกกราย อ .กระบุรี  จ .ระนอง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 90.70 100 100 

  58-60 100 100 • ถนนสาย บ.ใต้ -ท้องนายปาน (ตอนท่ี 2) อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎร์ธานี ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 66.20 100 100 

  59–61 - 5.26 • บ้ านคลองโคน -บ้ านบางตะบู น  อ .เมื อ ง ,บ้ านแหลม  
จ.สมุทรสงคราม, เพชรบุร ี 

- 421.33 94.24 86.25 
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ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 59-61 - 0.90 • บ้านท่าม่วง-บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 261.54 98.39 89.35 

 59-61 - 1.82 • แยกทางหลวงหมายเลข 3201-บ้านบางจาก (บ.บ่อเมา -  
บ.ดอนตะเคียน) อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

- 125.24 100 97.94 

  61-63 - - • บ้านสระน้อย-ชายหาดปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 108.019 - - 

  62-65 - - • ทางหลวงหมายเลข 9 (ปากทางบ้านทุ่งมะเม่า) – อุทยาน
วิทยาศาสตร์หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 213.7 - - 

  63-65 - - • เพ ช ร เก ษ ม -ส ถ า นี ร ถ ไฟ ทุ่ ง ป ร ะ ดู่  อ .ทั บ ส ะ แ ก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  

- 103.48 
 

- - 

  63-65 - - • ส ถ า นี ร ถ ไฟ ทุ่ ง ป ร ะ ดู่ -วั ด ทั บ ส ะ แ ก  อ .ทั บ ส ะ แ ก  
จ. ประจวบคีรีขันธ์ 

- 72.51 - - 

  63-65 - - • ปข.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.370) –บ้านกรูด 
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 219.54 - - 

  62-64 - - • สายบ้านบางคอย-บ้านทุ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร  - 68.30 - - 

  62-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ท่ี7+500) –บ้านโพธิ์แบะ 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร 

- 266.78 - - 

  62-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ท่ี13+100) –เทศบาล
ปากน้ าหลังสวน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

- 292.71 - - 

  62-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ท่ี 9+500) บ.หาดทรายรี-
บ.มัทรี อ.เมือง จ.ชุมพร 

- 190.87 - - 

  62-64 - - • ถนนเพชรเกษม –อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 42.12 - - 

  62-64 - - • ชายห าดป าก น้ าป ราณ -บ้ านหนองบั ว  อ .ป ราณ บุ รี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 

- 51.20 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  64-66 - - • ปช.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.254)-บ้านบ่อ
นอก เลียบชายทะเลพุน้อย-สี่แยกบ้านบ่อนอก (เพชรเกษม) 
(กม.29+182.015-กม.40+222.039) อ.สามร้อยยอด 
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 474.57 - - 

  65-67 - - • บ้ า น ห น อ ง บั ว -บ้ า น เข า ก ะ โห ล ก  อ .ป ร า ณ บุ รี  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

- 57.53 - - 

  63-65 - - • บ้านกรูด-บ้านกลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ - 291.59 - - 

  63-65 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 12+900) –บ้านหนอง
ทองค า อ.เมือง จ.ชุมพร 

- 41.64 - - 

  63-65 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 16+891)-บ้านคลองชุม 
อ.เมือง, อ.สวี จ.ชุมพร  

- 247.95 - - 

  64-66 - - • อ่าวทุ่งซาง หมู่ท่ี 5 บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร - 12.21 - - 

  64-66 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4003 (กม.ท่ี14+350) –  
บ้านท้องเกร็ง อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 

- 191.19 - - 

  65-67 - - • สามแยกทางหลวงหมายเลข 4002 (กม.ท่ี 13+100) – 
บ้านแหลมสันติ อ.หลังสวน, อ.ละแม จ.ชุมพร 

- 353.77 - - 

5) โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - 
ป่าตอง จ.ภูเก็ต 

กทพ.   56-66 - - อยู่ระหว่างเสนอผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. 
ร่วมลงทุนฯ ปี พ.ศ. 2556 

- 13,916.97 - - 

6) โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ 
ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ 
พร้อมระบบไฟฟ้ าท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช   

ทย. 57-60 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ เดือนตุลาคม 2559 - 219.51 100 100 

7) โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอด
เครื่องบินและลานจอดรถท่าอากาศยาน 
อุดรธานี   
 

ทย. 59-61 100 63.65 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
มีนาคม 2561 

- 159.87 100 57.57 
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โครงการและมาตรการ 
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ระยะเวลา
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
8) โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางขับและ
ลานจอดเครื่องบินท่าอากาศยานล าปาง 

ทย. 59-61 100 50.41 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน
พฤษภาคม 2561 

- 84.97 100 49.55 

2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ 

1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

บวท. ๕๕-๖๑ ๗๗.๕๕ ๗๗.๕๕ การจัดต้ังศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air traffic management 
centre: ATMC) ประกอบด้วย ๑ ) การจัดตั้งศูนย์บริหาร
จ ราจ รท า งอ าก าศ  (Air Traffic Management Centre: 
ATMC) 2) การเพิ่มขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยีจราจร
ทางอากาศและการพัฒนาระบบเชื่อมต่อโครงข่ายการบริหาร
จราจรทางอากาศท่ัวประเทศ (CNS Systems Enhancement 
and ATM Network Integration) 3) การจัดหาอากาศยานบิ น
ทดสอบประสิทธิภาพสูง ได้ด าเนินการติดตั้งระบบ/อุปกรณ์
ห้ องฝึกอบรมและปฏิบั ติ งาน Contingency and Training 
ณ ส านักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค 
ตรวจสอบการท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ/อุปกรณ์ 
Integration Test ท่ัวประเทศพร้อมกันและทดสอบระบบ
ต่อเน่ือง System Continuity Test ระบบ/อุปกรณ์แล้วเสร็จ 
และได้มีการเชื่อมต่อสัญญาณ/ข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์
ภายนอกเข้ากับระบบ TMCS แล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนปรับปรุงแผนรายละเอียด ขั้นตอน
การถ่ายโอนระบบใหม่ และการเปิดใช้งานเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ บวท. ต่อไป 

- ๔,๔๖๐.๓๑ ๗๗.๕๕ ๗๗.๓๒ 

2) โครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
มาตรฐาน  ด้ านการจัดการระบบ
จราจรในเมืองภูมิภาค 

สนข. 59 
 

100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ  และด าเนินการส่ง คู่มือมาตรฐาน 
ด้านการจัดระบบการจราจรในเมืองภูมิภาค ให้กับจังหวัด 
และเทศบาลท่ัวประเทศน าไปเป็นคู่มือในการวิเคราะห์และ 
แก้ไขปัญหาการจราจรเบื้องต้น 
 

- 11.316 100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) โครงการบริหารจัดการความต้องการ
ในการเดินทาง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

สนข. 58 100 100 ด าเนินการแล้ ว เสร็จ  และได้ เสนอคณ ะอ นุกรรมการ 
ประสานการแก้ไขปัญหาจราจรและขนส่งระยะเร่งด่วน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในคราวประชุม 
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 โดยมีปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธาน รับทราบผลการศึกษา ท้ังน้ี ให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องมีกรอบการด าเนินการด้านการบริหารจัดการ 
ความต้องการในการเดินทางต่อไป 

- 17.767 100 100 

 มาตรการ 
1) มาตรการส่งเสริมสายการบิน 
ให้ เพิ่มจุดบินไปยังท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาคของไทย 

บกท., 
บทม. 

57-59 
 (ด าเนินการต่อเนือ่ง) 
 
 
 
 

 

- -  การบินไปยังจุดบินหลักในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วยเส้นทาง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่  กรุงเทพฯ-เชียงราย กรุงเทพฯ-อุดรธานี 
กรุงเทพฯ-ขอนแก่น กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ-กระบี่ กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 
เชียงใหม่-ภูเก็ต โดยท าการบินต่อเน่ืองในเส้นทางดังกล่าว
ตั้ งแต่  เมษายน 2557 และได้ปรับเพิ่ มความถี่ เท่ี ยวบิน 
อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร 

- - - - 

  57-59 
(ด าเนนิการตอ่เนื่อง) 

 

- -   เพิ่มจุดบินไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ประกอบด้วยเส้นทาง
ดอนเมือง-เชียงใหม่ ดอนเมือง-ขอนแก่น ดอนเมือง-ภูเก็ต  
โดยท าการบินต่อเนื่องในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 
2557 และปรับเพิ่มความถี่ เท่ียวบินอย่างต่อเน่ืองตาม 
ความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร 
 เพิ่มเส้นทางกรุงเทพฯ-นราธิวาส โดยท าการบินต่อเน่ือง 
ในเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่ สิงหาคม 2558 

- - - - 

  58-59 
 (ด าเนินการต่อเนือ่ง) 

 

 

- -  ศึกษา แนวโน้ม การเพิ่มขึ้นของปริมาณผู้โดยสารในจุดบินรอง
ภายในประเทศ และจุดบินระหว่างประเทศ เพื่อหาความเป็นไปได้ 
ในการเปิดเส้นทางบินใหม่  ท้ังเส้นทางบินจากกรุงเทพ ไปยัง 
จุดบินภูมิภาค และเส้นทางระหว่างภูมิภาค รวมถึ งจุดบิน 
ในต่างประเทศท่ีมีแนวโน้มความต้องการเดินทางเพิ่ มขึ้ น 

- - 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ให้เพียงพอต่อการเพิ่มเส้นทางบินตรงจากท่าอากาศยานภูมิภาค  
เช่น เชียงใหม่, ภูเก็ต และกระบี่ 

 บทม. 60 
 
 
 

60 

100 
 
 
 

100 

90 
 
 
 

90 

 เพิ่ มเส้นทางการบินในประเทศจ านวน 1 จุดบิน เส้นทาง 
กรุงเทพฯ-กระบี่ และกลับ เปิดให้บริการเท่ียวบินเรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 21 เท่ียวบิน/สัปดาห์ 
• ส่ งเสริมการเดิ นทางท่องเท่ี ยวโดยการเปิ ด เส้ นทาง 
การท าการบินร่วม  (Codeshare) กับสายการบินนกแอร์ 
จ านวน 1 จุดบิน เส้นทางท่าอากาศยานดอนเมือง -แพร่ 
สนับสนุนการเดินทางท่องเท่ียว โดยท าการบิน 14 เท่ียวบิน/สัปดาห ์

• เน่ืองจากมี คู่แข่งท าการ
บินในเส้นทางน้ีหลายราย 
ส่งผลให้ผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
และมีผลขาดทุนในช่วง 
Low season 

- - - 

2) มาตรการปรับปรุงการด าเนินงาน
และการให้บริการของท่าอากาศยาน
ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

100 100 ทอท. ได้ เข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
ข อ ง ท่ า อ า ก า ศ ย า น  (Airport Service Quality:  ASQ)  
โดยส ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสารด้วยแบบสอบถาม
มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก ซ่ึงในปี 2559 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานท่ีให้บริการดีเด่น 
อันดับ 42 ของโลก(4.58 คะแนน) และปี 2560 ผลคะแนน
ไตรมาสท่ี 1 และ 2 เท่ากับ 4.51 และ 4.50 ตามล าดับ  
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2559 ได้รับการจัดอันดับ 
ให้เป็นท่าอากาศยานท่ีให้บริการดีเด่นอันดับ 3 ของโลก
(4.50 คะแนน) และปี 2560 ผลคะแนนไตรมาสท่ี 1 และ 2 
เท่ากับ 4.54 และ 4.49 ตามล าดับ ส าหรับท่าอากาศยาน
ภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานเชียงราย  
อยู่ระหว่างด าเนินโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้โดยสาร 
โดยใช้ แบบสอบถามของ ASQ เพื่ อปรับปรุ ง คุณ ภาพ 
การบริการและมีแผนเข้าร่วมโครงการจัดอันดับฯ ภายในปี 2562 

 

 

- 6.33  100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๓. เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
๓.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคณุภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง 

โครงการ 
1) โครงการพั ฒนาปรั บปรุ งระบบ 
ตรวจสภาพรถ 

ขบ. 60  

100 
 
 
 
 

100 
 

100 

 

100 
 
 
 
 

100 
 

90 

แยกเป็น 2 แผนงาน/โครงการ 
1. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถส านักงาน
ขนส่งจังหวัดสาขา 10 ระบบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 57.57 100 100 

2. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถส านักงาน
ขนส่งจังหวัด 3 ระบบ 

- สขจ.สุราษฎร์ธานี ( 1 ระบบ) : คณะกรรมการตรวจรับ
งานงวดสดุท้ายแล้วเมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560  

- สขจ.ปทุมธานี (2 ระบบ) : ผู้รับจ้างส่งงานงวดสุดท้ายแล้ว 
อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ตรวจรับ (คาดว่าจะตรวจรับ
ภายในเดือนตุลาคม 2560 

ส านักงานขนส่งจังหวัด
ปทุมธานี ไม่สามารถส่งมอบ
พื้ น ท่ี ก ารก่ อ สร้ างได้ 
ในช่วงแรก ส่งผลให้เกิด
ความล่าช้าต่อเนื่อง 

27.34 100 
 

43.50 

2) โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก
ตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ  

ทล. 60-64 - - จุดพักรถท้ังหมด 36 แห่ง ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว  
4 แห่ง ได้แก่  นครราชสีมา (โนนสูง) บุรีรัมย์  อุดรธานี 
ก าแพงเพชร งบประมาณ 662 ล้านบาท ซ่ึงอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการ  และคงเหลือจุดพักรถในแผนรวม 32  แห่ง 
งบประมาณท่ีเหลือ 3,531 ล้านบาท   

ไม่ ได้ รับ งบป ระมาณ 
ตามแผนเสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

662 - - 

3) โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ
และจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65 - - สะพานกลับรถและทางแยกต่างระดับท้ังหมด 149 แห่ง 
ได้รับงบประมาณแล้ว 2 แห่ง คงเหลือในแผนรวม 147 แห่ง  
งบประมาณท่ีเหลือ 43,846 ล้านบาท 

- 1,060  - - 

4)  โครงการก่ อสร้ างสะพานข้ าม 
ทางรถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง
ในพื้นท่ี รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 
 
 

ทล. 58-65 48 24 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 20 โครงการ คงเหลือในแผน 
63 โครงการ 

ไม่ได้รับงบประมาณตามแผน
เสนอขอรับงบประมาณ
ในปีถัดไป 

5,624 - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
5) โครงการก่อสร้างสะพานและ
อุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ (24 แห่ง) 

ทช.    สรุปสถานะโครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 แห่ง อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 18 แห่ง ชะลอโครงการ 1 แห่ง และยกเลิก
โครงการ 1 แห่ง 

    

58–60 100 28   แยก ทล. 315-บ.เก่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 189.23 - - 

58–60 100 87.61  แยก ทล. 226-บ.นาโหนน  อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 131.91 - - 

58-60 100 100 
 แยก ทล.2-บ.โคกท่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 411.64 - 98.24 

58-60 100 100 
 แยก ทล.1-บ.หาดสองแคว ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 149.19 - 40.00 

58-60 100 100 
 แยก ทล.2-โรงพยาบาลบัวใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 331.91 - 12.58 

 58-60 100 100 
 แยก ทช.อต.2014-บ.โคน-บ.วังพะเนียด ก่อสร้างแล้วเสร็จ - 135.53 - 0.34 

 59-61 4.21 3.00 
 แยก ทล.226-บ.โนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 307.87 - 6.12 

 60-62 - -  แยก ทล.2076-บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน , โพธิ์ศรี  
จ.ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 119.11 - - 

 60–62 - -  แยก ทล .3233 -บ้ านธรรมศาลา อ .เมือง ,นครชัยศรี  
จ.นครปฐม อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 211.00 - - 

 
 

- - -   แยก ทล.4 -บ้านโพธิ์ เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
   ชะลอโครงการ 

เนื่องจากประชาชนคัดค้าน - - - 

  59 - 61 60.89 56.75 
 แยก ทล.4-บ้านกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อยู่ระหว่างก่อสร้าง    - 186.20 - 13.80 

  59 - 61 44.86 1.66 
  แยก ทล.35-บ้านโคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 405.59 - - 

  59 - 61 52.57 27.28 
 แยก ทล.4-บ้านปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 135.57 -  

  60 - 62 7.88 0.30 
 แยก ทล. 4-บ้านหนองโรง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 111.90 - - 

  60-62 - -  แยก ทล. 11-บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
ประกาศประกวดราคาครั้งท่ี 3 

- 330.00 - - 

  59-61 60.13 61.43 
 แยก ทล.4-บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 175.37 - 43.96 
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หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 
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เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 
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แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

  59-61 40.02 4.45 
 บ้านหนองทรายขาว -บ้านบางอิฐ อ .บ้านหมี่  จ .ลพบุ รี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 146.70 - - 

   60-62 7.75 0.29 
 แยก ทล.4-บ้านทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 103.70 - - 

 
 

60-62 - -  แยก ทล.4-บ้านปากน้ าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 113.62 - - 

 

60-62 3.56 2.23 
 แยก ทล.4 -บ้ านเขาแดง อ .กุยบุรี  จ .ประจวบคีรีขันธ์  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
- 162.44 - - 

60-62 5.72 3.05 
 แยก ทล.41 -บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
- 224.09 - - 

59-61 20.45 15.48 
 แยก ทล .4047 -บ้ านท่าส าเภาใต้  อ .เมือง จ .พัทลุ ง  

อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
- 161.33 - - 

60-62 - -   แยก ทล. 346-ศาลายา อ.บางเลน,พุทธมณฑล จ.นครปฐม  
ยกเลิกโครงการเนื่องจากซ้ าซ้อนกับ รฟท. 

- 660.00 - - 

59-61 54.30 5.12 
   แยก ทล.4-บ้านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้าง - 134.34 - - 

6) โครงการปรับปรุงระบบอาณัติ
สัญญาณท่ัวประเทศ  

รฟท. 59-62 - - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคา  งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษา 
เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง 

ไม่ ได้ รั บ ก า รจั ด ส ร ร
งบ ป ร ะ ม าณ ใน ก า ร
ด าเนินการก่อสร้าง 

24.10 
(ออกแบบรายละเอียด) 

 

100 100 

7) โครงการติ ดตั้ งเครื่ องกั้ นถนน 
เสมอระดับ  

รฟท. 59-62 ๙๗.๗๖ 47.00 ติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 165 แห่ง  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง 

ผู้ รั บ เห มาขาดแคลน
แรงงาน 

1,20๙.๐๑ 97.76 35.13 

8 ) โค รงก ารป รั บป รุ งท างรถ ไฟ 
ท่ีไม่ปลอดภัย  

รฟท. 54-63 - 45.61 ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย 2 เส้นทาง ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินงานของผู้รับจ้าง  

- 1,405.24 - - 

9) โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ  

รฟท. 54-63 - - ติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ 2,185 กิโลเมตร
ขณะน้ีอยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งเงินจากส านักบริหารหน้ีสาธารณะ 

- 4,736.55 - - 

10) โครงการจัดหาและติดตั้งป้าย
หยุ ดสะ ท้อนแสงและป้ าย เตื อน
กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว  

รฟท. 59 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ - 50.00 100 100 
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ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
11) โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบ
ตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน   

จท. 50-52 
 

 

100 100 • โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และออกแบบพร้อมจัดหาระบบ 
การควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (VTS ระยะท่ี 1) 
ได้ ด าเนิ นการแล้ ว เสร็ จและได้ ตรวจรั บ งาน เมื่ อ วั น ท่ี  
25 กรกฎาคม 2555  

- 360 
 

 

100 
 
 

100 
 
 

  55-61 - - • โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบน (VTS ระยะท่ี 2) จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 
28 เมษายน 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 314.49 
 

- - 

๓.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปรบัเปลีย่นพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่ง  
โครงการ 

1) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรแผนป้องกันและบรรเทาภัย 
ในภาคคมนาคม  

สนข. 59 100 100  ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการฝึกซ้อมแผนฯ ครบ ๒ ครั้ง - 3.07 100 100 

มาตรการ 

1) มาตรการบั ง คับ ใช้การจ ากั ด
ความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100 • ด าเนินงานภายใต้โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีตรวจจับ
ค ว า ม เร็ ว เพื่ อ ป้ อ ง กั น แ ล ะ ล ด อุ บั ติ เห ตุ ท า ง ถ น น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

1. ด าเนินงานออกตรวจจับความเร็วด้วยรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ี  
(รถโมบาย) ในส่วนกลาง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
จ านวน 94 ครั้ง ท าการบันทึกภาพตรวจจับรถท่ีมีความเร็ว 
จ านวน 30,248 คันพบรถท่ีใช้ความเร็วเกิน จ านวน 383  คัน  

2. ด าเนินงานออกตรวจจับความเร็วด้วยเครื่องตรวจจับความเร็ว
ท่ีใช้แสงเลเซอร์ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2559 – กันยายน 2560 ท าการบันทึกภาพตรวจจับรถท่ีมี
ความเร็ว จ านวน 490 ,035 คัน พบรถท่ีใช้ความเร็วเกิน 
จ านวน 25,500 คัน  โดยด าเนินการเปรียบเทียบปรับ  
ณ จุดตรวจ และตรวจสอบข้อมูลประสานเรียกผู้กระท าผิด 
มาช าระค่าปรับ  

- 8.50      100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) มาตรการก าหนดมาตรฐานการ
ขนส่งและบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
และมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย-
คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ. 60-61 100 100 • มาตรการส่ งเสริ มการสวมหมวกนิ รภั ยในปี  2560  
ไม่มีการด าเนินการ    
• มาตรการส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย ในช่วงเทศกาล

ส าคัญ เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี ขบ. ก าหนดให้
หน่วยงานในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ค าแนะน า
ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่ง/จุดจอดรถ/จุดตรวจบนถนนสายหลัก 
เกี่ยวกับกฎระเบียบการคาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสอบ
ผู้โดยสารบนรถโดยสารทุกคนัใหค้าดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ/เสียชีวิต เนื่องจากการกระแทกหรือกระเด็นออก
จากตัวรถเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุ หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัด
นิรภัย ห้ามท าการออกเดินรถ 

- - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3) มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถ
ใช้ ถ น น อ ย่ า ง ป ล อ ด ภั ย ให้ กั บ
กลุ่มเปา้หมายต่างๆ ทุกกลุ่ม   

ขบ. 60 และ
ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

 
100 

 
 
 
 

100 

 
100 

 
 
 
 

100 
 

แบ่งเป็น 2 โครงการ ดังน้ี 
1) โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 และโครงการความร่วมมือรถตู้โดยสารสาธารณะ
ปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม
ท้ังสิ้น 702 คน  
2) โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตส านึก 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน
ระดับ ป.4 – ป. 6 ท่ัวประเทศ เป้าหมาย 46,900 คน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 
47,838 คน จาก 76 จังหวัดท่ัวประเทศ    

 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
0.28 

 
 
 
 

10.00 

 
100 

 
 
 
 

100 

 
100 

 
 
 
 

100 

4 ) ม าตรก ารพั ฒ น าเทค โน โลยี 
เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ บั ติ เห ตุ  แ จ้ ง เห ตุ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ให้บริการแล้ว
และด าเนินการ

ต่อเนื่อง 

- - ทล. ให้บริการระบบ RIMS (Road Incident Monitoring 
System) เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วมในการรายงาน
เหตุการณ์หรืออุบัติเหตุบนท้องถนนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
อันเป็นการช่วยให้ผู้ ใช้รถใช้ถนนได้ทราบถึงถนนหนทาง 
ท่ีควรหลีกเลี่ยงล่วงหน้า 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
5) มาตรการสร้ างความร่วมมื อ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ
เพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดตัด
ทางรถไฟ  

รฟท. 60 และ 
ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - รฟท. ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจาก
จุดตัดรถไฟ อาทิ  
• รฟท. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากจุดตัดทางรถไฟ  
• รฟท. ได้ด าเนินการติดตั้งเครื่องกั้นถนนในบริเวณชุมชน 
ท่ีมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
• มีการหารือร่วมกันระหว่าง ทล. ทช. ในการขอสร้างทางข้าม 
และทางลอดในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น 

- - - - 

๓.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
โครงการ 

1) โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักด้าน 
ความมั่นคงในภาคการขนส่ง ระยะท่ี 1  

สนข. ๕๙ 
 
 
 
 

59-60 

๑๐๐ 
 
 
 
 

100 

๑๐๐ 
 
 
 
 

80 

 โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก ด้านความมั่นคงในภาค 
การขนส่ งระยะ ท่ี  1  ด าเนินการแล้ ว เสร็จ  และได้ รับ 
ความเห็นชอบจาก คค. โดยมอบหมายให้ สนข. เป็นหน่วย
ประสานงานหลักให้หน่วยงานในสังกัด คค.จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคการขนส่งต่อไป 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในภาคการขนส่งของ คค. 
อยู่ระหว่างด าเนินการ  

- 
 
 
 
 
 
- 

๑๓.๗๘ 
 
 
 
 
 
- 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 
- 

มาตรการ 
1) มาตรการบังคับใช้มาตรฐานความ
ปลอดภัยของยานพาหนะและผู้ขับ 
รถโดยสารสาธารณ ะให้ เข้ มงวด 
มากขึ้น   

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100 ด า เนิ น ก าร รั บ เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย น จ าก ป ระชาชน ผู้ ได้ รั บ 
ความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 จ านวน 64,490 เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 57,244 เรื่อง 

- 52.44 100 100 

2) ปรับปรุงกฎระเบียบการออก
ใบอนุญาตการประกอบการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศ  

ขบ. - - - ยกเลิกมาตรการ  เนื่องจากปัจจุบันมี พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 
พ.ศ.2527 ท่ีบังคับใช้ไว้อยู่แล้ว จึงยังคงใช้บทบัญญัติ น้ี 
ในการออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศต่อไปได ้

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3 ) ม า ต ร ก า ร ก ว ด ขั น น้ า ห นั ก
รถบรรทุกให้เป็นไปตามมาตรฐาน   

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - ทล. มี การตรวจสอบน้ าหนั กรถบรรทุ กอยู่ แล้ ว โดยตั้ ง 
ด่านชั่งน้ าหนักถาวรบนทางหลวง 

- - - - 

4) มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การป ระกั นภั ย และก ารชด เช ย
ค่าเสี ยห ายอั น เกิ ดจากอุบั ติ เหตุ 
ทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100   ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี - 1.00 100 100 

5 ) ม าตรการควบ คุ มระยะ เวลา
ปฏิบัติงานและเพิ่มจ านวนผู้ปฏิบัติงาน 
ให้เพียงพอ 

รฟท. 59 100 100 ด าเนินการรับพนักงานครบจ านวนแล้ว - - 100 100 

6) มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา
LOADLINE Protocol 1988   

จท. 62 - - จท.มีแผนเข้าร่วมอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 และ
อนุสัญญาLOADLINE Protocol 1988 ในปี 2562 

- - - - 

7 )ก า รพั ฒ น า ท่ า เรื อ ให้ เป็ น ไป 
ตามมาตรฐาน PSHEMS   

 กทท. 60 100 100 
  ท่าเรือแหลมฉบังได้รับการรับรองระบบ PSHEMS จาก
หน่วยงาน PEMSEA เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันลงนามการตรวจติดตาม  
  เมื่อวันท่ี  4 - 6 กันยายน 2560 ท่าเรือแหลมฉบังได้รับ 
การตรวจติดตามระบบความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ท่ า เ รื อ ( Port Safety, Health and 
Environmental Management System : PSHEMS) โดย 
Partnership in Environment Management for Seas of 
East Asia (PEMSEA) ไ ด้ ส่ ง  Mr. Renato C. Cardinal
ผู้เชีย่วชาญชาวฟิลิปปินส์ เข้าตรวจติดตามระบบการจัดการระบบ 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมท่าเรือ (PSHEMS) 
เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

- 0.60 100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
8) การด าเนินการแก้ ไขข้อบกพร่อง
ภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับ 
ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme : 
USOAP)   

กพท. 
 

59-61  100 70 • ด าเนินการตามแผนการแก้ ไขปัญหาการบินพลเรือน  
โดยเริ่มด าเนินการตามแผนการออกใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศใหม่ จ านวน 23 สายการบิน ซ่ึงในปัจจุบัน กพท. 
ได้ด าเนินการออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ให้แก่ 
สายการบิน จ านวน 11 ราย ได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์ 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินไทย สายการบิน 
นกสกู๊ต สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ สายการบินนกแอร์ 
สายการบิ น ไทยสมายล์  สายการบิ น ไทยไลอ้ อนแอร์  
สายการบินนิวเจน สายการบินเอ็มเจ็ท และสายการบิน 
เคไมล์แอร์  

• ข้อจ ากัดของจ านวน 
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน
พลเรือนท่ีมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนในการด าเนินการ
อ อ ก ใ บ รั บ ร อ ง
ผูด้ าเนินการเดินอากาศใหม ่
มีไม่เพียงพอ 
• ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ
ของแต่ละสายการบิน 
มี จ าน วนมากและใน
เบื้ องต้ นด า เ นิ น ก า ร
ตรวจสอบสายการบิน
ขนาดใหญ่ก่อน 

153.00 
 

100 82.60 

 ๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 
1) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

รฟท. 59-62   ครม. มีมตอินุมัติโครงการเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555      

  55.19 

100 

63.25 

97.02 

สัญญาท่ี 1 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  
สัญญาท่ี 2 อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  

- 5,192.94 60.00 56.80 

2) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วง
ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น   

รฟท. 59-63 50.35 47.30 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
23 กรกฎาคม 2557  
3) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ระยะทาง 187 กม. (ลงนาม
ในสัญญาเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาดาเนินการ 
36 เดือน ก าหนดแล้วเสร็จ ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 )  

- 10,682.48 55.00 36.23 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 

3 ) โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่  
ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร   

รฟท. 59-63 13.50 4.85 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 
2) ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
    2.1) สัญญาท่ี 1 และสัญญาท่ี 2 ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี  
5 กันยายน 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี  
1 9  ธั น วาคม  2 5 6 0  และล งน ามสัญ ญ า  เมื่ อ วั น ท่ี  
28 ธันวาคม 2560 

- 17,290.63 
(วงเงินโครงการ) 

118.45 
(ค่าจัดกรรมสิทธิ์) 
16,704.70 

(ค่าก่อสร้าง) 
459.38 

(ค่าจ้างท่ีปรึกษา) 
8.10 

(ประกวดราคา) 

- - 

4) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงลพบุรี-ปากน้ าโพ 

รฟท. 59-63 8.71 4.80 1) ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 
3) การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
    3.1) สัญญาท่ี 1: ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2560 
 3.2) สัญญาท่ี 2: ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2560 

- 3,844.00 - - 

5) โครงการก่ อสร้ างรถไฟ ทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 

รฟท. 59-63 - - • ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 
• สัญญา 1 (ช่วงมาบกะเบา–คลองขนานจิตร) ระยะทาง 

58 กิโลเมตร  และสัญญาท่ี 3 (งานอุโมงค์รถไฟ) ระยะทาง 8 
กิโลเมตร รฟท. ได้ผู้รับจ้างแล้วเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2560 
อยู่ ระหว่างเตรียมเสนอคณ ะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติ
ด าเนินการก่อสร้างและเสนอ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการต่อไป 
• สัญญา 2 (ช่วงคลองขนานจิตร–ชุมทางถนนจิระ) ระยะทาง 

70 กิโลเมตร เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา 

- 29.45 - - 

6) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงนครปฐม-หัวหิน 

รฟท. 59-63 10.7 2.55 1) ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
2) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก .วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559  

- 338.1 
 

20,145.03 
(รวมทัง้โครงการ) 

0.22 0.22 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๖๒                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3) การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว  
    3.1) สัญ ญ าท่ี  1 และ  2: ได้ผู้ รับจ้ างแล้ ว  เมื่ อวัน ท่ี  
10 สิงหาคม 2560  

7) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์  

รฟท. 59-62 5.80 4.40 1) ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
2) ก า ร ป ร ะ ก วด ร า ค า : ได้ ผู้ รั บ จ้ า ง แ ล้ ว  เมื่ อ วั น ท่ี  
27 กรกฎาคม 2560 ครม. มีมติอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันท่ี 
19 ธันวาคม 2560 และลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560  
3) รายงาน  EIA: คชก . เห็ นชอบรายงาน  EIA เมื่ อวัน ท่ี  
31 มีนาคม 2560  

- 338.10 
10,301.95 
(รวมทัง้โครงการ) 

0.22 
 
 

0.22 
 

8) โครงการก่ อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงปากน้ าโพ-เด่นชัย  

รฟท. 59-64 5.5 4.5 1) อยู่ ระหว่างปรับปรุงรายงานขออนุมัติ โครงการตาม
ความเห็นของ คค.  
2) EIA: อยู่ระหว่างด าเนินงานปรับปรุงรายงาน EIA ตามมติ 
ท่ีประชุม เมื่อวันท่ี 6 ตุลาคม 2560   

- 206.63 
(การศึกษา) 

 
57,094.74 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 90.24 

9) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 

รฟท. 59-63 5.50 4.50 1) อยู่ระหว่าง คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการพร้อม 
(ร่าง) พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  
2) คชก. มีมติให้ปรับปรุงรายงาน EIA โดย รฟท. ได้ปรับปรุง
รายงานเรียบร้อยแล้ว เสนอ สผ. ในเดือนมกราคม 2561  

- 254.14 
(การศึกษา) 

 
36,015.35 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 76.00 

10) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงขอนแก่น-หนองคาย  
 
 
 

รฟท. 59-63 5.50 4.50 1) รฟท. ได้เสนอ คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สนข. ประมวลสรุปเพื่อขอความเห็น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) คชก. มีมติให้ปรับปรุงรายงาน EIA โดย รฟท. ได้ปรับปรุง
รายงานเรียบร้อยแล้ว เสนอ สผ. ในเดือนมกราคม 2561 

- 146.88 
(การศึกษา) 

 
35,122.70 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 90.25 

11) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี 
 
 
 

รฟท. 59-63 5.50 4.50 1) รฟท. ได้เสนอ คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สนข . ประมวลสรุปเพื่อ  ขอความเห็น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) คชก. มีมติให้ปรับปรุงรายงาน EIA โดย รฟท. ได้ปรับปรุง
รายงานเรียบร้อยแล้ว เสนอ สผ. ในเดือนมกราคม 2561   

- 151.50 
(การศึกษา) 

 
23,402.70 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 76.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๖๓                                         
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
12)  โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่  
ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ-่สงขลา   

รฟท. 59-64 6.75 6.75 1) รฟท. ได้เสนอ คค. พิจารณารายงานขออนุมัติโครงการ 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สนข . ประมวลสรุปเพื่อ  ขอความเห็น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
2) คชก. มีมติให้ปรับปรุงรายงาน EIA เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2560 
โดย รฟท . ได้ปรับปรุงรายงานเรียบร้อยแล้ว  เสนอ สผ .  
เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560   

- 271.60 
(การศึกษา) 

 
74,985.00 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 76.00 

13) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ  

รฟท. 59-65 - -  1) อยู่ระหว่าง รฟท. เตรียมเสนอ คค. เพื่อพิจารณารายงาน
อนุมัติโครงการ  
2) EIA: กก.วล. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2560  

- 73.99 
(การศึกษา) 

 

61,093.14 
(รวมทัง้โครงการ) 

100 100 

14) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงบ้านไผ-่นครพนม   

รฟท. 59-65 - -  1) รฟท. อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลรายงาน อนุมัติ
โครงการเพื่อเสนอ คค. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
2) EIA: อยู่ระหว่าง คชก. พิจารณารายงาน EIA 

  280.00 - - 

15) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงสงขลา-สตูล  

รฟท. 60-64 - - 1) สนข. ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ และ
น าเสนอ รฟท. เพื่อด าเนินการต่อไป 
2) EIA : คชก. มีมติเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว และ กก.วล.  
มีมติให้ สนข. สร้างความเข้าใจกับกลุ่มประชาชนผู้คัดค้าน
โครงการฯ เพิ่มเติม ท้ังน้ี สนข. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและ
เสนอ สผ. เมื่อเดือนกันยายน 2560 เพื่อ กก.วล. พิจารณา
ต่อไป ขณะน้ีอยู่ระหว่างก าหนดการประชุม กก.วล. 

การต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี 

- - - 

16) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทางบ้านภาชี-อ.นครหลวง 

รฟท. 59-62 - - ยังไม่เริ่มด าเนินการเน่ืองจากยังไม่มีนโยบายด า เนินการ 
และโครงการยังไม่ ได้บรรจุ ในแผนวิสาหกิจของ รฟท.  
พ.ศ. 2560-2564 

- - - - 

17) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

รฟท. 59-67 3.00 1.60 1) รฟท. ศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ ท้ังน้ีได้เสนอผล
การศึกษาฯ ไปยัง คค. เรียบร้อยแล้ว 
2) ผลการศึกษา : ผลการวิเคราะห์โครงการมีค่าตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.47 อัตราส่วนผลประโยชน์ 
ต่อต้นทุน เท่ากับ 0.32 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

เท่ากับ -153,049 ล้านบาท ซ่ึงต่ากว่าเกณฑ์ ความเหมาะสม
ท่ีตั้งไว้ คือ (1) ค่าผลตอบแทน ทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 
12 (2) อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมากกว่า 1 และ (3) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมากกว่า 0 รวมท้ังมูลค่า  
การลงทุน โครงการ ท่ีสู งมากและต้ อ งลงทุน ท้ั งระบบ  
และขบวนรถไฟเพื่อ ใช้ ในโครงการท้ังหมด ซ่ึงจากการ
วิเคราะห์ปีเปิดด าเนินโครงการท่ีเหมาะสม จะต้องเลื่อนปีเปิด
โครงการไปอีก 20 ปี กล่าวคือ ถ้ามีการพัฒนาโครงการและ
เปิดใช้ ในปี  พ.ศ. 2584 แล้ว โครงการก็จะสามารถให้
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจผ่านเกณฑ์ความเหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการได้ 

18) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงอุบลราชธานี-มุกดาหาร 

รฟท. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการ เน่ืองจากยังไม่มีนโยบายด าเนินการ 
และโครงการยังไม่ ได้บรรจุ ในแผนวิสาหกิจของ รฟท. 
พ.ศ. 2560-2564 

- - - - 

19) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม ่

  รฟท. 59-64 - - • การออกแบบรายละเอียดโครงการฯ โดย สนข. แล้วเสร็จ 
ขณะนี ้อยู ่ระหว ่าง สนข . ประมวลสร ุปผลการศ ึกษาฯ  
เพื ่อน าเสนอ คค. ให้ความเห็นชอบและมอบหมาย รฟท. 
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
• EIA: คชก .พิจารณาเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2560 มีมติให้
ปรับปรุง/แก้ไขรายงาน EIA 

- - - - 

20) โครงการก่อสร้างระบบรถไฟ 
ทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า 
ช่วงหาดใหญ-่ปาดังเบซาร์ 

สนข./รฟท. 58 100 100 สนข. ด าเนินการศึกษาฯ แล้วเสร็จ และน าเสนอ รฟท.  
โดยคณะกรรมการ รฟท. เห็นชอบโครงการฯ เมื่อวันท่ี  
27 กรกฎาคม 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่างน า เสนอ คค.  
เพื่อพิจารณาขออนุมัติโครงการ 

- 38.5 100 
 

100 

21) โครงการสร้างโรงรถศรีราชา
และหน่วย 10 ลาดกระบัง 

รฟท. 59-60 22.79 18.55 อยู่ระหว่างการพิจารณายกเลิกสัญญาจ้าง 
 
 

ผู้ รั บ จ้ า ง ไม่ ส าม าร ถ
ด าเนินการตามสัญญาได ้

395.47 32.75 25.00 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

22) โครงการจัดหารถจักรดี เซล
ไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน 
 

รฟท. 59-60 - - ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
เอกสารการประกวดราคา โดยคาดว่าจะด าเนินการประกาศ
ลงเว็บไซต์และจัดการประกวดราคาในไตรมาสท่ี 1/2561 

- - - - 

23) โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร   
  

 

 

จท. 56-59 30 30 งาน ศึกษาทบทวนความ เหมาะสมทางด้ าน เศรษฐกิ จ 
วิศวกรรมและส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดเพื่อก่อสร้างท่าเรือท่ี 
จังหวัดชุมพร ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2556-
2559 วงเงินรวม 56.7358 ลบ. โดยผลการศึกษาเห็นควร
ยุติโครงการ เน่ืองจากไม่มีความเหมาะสมท้ังทางด้านการเงิน
และ เศรษฐศาสตร์  ท้ั ง น้ี  จท . จะด า เนินการรายงาน 
ผลการศึกษาน าเสนอ คค. ต่อไป 

- 56.7๔ 100 32 

    

24)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก (ระยะท่ี 
1/2/ระยะยาว) 

จท. 58-61 74.07 45.67 
      ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเชื่อมจากแม่น้ าป่าสัก 
ผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่ทะเล อยู่ระหว่างการศึกษาฯ 

- 139.96 74.00 50.13 

  58-62 37.47 42.21 
   ระยะท่ี 1  งานก่อสร้างระบบป้องกันตลิ่งเพื่อพัฒนาร่องน้ าทาง
เรือเดิน จ านวน 3 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2558-2562 ขณะน้ี
อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง 

 2,060.30 70.94 57.60 

  64-66 - -     ระยะท่ี 2  อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจ 
ออกแบบรายละเอียดโครงสร้างฯ  

 1,900.05 - - 

  64-68 - -     ระยะยาว  บรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕60-๒๕๗๙) 

 15,593.34 - - 

25) โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ า
เจ้าพระยาเพ่ือการเดินเรือ 

จท. 55-59 72 62 
 งานส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ จท. ได้ลงนามกับกลุ่มท่ีปรึกษา 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 20 
สิงหาคม 2558 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

- 231.76 100 40 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 63-67 - -    งานก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย  
ระยะ ๒๐ ปี (๒๕60-๒๕๗๙) 

- 31,000.00 - - 

26) โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ ง (ท่าเทียบเรือ A) ท่ี ท่าเรือ
แหลมฉบัง 

กทท. 59-60 100 91.59 • กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง เมื่อวันท่ี  
15 ธันวาคม 2558 เพื่อด าเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
ชายฝั่ ง (ท่าเทียบเรือ  A) พร้อมสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ระยะเวลาด าเนินการ 690 วัน ก าหนดแล้วเสร็จวัน ท่ี 
4 พฤศจิกายน 2560 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่า
จะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2561 
• ผู้ รับ จ้ างได้ มี ห นั งสื อ  ลงวัน ท่ี  22  สิ งห าคม  25 60 
ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างขอขยายระยะเวลา ด้วยเหตุ 
ท่ีบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างและขุดลอกบริเวณ
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่งดังกล่าวล่าช้า ปรากฏว่า
เหตุดังกล่าวมีผลให้ระยะเวลาก่อสร้าง (งานก่อสร้างทางทะเล) 
ล่าช้าออกไปเป็นระยะเวลา 170 วัน กล่าวคือตั้งแต่วันท่ี  
1 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 ดังนั้นบริษัทฯ      
จึงขอขยายก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานเป็นระยะเวลา 170 วัน 
จากเดิมแล้วเสร็จในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันท่ี  
23 เมษายน 2561 
• เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560 คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 
ได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างให้ผู้รับจ้าง 
เป็นเวลา 128 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2560  
ถึงวันท่ี 2 มีนาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติจาก
ผู้อ านวยการการท่าเรือฯ 
• จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนท่ีล้อยาง (RTG) ได้ลงนาม 
ในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  ระยะเวลา 
 

- 1,864.19 100 55.45 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ด าเนินงาน 480 วัน ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 
2561 อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานตามแผนงาน 
• จ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่า ชนิดเดินบนราง 
(QGC) ได้ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 
ระยะเวลาด าเนินการ 450 วัน ก าหนดแล้วเสร็จ 13 มิถุนายน 2561 
อยู่ระหว่างบริษัทฯ ด าเนินงานตามแผนงาน 
• การจัดหาเครื่องมือยกขนอีก 1 รายการ คือ ปั้นจั่นหน้าท่า 
(MHC) ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

27)  โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง   

กทท. 59-60 100 67.00 • กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง เมื่อวันท่ี 
21 เมษายน 2559 เพื่อด าเนินการก่อสร้างพร้อมจัดหา
เครื่องมือทุ่นแรง ระยะเวลาด าเนินการ 550 วัน เดิมก าหนด
แล้วเสร็จวันท่ี 23 ตุลาคม 2560 เน่ืองจากมีการขยาย
ระยะเวลาด าเนินการออกไปอีก ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี  
23 ธันวาคม 2560 ณ เดือนตุลาคม 2560 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. 2561 
• เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2560 ผู้อ านวยการการท่าเรือฯ 

ได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาและแก้ไขสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ พร้อมจัดหา
เครื่องมือยกขนหลัก  

เ น่ื อ ง จ า ก ร ะ ห ว่ า ง
ก่ อ ส ร้ า ง พ บ ปั ญ ห า 
ก าร รื้ อ ย้ า ย แ ล ะ เข้ า
ก่อสร้างลานขนถ่ายฝั่งบี
ของผู้รับจ้างไม่ได้ จึงท า
ให้ ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
แผน โดยคณะกรรมการ
ต ร ว จ ก า ร จ้ า ง ฯ  ได้
ร่ ว ม กั บ ก า ร ร ถ ไฟ ฯ 
พิจารณาแผนการรื้อย้าย
และเข้าก่อสร้างลานขนถ่าย
ฝั่งบี ร่วมกันและผู้รับจ้าง
ได้เริ่มเข้าพื้นท่ีก่อสร้าง
บริเวณฝั่งบีแล้ว ตั้งแต่
วันท่ี 15 กรกฎาคม 2560 

2,944.93 
 

 

100 
 
 

60.46 
 

28) โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  

สนข. 59-60 100 100 การศึกษาด าเนินการแล้วเสร็จ จากผลการศึกษาพบว่าการ
พัฒนากรอบโครงสร้างมาตรฐานท่ีดีนอกจากจะต้องมี
หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลแล้ว จะต้องมีการจัดท า
กฎหมายหลักหรือกฎหมายพระราชบัญญัติท่ีต้องมีการให้

- 16.58 100 68 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
อ านาจหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแลในการด าเนินงาน
รวมถึงต้องมีการวางแนวทางในการก ากับดูแลเอาไว้ด้วย  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างให้ สศช. พิจารณาน าเรียน ครม. เพื่อทราบ 

29)  โครงการศึกษาเพื่อยกระดับ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่าย
การขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60 100 100 การศึกษาด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า 
และบริการของประเทศ จากผลการศึกษาพบว่าควรเร่งรัด
ผลักดันเส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีมีศักยภาพตามแนวเส้นทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี-อ่าวไทยตอนบน เพราะเป็นเส้นทางท่ีมี
ศักยภาพและมีความต้องการในการขนส่งชายฝั่ง โดยเส้นทาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)จะเป็นการขนส่ง
สิน ค้าตู้ คอน เทนเนอร์ เพื่ อ การส่ งออกส่ วน ท่ี เหลือจะ 
เป็นการการขนส่งสินค้าเทกอง หากสามารถผลักดั นได้ 
ก็จะสร้างความเชื่อมั่นระบบการขนส่งชายฝั่งให้ผู้ประกอบการ
และสามารถขยายผลต่อไปได้ 

- 26.69 100    100 

30) โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
การพั ฒ น า ท่ า เรื อ บ ก (Dry Port) 
เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาค 

สนข. 61 - - ด าเนินการจัดท าขอบเขตโดยละเอียดของงานจ้างแล้วเสร็จ  
ณ เดือนตุลาคม อยู่ระหว่างด าเนินการจ้างที่ปรึกษา 

- 7.00 - - 

๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 

1) โครงการจัดซ้ือและจ้างซ่อมแซม
บ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน 

ขสมก. ๕๙-60 - - 1) ขสมก. ได้ด าเนินการเพื่อจัดซ้ือรถโดยสาร ปรับอากาศ 
ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน มาตามล าดับ 
จนได้ผู้ชนะการเสนอราคา คือ กลุ่มนิติบุคคลร่วมท างาน 
โดย บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จากัด โดยได้ลงนามในสัญญาซ้ือขาย
รถโดยสาร เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2559 และก าหนดส่งมอบ
รถโดยสารภายในเดือนธันวาคม 2559 แต่เน่ืองจากคู่สัญญา
มีปัญหาในเรื่องภาษีกับกรมศุลกากร จึงไม่สามารถส่งมอบรถ

ปัญหาอุปสรรค 
•  ในการประกวดราคา
ครั้งน้ี ไม่มีเอกชนรายใด
ยื่นเอกสารการประกวด
ราค า  ท า ให้  ข ส ม ก .  
ไม่สามารถจัดการรถ
โ ด ย ส า ร ใ ห ม่ ม า วิ่ ง 

๑๓,๑๖๒.๒๐ - - 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 
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เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
โดยสารตามสัญญา ขสมก. จึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญา  
เมื่อวัน ท่ี  12 เมษายน  2560 แล้วด าเนินการจัดหารถ
โดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาต ิNGV จ านวน 489 คัน ใหม ่
2) ขสมก. ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซ้ือ รถโดยสาร
ปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซม
และบ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 489 คัน ด้วยวิธีการ
อิ เล็กทรอนิกส์  (ตามประกาศเลข ท่ี  11/2560 ลงวัน ท่ี  
7 สิงหาคม 2560) จ าหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่าง
วันท่ี 7 - 11 สิงหาคม 2560 ยื่นเอกสารวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 
เสนอราคาวันท่ี 8 กันยายน 2560  
3) เน่ืองจากในวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 ไม่มีบริษัทใดมายื่น
เอกสารการประกวดราคา ขสมก. จึงประกาศ ยกเลิกการ
ประกวดราคาจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศ  ใช้ เชื้อเพลิง 
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถโดยสาร 
จ านวน 489 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ แล้วด าเนินการ
จัดหาใหม ่ 
4) ขสมก. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศ
ใช้ เชื้ อ เพลิ งก๊ าซธรรมชาติ  (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 489 คัน (ตามค าสั่งองค์การ 
ท่ี 717/2560 ลงวันท่ี 25 สิงหาคม 2560) และประกาศ
ร่าง TOR โครงการดังกล่าวด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(e-bidding) ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี  18-21 กั น ย า ย น  2560  
โดยยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 ปรากฏว่าไม่มี
บริษัทใดมายื่นเอกสารประกวดราคา จึงด าเนินการใหม่  
5) ขสมก. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงาน
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถโดยสารปรับอากาศ

ให้บริการประชาชนได้ 
ตามเวลาท่ีกาหนด  

แนวทางแก้ไข 

• ขสมก. จะด าเนินการ
จัด ซ้ือรถโดยสารใหม่ 
โดยเร็ว โดยจะท าให้เกิด
ความ โปร่งใสและเหมาะสม 
ไม่ เอื้ อประโยชน์ ให้กับ
เอกชนรายใด 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ใช้ เชื้ อ เพลิ งก๊ าซธรรมชาติ  (NGV) พร้อมซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถโดยสาร จ านวน 489 คัน และแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ี
รับและตรวจเอกสารการซ้ือ รถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
รถ โดยสาร  จ าน วน  489 คั น  โดย วิ ธี คั ด เลื อ ก ตาม ท่ี
คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือกมอบหมาย 

2) โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. 
จ านวน 13 แห่ง  

ขสมก. ๕๗-60   ขสมก . ได้ รับ งบประมาณ  วงเงิน  448.910 ล้ านบาท  
เพื่อก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและสถานีท่ีท าการ จ านวน ๑3 อู่ ดังน้ี  
๑) ด าเนินการในปงีบประมาณ ๒๕๕๗  

ขสมก . ได้ รับ เงิน งบประมาณ  221.525 ล้ านบาท  
เพื่อก่อสร้างอู่ จานวน ๖ อู่ ได้แก่ อู่พระประแดง, อู่พระประแดง
ใต้ทางด่วน, อู่นครอินทร์, อู่ปู่เจ้าสมิงพราย, อู่บรมราชชนนี 
และอู่กัลปพฤกษ์  
๒) ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ –๒๕59  

ข ส ม ก . ได้ รั บ ง บ ป ร ะ ม า ณ  127.921 ล้ า น บ า ท  
เพื่อก่อสร้างอู่จอดรถโดยสาร จานวน 6 อู่ (อู่บางบัวทอง,  
อู่บางพลี , อู่ ใต้ทางด่วนรามอินทรา -ประดิษฐมนูธรรม ,  
อู่ก าแพงเพชร 2, อู่เมกาบางนา, อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ)์  
3) การด าเนินการในปีงบประมาณ 2561  

ขสมก. ได้รับงบประมาณ 29.700 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง
อู่จอดรถโดยสาร จานวน 1 อู่ คือ อู่เทศบาล บางบัวทอง  
4) ผลการด าเนินงาน  

- ก่อสร้างเสร็จ  จ านวน  8 อู่  ได้แก่  อู่พระประแดง ,  
อู่พระประแดงใต้ทางด่วน, อู่นครอินทร์, อู่ปู่เจ้า-สมิงพราย,  
อู่บางบัวทอง, อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม,  
อู่เมกาบางนา และอู่ก าแพงเพชร 2  

- อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 อู่ ได้แก่ อู่บางพลี และ อู่เทศบาล
บางบัวทอง  

ปัญหาอุปสรรค 

มีปัญหาการก่อสร้าง 3 อู่ 
ได้แก่ อู่บรมราชชนนี ,  
อู่ กั ล ป พ ฤ ก ษ์  แ ล ะ 
อู่ ใต้ทาง-ด่วนบางพลี -
สุขสวัสดิ์ โดยคู่สัญญา 
ไม่สามารถ ส่งมอบงาน
ก่อสร้างได้ ตามสัญญา 
ซ่ึง ขสมก. ได้มีหนังสือ
แ จ้ ง เ ตื อ น ใ ห้ เ ร่ ง
ด า เนิ น ก ารก่ อ ส ร้ า ง 
หลายครั้งแล้ว  

แนวทางแก้ไข 
แจ้ งบ อ ก เลิ ก สั ญ ญ า 
และ ริบหลักประกั น 
แล้วด าเนินการจัดหา
ผู้รับจ้างรายใหม่ 

378.876   
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
- อยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกการจ้าง 3 อู่ ได้แก่ อู่บรมราชชนนี 

อู่กัลปพฤกษ์ และอู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ เน่ืองจาก
คู่สัญญาไม่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา  

3) โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว 
Green Freight Interventions 
among SMEs   

สนข./ADB ๕๗–๕๙ 100 10๐ โครงการศึกษาดังกล่าวด าเนินการโดย ASEAN Development 
Bank (ADB) ขณะน้ีด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

- ๙.๗๐ 
 

- - 

4) โครงการศึกษาเพื่ อจัดท าแผนใน 
การพั ฒนาระบบจั กรยานในการ
เดินทางในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ครม.มีมติเมื่อวันท่ี ๑๙ ม.ค. 25๕๙ เห็นชอบเรื่องการก าหนด
มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างทางจักรยานในประเทศไทย 
ท้ังน้ี การก่อสร้างทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบ 
และก่อสร้างทางจักรยานควรน าไปปรับใช้ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นท่ี โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้
เส้นทางร่วมกับจักรยานเป็นหลัก ส่วนการด าเนินการอื่น  ๆ 
ตามมาตรฐานดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณา 
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึงความประหยัด
เหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งานด้วย  

- - ๑๐๐ ๑๐๐ 

มาตรการ 
1)  มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัด
พลังงาน  

ขบ. 59-60 100 100 ขบ. ได้จัดท าประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนด
ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์พ.ศ. 2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ และลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้  
วันท่ี 18 มีนาคม 2560 

- - - - 

  ๔.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้มตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โครงการ 

๑) โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่ง 
ท่ียั่งยืนส าหรับเมืองท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อ
เส้ นท างอ า เซี ยน ไฮ เวย์ เพื่ อ เป็ น 
เมื อ งต้ น แบบ ในการพัฒ นาและ 

สนข. ๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ด าเนิ นโครงการแล้ วเสร็ จ  ส รุป ผล ก าร ศึ ก ษ าได้  ดั ง น้ี  
การด าเนินงานได้ โดยใช้พื้ น ท่ีน าร่องจังหวัดหนองคาย 
เป็นต้นแบบและตัวอย่างส าหรับการจัดท าเมืองด้านการขนส่ง
ท่ียั่งยืน ซ่ึงจังหวัดหนองคายถือเป็นเมืองท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์

- ๑๕.๔๙ ๑๐๐ ๘๑.๔๙ 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ในภาคคมนาคม  

ในการเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์ในการพัฒนาและ 
เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลั งงานในภาคคมนาคม น้ัน 
ได้ท าการประเมินโครงการ 2 โครงการ คือ 
1) โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
2) โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 
หากพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน โครงการพัฒนา

เส้นทางจักรยานมีความคุ้มค่ามากกว่าโครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะ ซ่ึงปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ CO2  
ก็ยั งถือว่าอยู่ ในระดับใกล้ เคียงกัน  และหากพิจารณ า 
ในรูปแบบผลประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ สองโครงการน้ี 
ถือได้ว่ามีความเหมาะสมในการลงทุน ซ่ึงภาครัฐควรพิจารณา
และจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกดังเช่นสองโครงการ 
ท่ีได้ศึกษาและพัฒนาน้ีเพื่อน าประโยชน์ไปใช้เป็นต้นแบบ
ส าหรับเมืองอื่นท่ีต้องการพัฒนาด้านขนส่งท่ียั่งยืนต่อไป ท้ังน้ี 
ผลการศึกษาได้ส่งให้จังหวัดหนองคายน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

มาตรการ 
1) มาตรการส่งเสริมการสนับสนุน
การขึ้นทะ เบี ยนและการรับรอง
โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทาง
รางให้ เป็น โครงการลดก๊ าซเรือน
กระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ต่อเนื่อง - - โครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นไปตามกลไก
การพัฒนาท่ีสะอาด (CDM) อยู่ในส่วนแรกของพิธีสารเกียวโต 
ซ่ึงหน่วยงานในสังกัด คค. ได้ด าเนินโครงการ/มาตรการ 
ตามแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งท่ียั่งยืนและลด
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ศ. 2556 -
2573) และรายงานผลให้ สนข. ทราบทุกรอบไตรมาส  
โดยสรุปผลในภาพรวมของระบบการขนส่งทางรางสามารถ
ประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเดินทางแบบเดิมท่ีใช้ เชื้อเพลิงฟอลซิลมาใช้
รถไฟฟ้ าในปี  พ.ศ.2558 โดยรวมได้  90 ,589  tCO2e  
กล่าวคือ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เส้นทางสุขุมวิท  
ช่วงหมอชิต-แบริ่ง และเส้นทางสายสีลม ช่วงสนามกีฬา

- - - - 
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แห่งชาติ-บางหว้า) ของ BTS (กทม.)  มีปริมาณการลดก๊าซ
เรือนกระจก 60,294 tCO2e  โครงการรถฟ้าฟ้าสายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง-บางซ่ือ) ของ รฟม. มีปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก 20,325 tCO2e และโครงการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต 
เรล ลิ้งก์ (ช่วงพญาไท-สุวรรณภูมิ) มีปริมาณการลดก๊าซเรือน
กระจก 9,970 tCO2e 

2) โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสาร
ลอนดอน 1996 ของประเทศไทย  

จท. 
 

59-60 100 85 จท. ได้มอบหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อด าเนินการศึกษา การเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
(London Protocol 1996) ของประเทศไทย ระยะเวลา
ด าเนินงานระหว่าง เมษายน 2559 – เมษายน 2560  
โดยศึกษาแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน 2560 อยู่ในขั้นตอน
ทบทวนกฎหมายภายในประเทศ เพื่อการอนุวัติการพิธีสาร
ลอนดอน โดยรวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพิธีสารลอนดอน จ าแนกข้อบทของพิธีสารลอนดอน 
กระบวนการหรือวิธีการบังคับให้เป็นไปตามพิธีสารลอนดอน 
1996 แสดงความสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติการปรับใช้ 
และรวบรวมกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการเทท้ิง 

- 1.74   44.73 44.73 

3) มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวกับการบิน 

ทอท. 60-61 100 100 โครงการจัดท า Carbon Footprint Report ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่  
ท่าอากาศยานหาดใหญ่  และท่าอากาศยาน เชี ยงราย 
ในการเข้าการรับรองในระดับท่ี 3 ‘Optimisation’ ตามโปรแกรม 
Airport Carbon Accreditation ดังน้ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้ รั บ ก ารรั บ รองระดั บ ท่ี  3  ‘Optimisation’ เมื่ อ วั น ท่ี 
15 กุมภาพันธ์ 2560 ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงราย 
ได้ รั บก ารรับ รองระดั บ ท่ี  3  ‘Optimisation’ เมื่ อ วัน ท่ี 
6 สิงหาคม 2560 

- 41.60 100 100 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 ๕. เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
๑) โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 
เชื่ อ ม ท่ าอ าก าศยานสุ วรรณ ภู มิ 
ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง-บางซ่ือ-
พญาไท 

รฟท. 60-66 - - คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก มีนโยบายให้โครงการ Airport Rail Link 
รวมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ – ระยอง    
เป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน แบบไร้
รอยต่อ (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) ด้วยความเร็ว 250 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ระยะทาง 220 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 
200,000 ล้านบาท ณ เดือนตุลาคม 2560 อยู่ระหว่าง
เสนอ ครม. เพื่ออนุมัติโครงการ เน่ืองจากมีการปรับรูปแบบ
การก่อสร้างและอยู่ระหว่างพิจารณาของเขตงานและราคา
กลางงานก่อสร้างและพิจารณาร่าง พรฎ. ท่ีดิน 

- - - - 

๒) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง 
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซ่ือ-พญาไท-
มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม 
ช่วงบางซื่อ-หัวล าโพง/ ช่วงรังสิต-มธ. 
ศูนย์รังสิต  

รฟท. 60-64 - - รฟท. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ ขณะน้ีอยู่ระหว่าง รฟท. 
เสนอรายงานขออนุมัติโครงการฯ ต่อ คค. 
  

- - - - 

3)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ า สายสีม่วง  
(ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ)  

รฟม. 49-59 100 100 ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้ งงานระบบรถไฟฟ้ าแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 6 ส.ค. 2559 และได้รับ
พระราชทานชื่อว่า “รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม” 

- 63,733.93 51.25 
 
 

98.93 

4) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง-บางแค และบางซ่ือ-ท่าพระ) 

รฟม. 49-63 85.19 85.98 • งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 96.02 
จากแผนงานร้อยละ 95.92 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.10 
• งานระบบรถไฟฟ้ าและเดินรถ : ช่วงบางซ่ือ - เตาปูน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเดินรถแล้ว เมื่อวันท่ี 
11 สิงหาคม 2560 ช่วงหัวล าโพง - บางแค และช่วงบางซ่ือ 

- 84,208.44 56.46 56.46 
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การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

– ท่าพระ มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 17.40 จากแผนงาน
ร้อยละ 6.10 เร็วกว่าแผนร้อยละ 11.30 
• กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถฯ ตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานตามมติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 
2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของสภา กทม. 
เกี่ยวกับการรับโอนหน้ี 

5) โค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ร ถ ไฟ ฟ้ า  
สายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)  

รฟม. 51-61 100 100 • งานก่อสร้างงานโยธา : ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
• งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ : กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บริหารจัดการเดินรถฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ว่าด้วยแนวทางการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก (คจร.) เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2559 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของสภา กทม. เกี่ยวกับ
การรับโอนหน้ี 

- 18,377.28 247.15 232.94 

6) โครงการก่อสรา้งรถไฟฟ้า สายสีเขียว     
(ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) 

รฟม. 51-61 68.26 68.95 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 99.60 
จากแผนงานร้อยละ 99.89 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.29 
• งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 45.57 
จากแผนงานร้อยละ 44.13 เร็วกว่าแผนร้อยละ 1.44 
• งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ : กรุงเทพมหานครเป็น
ผู้บริหารจัดการเดินรถฯ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย
แนวทางการด าเนินงานตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก (คจร.) เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
รอผลการพิจารณาของสภา กทม. เกี่ยวกับการรับโอนหน้ี 

- 34,472.40 
 

  

7) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุร ี(สุวินทวงศ์))  

รฟม. 53-66 38.81 38.71 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 54.79 
จากแผนงานร้อยละ 54.24 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.55 
• งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 2.74 
จากแผนงานร้อยละ 2.45 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.29 

- 112,950.54 1,000.00 547.35 

(54.73%) 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• งานคัดเลือกท่ีปรึกษาโครงการ : ได้ลงนามสัญญาจ้างบริษัท
ท่ีปรึกษาฯ PIC PMCSC1 และ PMCSC2 เป็ น ท่ีปรึกษา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 
เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 
• งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนฯ : อยู่ระหว่างปรับปรุงรายละเอียดรายงานการศึกษา
วิเคราะห์ฯ ตาม พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  
ก่อนเสนอให้ คณะกรรมการ รฟม. พิจารณาอนุมัติ 

8)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู  
(ช่วงแคราย-มีนบุรี)  

รฟม. 53-64 30.53 30.55 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 20.31 
จากแผนงานร้อยละ 20.30 เร็วกว่าแผนร้อยละ 0.01 
• งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
และงานเดินรถ  : ได้ลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุน
ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า  
การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ณ เดือนตุลาคม 2560 
คาดว่าจะสามารถเริ่มงานได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 

- 52,640.34 2,121.14 2,001.17 

(94.34%) 

9)  โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
(ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง)   
 

รฟม. 53-64 31.77 31.95 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 32.71 
จากแผนงานร้อยละ 30.23 เร็วกว่าแผนร้อยละ 2.48 
• งานคัดเลือกผู้รับจ้างงานผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า
และงานเดินรถ  : ได้ลงนามสัญญาสัมปทานการลงทุน
ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การ
ให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุงรักษา โครงการ
รถไฟฟ้า สายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง กับ บริษัท  
อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จ ากัด เมื่อวันท่ี 16 มิถุนายน 2560 
ท้ังน้ีคาดว่าจะสามารถเริ่มงานได้ภายในเดือนธันวาคม 2560 
 
 

- 49,235.68 1,607.98 452.39 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
10) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
(ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 

รฟม. 53-66 14.50 13.87 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 19.00 
เป็นไปตามแผน 
• งานขออนุมัติโครงการ : ครม. ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการฯ 
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท้ังน้ีให้ รฟม. ด าเนินการ
ประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธาได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้เห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแล้ว 

- 128,402.62 32.00 - 

11) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม)   

รฟม. 53-67 13.68 14.40 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 19.00 
เป็นไปตามแผน 
• งานขออนุมัติโครงการ : เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560 
คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงค่างานโยธา
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ  
โดย รฟม. ได้น าเสนอให้กระทรวงคมนาคม (คค.) พิจารณา
เรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
ได้สั่งการให้  รฟม. อธิบายเหตุผลท่ีปรับลดงบประมาณ  
แล ะ ให้ พิ จ ารณ ารู ป แ บ บ ก ารล ง ทุ น ท่ี ร วม งาน โย ธ า  
เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐ 

- 120,486.50 - - 

12) โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน 
(ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 57-64 12.75 15.60 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 19.00 
เป็นไปตามแผน 
• งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนฯ : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แจ้งผลการทบทวนข้อมูลประกอบ 
การขออนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างพื้นฐาน (งานโยธา)  
ให้  รฟม. พิ จารณ า ท้ั ง น้ี  รฟม. ได้มี การประชุมหารือ 
กับท่ีปรึกษาฯ แล้ว และอยู่ระหว่างท่ีปรึกษาฯ ด าเนินการ
ปรับปรุงรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. 
เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ให้เป็นปัจจุบัน 
• งานขออนุมัติ โครงการ : เมื่อวัน ท่ี  9 มีนาคม 2559 

- 21,241.50 15.00 - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
คณะกรรมการ รฟม. ได้มีมติเห็นชอบโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 โดยเห็นชอบ 
ผลการศึกษาเป็นรูปแบบการลงทุน PPP Net Cost   
   ปัจจุบันปรับเลื่อนแผนการด าเนินงานโครงการออกไปก่อน 
ตามผลการประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นรายงาน
การศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 (รายงาน PPP) โครงการ
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมเป็นประธาน ท่ีเห็นควรให้ รฟม. น าข้อมูล
จ านวนผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-
บางแค และช่วงบางซ่ือ-ท่าพระ หลังจากเปิดให้บริการแล้ว 
มาประกอบการพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเสนอ 
ขออนุมัติด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค 
- พุทธมณฑลสาย 4 อีกครั้ง  

13) โค รงก ารก่ อ ส ร้ า งรถ ไฟ ฟ้ า  
สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ-บางปู 
และ ช่วงคูคต-ล าลูกกา)  

รฟม. 58-66 13.65 16.50 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 19.00 
เป็นไปตามแผน 
• งานขออนุมัติโครงการ : จากการประชุมนโยบายโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงสมุทรปราการ -บางปู 
และช่วงคูคต-ล าลูกกา โดยมี รวค. เป็นประธาน เมื่อวันท่ี  
5 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติ ให้ชะลอการน าเสนอการ
ก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวฯ เพื่อรอความ
ชัดเจนเรื่องการโอนโครงการกับ กทม. และรอผลการศึกษา
รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชน
ร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556  

- 12,174.79 
(สมทุรปราการ-บางป)ู 

 

9,822.41 
(ช่วงคูคต – ล าลกูกา) 

 

- - 

14) โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสาร
ในแม่น้ าเจ้าพระยา จ านวน 17 แห่ง  

  จท. 58-60 100 100 จท.ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในโครงการพัฒนาท่าเรือโดยสาร 
17 แห่ง ได้แก่ 1) ท่าเรือสมุทรปราการ (หน้าตลาดวิบูลย์ศรี)   
2) ท่ าเรือวัดบางหั วเสือ 3) ท่ าเรือวัดบางกระเจ้ านอก  

- 69.87 100 100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
4) ท่าสาทรฝั่งพระนคร (ท่าสะพานตากสิน)  5) ท่าสี่พระยา   
6) ท่ากรมเจ้าท่า 7) ท่าราชวงศ์  8) ท่าดินแดง  9) ท่าสะพานพุทธ  
10) ท่าราชินี  11) ท่าช้าง 12) ท่าพรานนก  13) ท่าเทเวศร์  
14 ) ท่ าเกี ยกกาย  15 ) ท่ าเตี ยน  16 ) ท่ าเขี ยวไข่ ก า  
17)  ท่าพระราม 5  

๑5) โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคม
พหลโยธิน และการพัฒนาต้นแบบ
การพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบศูนย์กลาง
คมนาคม   

สนข. 58-59 100 100 สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ  และน าเสนอ คค. แล้ว  
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 และ คค.โดยความร่วมมือกับ 
Ministry of Land Infrastructure Transport and 
Tourism (MLIT) ศึ กษ าบู รณ าก ารพื้ น ท่ี ศู น ย์ คมน าคม
พหลโยธินแล้วเสร็จ และ  คค. สั่งการเมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
2559 ให้ รฟท. พิจารณาน าเสนอ คณะกรรมการ รฟท.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ และด าเนินการ 
ตามขั้นตอน PPP ต่อไป และให้ สนข. น าเสนอคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เพื่อพิจารณา   

 

คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 
อยู่ ระหว่างการพิจารณา
ตรวจรับงานอย่างละเอียด 
เพื่ อ ให้ มี ค วามถู กต้ อ ง
ค ร บ ถ้ ว น เป็ น ไป ต าม 
สัญญาจ้างฯ ก่อนการเบิกจ่าย
ในแต่ ละงวด  โดยต้ อ ง
ด าเนินการเบิกจ่าย งวดท่ี 
4-7 ภายในเดือนมีนาคม 
2561 

55.50 100 100 

16) โค ร งก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ
โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง
ร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
(รังสิต -สถานีบ้านภาชี  มักกะสัน -
ฉะเชิงเทรา ตลิ่งชัน-นครปฐม และ
มหาชัย-ปากท่อ) 

สนข. 59-60 100 100 ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 สาย ได้แก่ ช่วงรังสิต-สถานีบ้านภาชี 
มั ก ก ะ สั น -ฉ ะ เชิ ง เท ร า  แ ล ะ ช่ ว ง  ต ลิ่ ง ชั น -น ค รป ฐ ม  
ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการจัดท าข้อมูลเพิ่มเติมรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ช่วงมหาชัย-ปากท่อ 

- 8.00 100 100 

17) โค รงก าร ศึกษ าจั ดท าแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วม การจัดหาผู้บริหารจัดการ
และบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม 
 

สนข. - - - สนข. ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่ อด าเนินการ  
จึงขอยกเลิกการบรรจุโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 
 

- - 
 

- - 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                               2-๘๐                                         
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  
  

  

 

โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 ๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 

โครงการ 
1)  โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ   

สนข. 58-59 100 100 การจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใน 
เมืองภูมิภาคได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่ อปี  พ.ศ.2559  
ผลการคัดเลือกเมืองตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อด าเนินงานโครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในแต่ละกลุ่มเมือง พบว่า  
 - เมืองท่ีมีศักยภาพสูง 18 เมือง เมืองน าร่องคือ จังหวัดพิษณุโลก 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพปานกลาง 43 เมือง เมืองน าร่อง คือ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพขั้นพื้นฐาน 17 เมือง เมืองน าร่อง คือ 
จังหวัดสระแก้ว 
  ในการจ าแนกประเภทของระบบขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสม
กับเมืองภูมิภาคน้ันได้อาศัยการจ าแนกประเภทตามลักษณะ
เขตทาง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท 
  1) ประเภท A : เป็นระบบที่มีเส้นทางการให้บริการเฉพาะ 
ซ่ึงแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่นอย่างชัดเจน สามารถควบคุม
เขตทางได้อย่ างเต็ม ท่ี  เช่น BTS (Heavy Rail) มี จ านวน  
3 เมือง ได้แก่ สมุทรปราการ พัทยาและชลบุรี 
  2) ประเภท B : เป็นระบบท่ีมีเขตทางแยกออกมาจาก
การจราจรอื่น แต่อาจมียานพาหนะประเภทอื่นวิ่งผ่านบริเวณ
ทางแยกหรือมีคนเดินข้ามทางน้ันได้ เช่น Bus Rapid Transit 
(BRT) มีจ านวน 11 เมือง ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ อุดรธานี 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
ภูเก็ต หาดใหญ่และระยอง 
  3) ประเภท C : เป็นระบบขนส่งสาธารณะแบบผสมผสาน
กับกระแสจราจรบนพื้นถนน เช่น Tram or Street Car  
รถบัสและแท็กซี่ จ านวนท่ีเหลืออีก 64 เมือง 

- 33.80 100   100 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  พร้อมน้ีได้จ าท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ มาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
วางแผนและการออกแบบ ด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  ด้านกฎระเบียบ ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยี  และด้านเศรษฐกิจและอุดหนุน 
  ท้ังน้ี ได้ส่งมอบรายงานการศึกษาให้กับจังหวัดต่างๆ เพื่อใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองต่อไป  

2) โครงการออกแบบรายละเอียด
ระบบขนส่งสาธารณะและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดขอนแก่น
เชียงใหม่ และนครราชสีมา 

สนข./ 
รฟม. 

59-60 100 100 • โครงการการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาแล้ว
เสร็จ  โดยผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีความ
เหมาะสมกับพื้นท่ีเขตเมืองเชียงใหม่ คือ ระบบรถไฟฟ้า 
ร า ง เบ า  (Light Rail Transit System: LRT)  โ ด ย มี
ทางเลือกส าหรับโครงข่ายเส้นทางท่ีเหมาะสม 2 ทางเลือก คือ 
ทางเลือกท่ี 1 โครงข่ายแบบ A เป็นโครงข่ายท่ีใช้ทางวิ่งบน
ดินและใต้ดินมูลค่าการลงทุน ประมาณ 106,895 ล้านบาท 
และทางเลือกท่ี 2 โครงข่ายแบบ B เป็นโครงข่ายท่ีใช้ทางวิ่ง
บนดินท้ังโครงข่าย มูลค่าการลงทุนประมาณ 28,419 ล้านบาท 
ท้ังน้ี สนข. น าผลการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน าไปประมวลผล
และจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัด
เชียงใหม่ฉบับสมบูรณ์ และคณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ 
เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สนข. ประมวลสรุปผลการศึกษาฯ เพื่อ
น าเสนอ คค. ให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอ คจร. และ ครม. 
พิจารณาตามล าดับ รวมท้ังน าเสนอแผนแม่บทการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ให้ รฟม. พิจารณา
ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
พร้อมท้ังศึกษารูปแบบการลงทุน ตาม พ.ร.บ. การให้เอกชน

- 19.97 100 85 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 และน าเสนอ ครม. 
เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างต่อไป 

 สนข. 59-60    100 98 • โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา  ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า แนวเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะท่ีเสนอเป็น
โครงการน าร่อ ง แบ่ งเป็ น  2  ระยะ  ได้ แก่  ระยะ ท่ี  1  
ควรด าเนินการสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน - ถนนมุขมนตรี-
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) และสายสีส้ม 
(แยกประโดก -ถนนช้ างเผือก -คู เมือ งเก่ า)  ระยะ ท่ี  2  
ควรด าเนินการสายสีม่วง (ตลาดเซฟวัน - ถนนมิตรภาพ - 
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)  ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเหมาะสม คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail 
Transit System; LRT)  และรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม 
คือให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการให้เอกชนร่วม
ลงทุนในลักษณะ PPP Modified Gross Cost  

 ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบ
รายงานฉบับสมบู รณ์ ) และเสนอแผนแม่บทฯ ให้  คค . 
พิ จารณ าเห็ นชอบก่ อน เสนอคณ ะกรรมการจัดระบ บ
การจราจรทางบก (คจร.) และคณะรัฐมนตรีพิ จารณา
ตามล าดับและได้เสนอแผนแม่บทฯ ให้ รฟม. พิจารณาด าเนิน
การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมท้ัง
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้ว
เสร็จจะน าไปสู่การคัดเลือกรูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม.  
เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างต่อไป 

- 43.70 100 90 

 สนข. 59-60 100 75 • โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
ใน เขตจังหวัดขอนแก่น  และผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
การศึกษาแล้วเสร็จ  โดยผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีมีความเหมาะสมกับพื้ น ท่ีจังหวัดขอนแก่น  
คื อ  ระบ บ รถ ไฟ ฟ้ า ร า ง เบ า  ห รื อ  Light Rail Transit 

- 35.90 100 75 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

System (LRT) โดยมีโครงข่ายเส้นทางท่ีเหมาะสม คือ ตาม
แนวถนนมิตรภาพจากบ้านท่าพระถึงบ้านส าราญ  ระยะทาง 
22.8 กิโลเมตร  พร้อมการพัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่ง
สาธารณะเพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (TOD)  
โดยมีรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสมคือรัฐลงทุนด้านท่ีดิน 
และเอกชนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐา ระบบตัวรถ และ 
การด าเนินการเดินรถ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์  

 สนข. 60-61 100 59 
  ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ
เมืองพิษณุโลก ผลการศึกษาสรุปได้ว่าระบบขนส่งสาธารณะ
เมืองพิษณุโลกประกอบด้วย 8 เส้นทาง ระยะทาง 115.1 
กิโลเมตร และก าหนดแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีโดยรอบสถานี 3 แห่ง  
ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 

- 39.720 100 50 

 สนข. 60 100 97 
  ศึกษาส ารวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจรเพื่อจัดท า
แผนแม่บทในเมืองภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ  ผลการศึกษา  
ได้ผลการคาดการณ์ปริมาณความต้องการเดินทางจาก
แบบจ าลองการขนส่งและจราจร แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ  
(1) แบบจ าลองจราจรระหว่างเมือง (Regional Model) และ 
(2) แบบจ าลองจราจรในเขตเมือง (Urban Model)  และ 
แผนการจัดการจราจรในจั งหวัดบึ งกาฬ แผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติการขนส่งและจราจรจังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานฉบับสมบูรณ์  
 
 
 
 

- 6.00 100 60 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
๕.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภมูิภาค 

โครงการ 
๑) โครงการก่อสร้างสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร 

ขบ. 58-60 100 100 การก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬและพังงา 
ด า เนินการแล้ ว เสร็ จ  และ เปิ ด ให้ บริการแล้ ว เมื่ อ วัน ท่ี  
24 ตุลาคม 2559 และ 27 มิถุนายน 2560 ตามล าดับ  

- 60.00 100 100 

2) โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่
ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 115 
คัน   

รฟท. 56-60 100 100 ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 17 ต.ค. 2557 และด าเนินการ
จัดหาขบวนรถจ านวน 115 คัน ระยะเวลา 24 เดือน ได้รับ
มอบรถแล้วและเปิดให้บริการแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2559  

- 4,668.89 - - 

3) แผนการจัดหารถโดยสาร บขส. 59-61 100 80 แผนการจัดหารถโดยสาร ประกอบด้วย 
1) การจัดหารถโดยสาร จ านวน 314 คัน ประกอบด้วย  
รถซื้อ 99 คัน และรถเช่า 215 คัน บขส. อยู่ระหว่างน าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ 
๒) การต่อสัญญาเช่ารถโดยสาร จ านวน 322 คัน บขส. 
ด าเนินการต่อสัญญาเช่ารถเสร็จเรียบร้อยแล้ว 707.92 ล้านบาท 
๓) การต่อสัญญาเช่ารถโดยสาร จ านวน 191 คัน บขส.
ด าเนินการต่อสัญญาออกไปอีกระยะเวลา 1 ปี ถึง 1 ปี 6 เดือน 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 450.69 ล้านบาท โดยมีผล
ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีรถแต่ละคันครบสัญญา 
4) การปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร จ านวน 149 คัน
ประกอบด้วยการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร 
(Rebuild) จ านวน 89 คัน และการครอบตัวถังใหม่ จ านวน 57 คัน 
ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 229.08 ล้านบาท  
 
 
 
 

- 1,417.688 100  4.799 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาและ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 

โครงการ 
1)  โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม 
(Program Management Services : 
PMS) 
 

สนข. 56-60 100 100 การด าเนินงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
 1) การจัดท านโยบายและแผนการด าเนินงานบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม 
 2) การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม 
และการจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วม 
และจัดท าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  
 3) งานสนับส นุนการจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋ วร่ วม 
และจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  
 4) การก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้พัฒนาระบบ 
ตั๋วร่วม และจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
 5) การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี และการจัดตั้ง
หน่วยงานบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม  
 6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงาน
ระบบตั๋วร่วม และศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
 7) การสนับสนุนโครงการน าร่องของการด าเนินงานระบบ
ตั๋วร่วม 
 8 ) ก าร ให้ บ ริ ก าร / เผย แพ ร่ ข่ า วส าร  แล ะข้ อ มู ล 
การด าเนินงานระบบต๋ัวร่วมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ
และเอกชน นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป 
 ท้ังน้ี ผลการศึกษาได้รายงานให้หน่วยงานในสังกัด คค.  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 

- 301.71 100 84.54 
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โครงการและมาตรการ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
มาตรการ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 
(ล้านบาท) 

การเบิกจ่าย 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
มาตรการ 

1) มาตรการวางระเบียบการเดินรถ
ให้เกิดคุณภาพการขนส่งสาธารณะ
อย่ าง เป็ น ระบบ  และมาตรการ
วางแผนพัฒนาศูนย์การจัดการระบบ
ขนส่งสาธารณะและการติดตามรถ
โดยสารสาธารณะ   

ขบ. 59-60 100 100 การพ ัฒนาแอพพล ิเคชั ่นแสดงผลความเร ็วแล ้ว เสร ็จ  
โดยก าหนดให้รถบรรทุกและรถโดยสารติดตั้ง GPS ซ่ึงรถ 
ท่ี ติ ด ตั้ ง  GPS แ ล ะ มี ก า ร เชื่ อ ม ฐ าน ข้ อ มู ล ข อ ง  ข บ . 
แล้วรวม 230,023 คัน (ณ 30 กันยายน 2560)  

- 97.05 100 100 

2) มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ 

สนข. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการ  - - - - 
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บทท่ี 3 
การประเมินตัวชี้วัดของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554-2563  

 
ภายใต้กรอบการด าเนินการตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

มีผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจร โดยอาศัย
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ส าคัญสอดคล้องตามเป้าประสงค์ที่ก าหนด ส าหรับใช้ประเมินผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์
ภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาด้านการขนส่งและจราจรที่ก าหนด ประกอบด้วยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
และเชิงปริมาณ (รวมตัวชี้วัดย่อย) 47 ตัวชี้วัด ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานจ าแนกตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ดังนี้ 

เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง    
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้า

ชายแดนรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๒) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลัก 
ในภูมิภาค ๓) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนา
บุคลากรด้านการขนส่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเพ่ิมปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ ขยายการค้าระหว่างประเทศและ 
การค้าชายแดนของไทยเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาคผลการพัฒนาพิจารณาจากตัวชี้วัดส าคัญ  
ดังนี้ (ตารางที่ 3-1) 

๑. มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง
อาเซียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1.1 ด่านเชียงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่ง
สินค้า วงเงินรวม 17,686.24 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 21,748.13 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 22.97 

1.2 ด่านแม่สาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่ง
สินค้า วงเงินรวม 14,067.72 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 8,245.25 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 41.39 

1.3 ด่านแม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่ง
สินค้า วงเงินรวม 68,818.80 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 83,128.68 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 20.79  

1.4 ด่านหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 71,249.76 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 63,165.17 ล้านบาท  
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 11.35  

1.๕ ด่านนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่ง
สินค้า วงเงินรวม 90,157.08 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 83,405.70 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมาย
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 7.49 
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1.๖ ด่านมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่งสินค้า 
วงเงินรวม 76,119.80 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 196,593.44 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตลอด
ทั้งป ีร้อยละ 158.27  

1.๗ ด่านอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 82,067.63 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 72,829.29 ล้านบาท  
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 11.26 

1.๘ ด่านสะเดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่าการขนส่งสินค้า 
วงเงินรวม 403,752.85 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 411,885.28 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 2.01 

1.๙ ด่านปาดังเบซาร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 175,882.06 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 202,999.27 ล้านบาท 
สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 15.42 

2. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง  7.45 ล้าน TEU โดยมีผลการด าเนินงาน  
จ านวน 7.65 ล้าน TEU สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 2.68 

3. ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 62.56 ล้านคน โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 59.08 ล้านคน 
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 5.56 

4. ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด
เป้าหมายปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.31 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 1.42 ล้านตัน 
สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 8.40 

ตารางท่ี 3-๑ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1  ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 
1.  มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้า
ชายแดนเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง
อาเซียน (สนข.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

1.1 ด่านเชียงของ  ล้านบาท แผน 15,278.04    16,041.94  16,844.04  17,686.24 
ผล 15,278.04 

(0%) 
17,163.40 

(6.99%) 
20,594.37 

(22.27%) 
21,748.50 

(22.97%) 

1.2 ด่านแม่สาย ล้านบาท แผน 12,152.23    12,759.84  13,397.83  14,067.72  
ผล 12,152.23 

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

9,081.56 
(-32.22%) 

8,245.25 
(-41.39%) 

1.3 ด่านแม่สอด ล้านบาท แผน 59,448.27   62,420.68  65,541.71  68,818.80 
ผล 59,476.27 

(0.05%) 
68,313.61 

(9.44%) 
83,806.24 

(27.87%) 
83,128.68 

(20.79%) 

1.4 ด่านหนองคาย ล้านบาท แผน 61,548.22    64,625.63  67,856.91  71,249.76  
ผล 61,594.22 

(0.07%) 
 

58,862.69 
         (-8.92%) 

66,602.12 
(-1.85%) 

63,165.17 
(-11.35%) 
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ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

1.5 ด่านนครพนม ล้านบาท แผน 77,881.08    81,775.13  85,863.89  90,157.08  
ผล 77,881.08 

(0.00%) 
106,061.75 

(29.70%) 
96,290.85 

(12.14%) 
83,405.70 

(-7.49%) 

1.6 ด่านมุกดาหาร ล้านบาท แผน 65,755.14    69,042.90  72,495.05  76,119.80 
ผล 65,755.14 

(0%) 
71,204.11 

(3.13%) 
111,744.20 

   (54.14%) 
196,593.44 

(158.27%) 

1.7 ด่านอรัญประเทศ ล้านบาท แผน 70,893.10    74,437.76  78,159.65  82,067.63 
ผล 70,893.10 

(0%) 
82,991.78 

(11.49%) 
73,086.81 

(-6.49%) 
72,829.29 

(-11.26%) 

1.8 ด่านสะเดา ล้านบาท แผน 348,776.89  366,215.73 384,526.52  403,752.85  
ผล 344,689.06 

    (-1.17%) 
314,063.22 

   (14.24%) 
373,911.00 

    (-2.76%) 
      411,885.28 

(2.01%) 

1.9 ด่านปาดังเบซาร์ ล้านบาท แผน 151,933.53  159,530.21  167,506.72  175,882.06  
ผล 152,995.00 

    (0.70%) 
155,760.73 

     (2.36%) 
184,039.20 

    (9.87%) 
202,999.27 

(15.42%) 

2 . ป ริ ม า ณ ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า ผ่ า น 
ท่าเรือแหลมฉบัง  (กทท.) 

ล้าน TEU แผน  6.46    6.78   7.10   7.45  

ผล 6.46 
(0%) 

6.78 
(0%) 

7.06 
(-0.56%) 

7.65 
(2.68%) 

3 . ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 
 

ล้านคน แผน  46.42   54.27   59.54   62.56  
ผล 46.50 

(0.17%) 
52.38 

(-3.48%) 
55.47 

(-6.84%) 
59.08 

(-5.56%) 

4. ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ล้านตัน แผน  1.23   1.25   1.28   1.31  
ผล 1.23 

(0%) 
  1.24 

(-0.80%) 
1.26 

(-1.56%) 
1.42 

(8.40%) 
 

ท่ีมา :  ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (มูลค่าการขนส่งสินค้าท่ีด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญ โดยรวบรวมจากกรมศุลกากร),  
 กทท. (ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง),  ทอท.(ปริมาณผู้โดยสารท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปริมาณการขนส่งสินค้า 
 ท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
หมายเหตุ : ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนของตัวชี้วัด 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง   
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค  ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการจราจรและการจัดการความต้องการในการเดินทาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทาง
และการขนส่งดีขึ้น การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือและเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่ง โดยก่อให้ เกิดผลประโยชน์ในการบรรเทาสภาพการจราจรแออัด  
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการขนส่งและจราจรท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
ยั่งยืนและเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ ผลการพิจารณาจากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-2) 

1. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง 85 กิ โลเมตรต่อชั่ ว โมง  
โดยมีผลการด าเนินงาน 89 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 4.71 
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๒. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหาร 
เชิงประสบการณ์ตลอดทั้งปี ร้อยละ 85.00 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 90.61 สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 5.61 

๓. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่มีต่อการบริหาร 
เชิงประสบการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท 
ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ ร้อยละ 85.00 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.24 สูงกว่าเป้าหมาย 
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 8.24 

๔. ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณผู้ โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค จ านวน 52.44 ล้านคน  
โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 51.19 ล้านคน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 2.38 

๕. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ร้อยละ 85 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84.14  
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 0.86 

๖. ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ จ านวน 940,000 เที่ยว  
โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 950,661 เที่ยว สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 1.13  

ตารางท่ี 3-2 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

1 .อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนน
โครงข่ายทางหลวง (ทล.) 

กม./ชม. แผน  72.00   78.00   80.00   85.00  
ผล 83.00 

(15.28%) 
84.00 
(7.69%) 

88.00 
(10.00%) 

89.00 
(4.71%) 

2 .ร้ อยละของ ผู้ ใช้ ถนนในโครงข่ าย 
ของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหารเชิง
ประสบการณ์ (ทล.) 

ร้อยละ แผน  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%) 

3 .ร้ อยละของ ผู้ ใช้ ถนนในโครงข่ าย 
ของกรมทางหลวงชนบทท่ีมีต่อการบริหาร
เชิงประสบการณ์ (ทช.) 

ร้อยละ แผน  82.32   85.00   85.00   85.00  
ผล 83.32 

(1.00%) 
83.22 

(-1.78%) 
91.85 
(6.85%) 

93.24 
(8.24%) 

4 .ปริมาณผู้โดยสารภายในประ เทศ 
ที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค (ทย.) 

ล้านคน แผน  34.48      39.65 45.59 52.44 
ผล 31.76 

(7.89%) 
40.35 
(1.77%) 

46.75 
(2.54%) 

51.19 
(-2.38%) 

5 . ค ว าม พึ งพอ ใจข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร 
ท่าอากาศยาน (ทย.) 

ร้อยละ แผน  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%) 

6. ปริมาณเท่ียวบินทั้งหมดภายใน 
เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (บวท.) 

เท่ียว/ปี แผน 744,130  820,000  880,000  940,000  
ผล ๗๔๔,๑๓๐ 

(0.00%) 
๘๓๑,๙๑๐ 

(1.45%) 
๙๐๙,๐๖๖ 

(3.30%) 
950,661 

(1.13%) 
ท่ีมา :  ทล.(อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง และร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทล.ท่ีมีต่อการบริหาร     
 เชิงประสบการณ์) ,  ทช. (ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทช. ท่ีมีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์), ทย. (ปริมาณผู้โดยสาร
 ภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาค) , ทอท. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน) , บวท. (ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด
 ภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ)  
หมายเหตุ :  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนของตัวชี้วัด 
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 เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบควบคุม 

ความปลอดภัยในเส้นทาง มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนส่ง  2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก
วัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง  3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
ลดจ านวนอุบัติเหตุและจ านวนผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากอุบัติเหตุ  ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณา 
จากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-3) 

1. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (ที่เกิดจากรถโดยสารขนาดใหญ่)  
จ านวน 629 คัน โดยมีผลที่ เกิดขึ้น จ านวน 676 คัน ซึ่ งสูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี  ร้อยละ 7.47  
(ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

2. จ านวนครั้งที่ เกิดอุบัติ เหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง 
จ านวน 40.00 ครั้ง/พันล้านคัน-กิโลเมตร โดยมีผลที่เกิดขึ้น จ านวน 52.04 ครั้ง/พันล้านคัน-กิโลเมตร สูงกว่า
เป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 30.10 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของกระทรวงคมนาคม
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน
ของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ จ านวน 1,971 คน โดยมีผลที่เกิดขึ้น จ านวน 2,730 คน สูงกว่าเป้าหมาย 
ตลอดทั้งปีร้อยละ 38.51 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ จ านวน 17 คน
ต่อประชากรแสนคน โดยมีผลที่เกิดขึ้น จ านวน 19.21 คนต่อประชากรแสนคน สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี  
ร้อยละ 13.00 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 5 ต่อปี  
โดยมีผลที่เกิดขึ้น ลดลงร้อยละ 65 สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตลอดทั้งปี (ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย) 

6. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า จ านวน 25 ครั้ง 
โดยมีผลที่เกิดขึ้น จ านวน 27 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 8.00 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

7. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า จ านวน 25 ครั้ง โดยมีผลเกิดขึ้น จ านวน 8 ครั้ง  ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตลอดทั้งปี ร้อยละ 68.00 (ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย) 
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8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า พิจารณาจากด้านความปลอดภัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการขนส่งทางน้ า  ร้อยละ 80.00   
โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 93.61 สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 13.61 

9. ร้อยละความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานก ากับ ดูแลสนามบินที่ต้องปรับปรุง 
ให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละความส าเร็จของจ านวนคู่มือ
ปฏิบัติงานก ากับฯ ดูแลสนามบินที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO ร้อยละ 100.00 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 70.00 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 30.00 

10. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายคือ ไม่เกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ  โดยมีผลที่เกิดขึ้น จ านวน 3 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 300 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

ตารางท่ี 3-3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

1. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่ง
สาธารณะทางถนน (ขบ.) 

คัน แผน  643  630  617 629  
ผล 692 

(7.62%) 
776  

(23.17%) 
769 

(24.64%) 
676 

(7.47%) 

2. จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่าย
ทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง (ทล.) 

ครั้ง/พัน 
ล้านคัน-

กม.(V-KT) 

แผน  51.51   42.11   42.00   40.00  
ผล 51.51 

(0%) 
49.21 

(16.86%) 
50.12 

(19.33%) 
52.04 

(30.10%) 
3 . จ านวน ผู้ เ สี ยชี วิ ตจ ากอุ บั ติ เ ห ตุ 
ที่ เกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค.  
ทั่วประเทศ (สนข.) 

คน แผน    2,299  2,184     2,075     1,971  
ผล 2,313 

(0.61%) 
2,403 

(10.03%) 
2,777 

(33.83%) 
2,730 

(38.51%) 

4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขนส่งทางถนนทั่วประเทศ (สนข.)  

คนต่อ
ประชากร
แสนคน 

แผน  23.16   21.00   19.00   17.00  
ผล 19.96 

(-13.82%) 
17.47 

(-16.81%) 
18.97 

(-0.16%) 
19.21  

(13.00%) 

5. อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจาก 
ปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ (รฟท.) 

ร้อยละ แผน - ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5%  
ผล - ลดลง 1.9 % ลดลง 1.7% ลดลง 65% 

6. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  
ผล 22 

(-15.38%) 
14 

(-46.15%) 
24 

(-7.69%) 
27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(8.00%) 

7. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า 
(จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  
ผล - 3 

(-88.46%) 
14 

(-46.15 %) 
8 

(-68.00%) 

8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทาง
น้ าพิจารณาจากด้านความปลอดภัย (จท.) 

ร้อยละ แผน 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%) 
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ตารางท่ี 3-3 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

9. ความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงาน
ก ากับดูแลสนามบินที่ต้องปรับปรุงให้
ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO (กพท.) 

ร้อยละ แผน - - -      100.00 
 ผล - - - 70.00 

 (-30.00%) 

10. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง 
ทางอากาศ (สสย.) 

ครั้ง แผน 0 0 0    0 
ผล 3 

(300%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 
   3 

(300%) 
ท่ีมา :  ขบ. (จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน), ทล. (จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง 
  การเดินทาง),  สนข. (จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ โดยรวบรวมจาก ศูนย์ TRAM คค. 
  และ อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนท่ัวประเทศต่อประชากรแสนคน โดยรวบรวมจากกระทรวงสาธารสุข) ,  
  รฟท. (อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ), จท. (จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งผู้โดยสาร 
  สาธารณะทางน้ า, จ านวนอุบัติเหตุของเรือขนส่งสินค้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า),  กพท. (ความส าเร็จของ 
  จ านวนคู่มือปฏิบัติงานก ากับดูแลสนามบินท่ีต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO), สสย. (การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง 
  ทางอากาศ)  
หมายเหตุ :  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนของตัวชี้วัด 
   

เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยน 

มาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพ่ิมมากข้ึน 2) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการใช้พลังงาน
และยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วน 
และปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและลดมลภาวะที่เกิดจากภาคการขนส่ง ทั้งนี้ผลการด าเนินงาน
สามารถพิจารณาจากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-4) 

1. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ร้อยละ 1.43 โดยมีผลการด าเนินงานร้อยละ 1.43 เท่ากับ
ค่าเป้าหมายตลอดท้ังปี  

๒. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า ร้อยละ 11.08  โดยมีผลการด าเนินงานร้อยละ 12.45 สูงกว่า
เป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 1.37 ซึ่งการขนส่งสินค้าทางน้ าประกอบด้วยการขนส่งสินค้าทางล าน้ า และ 
การขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

    2.1 สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   ก าหนด 
ค่าเป้าหมายสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า ร้อยละ 6.29  โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 6.19 ต่ ากว่า
เป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 0.10   

     2.2  สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง ร้อยละ 4.80  โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 6.26 ต่ ากว่า
เป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 1.46   
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3. ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง 6,739 ตัน-กิโลเมตร โดยมีผลการด าเนินงาน  
เท่ากับ 2,949 ตัน-กิโลเมตร ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 56.24 

4. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีผลการด าเนินงาน เท่ากับ  
33 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 40.00 

5. ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ประกอบด้วย ปริมาณการขนส่งทางล าน้ าและ 
ปริมาณการขนส่งทางชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณการขนส่งทางล าน้ า   
จ านวน 53.40 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 53.34 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี   
ร้อยละ 0.11 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณการขนส่งทางชายฝั่ง จ านวน 40.72 ล้านตัน 
โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 50.44 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 23.87 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่งร้อยละ 35.00 โดยมีผลการด าเนินงานร้อยละ 40.23  
สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 5.23 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 60 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงานจ านวน 72.73 ล้านตัน
สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 21.22 (ผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย) 

8. ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ร้อยละ 50 ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน 

ตารางที่ 3-4 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

1. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางราง (สนข.) 

ร้อยละ แผน  1.40  1.40 1.43 1.43 
ผล 1.40 

(0%) 
1.40 
(0%) 

1.39 
(-0.04%) 

1.43 
(0%) 

2. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางน้ า (สนข.) 

ร้อยละ แผน  11.37   11.27   11.17   11.08  
ผล 11.08 

(-0.29%) 
11.44 
(0.17%) 

12.61 
(1.44%) 

12.45 
(1.37%) 

    ๒.๑ ทางล าน้ า ร้อยละ แผน  6.45   6.40   6.34   6.29  
ผล - - - 6.19 

(-0.10%) 
    ๒.๒ ทางชายฝ่ัง ร้อยละ แผน  4.92   4.88   4.83   4.80  

ผล - - - 6.26 
(1.46%) 

3.ปรมิาณและระยะทางการขนสง่สินค้า 
ทางราง (รฟท.) 

ตัน-กม. แผน -  2,693   4,590   6,739  
ผล - 2,682.00 

(-0.41%) 
2,618 

     (-42.96%) 
  2,949 

(-56.24%) 

4. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสง่สินค้า 
(รฟท.) 

กม./ชม. แผน  32.52   50.00   50.00   55.00  
ผล 32.52 

(0.00%) 
32.45 

(-35.10%) 
35.00 

(-30.00%) 
33.00 

(-40.00%) 
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ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

5. ปริมาณการขนสง่สินค้าทางน้ า (จท.)       
    5.1 ทางล าน้ า ล้านตัน แผน  54.08   53.86   53.63   53.40 

ผล 45.41 
(-16.03%) 

50.11 
(-6.96%) 

50.91 
(-5.07%) 

53.34 
  (-0.11%) 

    5.๒ ทางชายฝ่ัง ล้านตัน แผน  41.23   41.06   40.89   40.72  
ผล 45.44 

   (10.21%) 
46.67 

(13.66%) 
51.87 

(26.85%) 
50.44 

(23.87%) 

6. สัดส่วนการใช้พลังงานของภาค 
การขนส่ง (สนข.) 

ร้อยละ แผน  35.34   38.10   35.00   35.00  
ผล         35.39            

(0.05%) 
   36.58 
(-1.52%) 

        36.80 
(1.80%) 

       40.23 
(5.23%) 

7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(สนข.) 

ล้านตัน แผน  62.66   55.01   60.00   60.00  
 64.87 

(3.53%) 
68.01 

(23.63%) 
71.51 

(19.18%) 
     72.73 

(21.22%) 

8. ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม 
(รฟท.) 

ร้อยละ แผน - 50.00 50.00 50.00 

ผล Na Na Na Na 

ท่ีมา :   สนข. (สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า , สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง 
       และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน) , รฟท. (ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง,  
               ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า) , จท. (ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า)  
หมายเหตุ :  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน 
  

เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 3) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภูมิภาค 4) การพัฒนาและ 
การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ลดเวลา 
ในการเดินทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม และเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวก
มากขึ้น ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาจากตัวชี้วัดส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 3-5) 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วยพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร
และปริมณฑล และส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและส่วนภูมิภาค ร้อยละ 74.00 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 71.79 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 2.21 และ ค่าเป้าหมายความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสาร
สาธารณะในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 80 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 84.20 สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 4.20 

๒. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) 70.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยมีผลการด าเนินงาน เท่ากับ 39.74 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 43.23 

3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ)  ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) 75.00 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง โดยมีผลการด าเนินงาน เท่ากับ 54.07 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 27.91 

๔. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ร้อยละ 80.00 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 72.50
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 7.50  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560) 
 

๕. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 85.00 โดยมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 74.20  
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 10.80 

๖. ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ก าหนดค่าเป้าหมายปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง จ านวน 4.79 
แสนคนต่อวัน โดยมีผลการด าเนินงาน จ านวน 3.78 แสนคนต่อวัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 21.09 

7. จ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น  ยังไม่มีข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3-5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 5  ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

แผน 
2557 2558 2559 2560 

1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ  

      

    1.1 ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค (ขบ.) 
 

ร้อยละ แผน  72.00   74.00   74.00   74.00  
ผล    73.32 

(1.32%) 
73.28 

(-0.72%) 
71.20 

(-2.80%) 
71.79 

(-2.21%) 

    1.2 ในส่วนภูมิภาค (บขส.) ร้อยละ แผน 81.40 80.00 80.00 80.00 
ผล 82.20 

(-0.80%) 
80.00 

(0%) 
83.00 
(3.00%) 

84.20 
(4.20%) 

2. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร 
เชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) (รฟท.) 
 
 

กม./ชม. แผน  38.16   60.00   65.00   70.00  
ผล - 39.68 

   (-33.87%) 
39.04 

 (-39.94%) 
39.74 

  (-43.23%) 

3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร 
เชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท.) 

กม./ชม. แผน  49.53   65.00   70.00   75.00  
ผล - 61.07 

(6.05%) 
61.12 

(12.69%) 
54.07 

(-27.91%) 

4.ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสาร 
เชิงสังคม (รฟท.) 

ร้อยละ แผน  76.66   75.00   75.00   80.00  
ผล - 71.08 

(-3.92%) 
71.87 

(-3.13%) 
72.50 

 (-7.50%) 

5.ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสาร 
เชิงพาณิชย์ (รฟท.) 

ร้อยละ แผน  80.60   80.00   80.00   85.00  
ผล -    76.83 

(-3.17%) 
   77.17 
(-2.83%) 

74.20 
(-10.80%) 

6.ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง  
(รฟม.และ รฟฟท.) 

แสนคน/
วัน 

แผน  2.40   2.52   4.60   4.79  
ผล 2.98  

   (24.17%) 
3.08 

(22.22%) 
3.26 

  (-29.13%) 
3.78 

(-21.09%) 

7. จ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะเพ่ิมขึ้น (สนข.) 

จุด แผน - - - - 
ผล - - - - 

ท่ีมา :   ขบ. และ บขส. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค)  ,  
 รฟท. (ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา),  ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ รถไฟด่วนพิเศษ ,  
 ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์) ,   รฟม.และ รฟฟท. (ปริมาณ 
 ผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง)  
หมายเหตุ :  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผนของตัวชี้วัด 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๑ 
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บทท่ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ คค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  
พ.ศ.2554-2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครอบคลุมเป้าประสงค์หลัก ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1 
เพ่ือให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว
และการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่งเป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม 
เป้าประสงค์ที่ 5 เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์การมุ่งสู่ 
การขนส่งที่ยั่งยืน โดยสามารถสรุปการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1.1 การแปลงแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 5 ประการ เพ่ือมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน 

โดยบรรจุโครงการและมาตรการรวม 136 โครงการและ 38 มาตรการ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม  
ที่เกี่ยวข้องได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการขนส่งฯ มาขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมี 
ความคืบหน้าการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สรุปได้ ดังนี้  (ตารางท่ี  4-1) 

4.1.1.1 ผลการด าเนินโครงการและมาตรการ ในภาพรวมของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  หน่วยงานได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ขับเคลื่อนการด าเนินงานและมีสถานะท่ีคืบหน้าเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ สรุปได้ ดังนี้  

1) ผลการด าเนินโครงการ    
1.1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินโครงการ โครงการภายใต้แผนหลักการ

พัฒนาระบบขนส่งฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและการด าเนินโครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนิน
การศึกษา 22 โครงการ และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 56 โครงการ รวม 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
57.35 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน -ประจวบคีรีขันธ์ 
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) โครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) 
จ านวน ๔๘๙ คัน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) 

1.2) ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 35 โครงการ และ
โครงการที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 13 โครงการ รวมโครงการแล้วเสร็จ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 
ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ อาทิ 
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด (กรมเจ้าท่า) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอด
เครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช (กรมท่าอากาศยาน) 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๒ 
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1.3) ยกเลิก/ชะลอโครงการ โครงการที่ชะลอ/ยกเลิก 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
2.94 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โดยโครงการที่ชะลอ  
อาท ิโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ-บางปู และ ช่วงคูคต-ล าลูกกา) (การรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)  โครงการที่ยกเลิก อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร (กรมเจ้าท่า) 

1.4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
และยังไม่ได้เริ่มด าเนินการ รวม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบ
ขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณพระสมุทรเจดีย์  
จ.สมุทรปราการ-ถนนเชื่อมต่อสะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน บริเวณท่าฉลอม จ.สมุทรสาคร (กรมทางหลวงชนบท)  
ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการตามแผนในปี 2567 

 2) ผลการด าเนินมาตรการ   
2.1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินมาตรการ มาตราการภายใต้แผนหลัก 

การพัฒนาระบบขนส่งฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 2 มาตรการ และอยู่ระหว่างด าเนินมาตรการ  
22 มาตรการ รวมมาตรการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินการ จ านวน 24 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 63.16 
ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 มาตรการ อาทิ มาตรการด าเนินการ 
แก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) (ส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทย) มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐเพ่ือช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
จากจุดตัดทางรถไฟ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) 

2.2) ด าเนินการแล้วเสร็จ มาตรการที่ศึกษาแล้วเสร็จ  1  มาตรการ และมาตรการ
ที่ ด าเนินการแล้วเสร็จ 9 มาตรการ รวมมาตรการแล้วเสร็จ 10 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 26.32  
ของมาตรการ ทั้งหมด 38 มาตรการ โดยมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ มาตรการพัฒนาท่าเรือ  
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน PSHEMS (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อม 
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (กรมการขนส่งทางบก)  

2.3) ยกเลิก/ชะลอมาตรการ มาตรการที่ชะลอ/ยกเลิก 1 มาตรการ คิดเป็น
ร้อยละ 2.63 ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 โครงการ ได้แก่ มาตรการ
ปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (กรมการขนส่งทางบก)  
เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2527 ที่บังคับใช้ไว้อยู่แล้ว จึงยังคงใช้บทบัญญัตินี้ 
ในการออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไปได้  

2.4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ  มาตรการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการมี 3 มาตรการ  
คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 โครงการ อาทิ มาตรการ
ให้สัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา LOADLINE Protocol 1988 (กรมเจ้าท่า)  
ที่คาดว่าจะเริ่มด าเนินการตามแผนในปี 2562     

สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ดังตารางที่ 4-1 และแผนภาพที่ 4-1 
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แผนภาพท่ี 4-1 สถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 
 
 
 

ตารางที่ 4-1 สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

 
ชื่อโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 
1/

 ด าเนนิโครงการ/
มาตรการ 

2/
 

 
ยกเลิก/
ชะลอ 

 
ยังไม่เริ่ม

ด าเนนิการ 

 
รวม 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้วเสร็จ   อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้วเสร็จ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
โครงการ 16 5 16 1 1 4 43 
มาตรการ 1 1 10 4 0 1 17 

  เป้าประสงคท์ี่ 2 เพือ่เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
โครงการ 3 6 9 4 0 0 22 
มาตรการ 0 0 2 0 0 0 2 

  เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง  
โครงการ 0 1 10 2 0 0 13 
มาตรการ 0 0 8 3 1 1 13 

  เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งทีป่ระหยดัพลังงาน และเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  
โครงการ 2 15 14 1 1 2 35 
มาตรการ 1 0 2 1 0 0 4 

  เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใชร้ะบบขนส่งสาธารณะ  
โครงการ 1 8 7 5 2 0 23 
มาตรการ 0 0 0 1 0 1 2 

รวม โครงการ (ทั้ง 5 เป้าประสงค์) 22 35 56 13 4 6 136 
รวม มาตรการ (ทั้ง 5 เป้าประสงค)์  2 1 22 9 1 3 38 

หมายเหตุ 1/ การศึกษา อาท ิการศึกษาแนวคิด การศึกษาความเปน็ไปได ้ การศึกษาออกแบบรายละเอียด  การศึกษาเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ/ มาตรการ  
                การศึกษาเพื่อจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) 
             2/ การด าเนินโครงการ ได้แก่การด าเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดต้ัง 
                ระบบอุปกรณ์และยานพาหนะ   
                  

มาตราการ 

 

                
   

              
   

                      
   

                   
   

           
  

                     
  

โครงการ 
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4.1.1.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการและมาตรการ จากการติดตามและประเมิน
โครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ พบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอน
การศึกษาและขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนิน 
โครงการ/มาตรการเมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนด รวมถึงผลการด าเนินงานไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

1) ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการศึกษา 
1.1) กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน โดยโครงการ

ขนาดใหญ่หลายโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  เช่น  
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย 
ให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องระยะเวลาในกระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว อาทิ  
โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จั งหวัดเชียงราย และ โครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดน จงัหวัดนครพนม (กรมการขนส่งทางบก) 

1.2)  การ เปลี่ ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบที่ เ กี่ ยวข้อง อาทิ   
ความไม่ชัดเจนในการก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในกรณีมาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม การบินและ/หรือ 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)) มีพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทดแทนระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535  ท าให้การด าเนินงานตามมาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems หรือ EXAT ITS  
ระบบจราจรอัจฉริยะ (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย) ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาใหม่  

1.3) ความไม่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ 
โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร (กรมเจ้าท่า) ที่ต้องยุติโครงการเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าความเป็นไปได้ 
ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินไม่คุ้มค่า 

2) ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการ  
2.1) ปัญหาการเวนคืนที่ดิน อาทิ โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน  

แม่สอด จังหวัดตาก โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (กรมท่าอากาศยาน) โครงการก่อสร้าง 
ทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย (กรมทางหลวงชนบท) ไม่สามารถ
เวนคืนที่ดินได้ ท าให้การเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าแผนการด าเนินงานที่ก าหนด  
และบางโครงการต้องชะลอการด าเนินงาน 

2.2) การต่อต้านคัดค้านจากมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนการศึกษา อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล และ โครงการก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกสงขลา แห่งที่ 2 (กรมเจ้าท่า) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมีการต่อต้านในขั้นตอนการด าเนินโครงการ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (การท่าเรือ 
แห่งประเทศไทย) โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค และโครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์
ข้ามจุดตัดรถไฟ (กรมทางหลวงชนบท) การต่อต้านของมวลชนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ 
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2.3) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้โครงการก่อสร้างโดยเฉพาะ
การก่อสร้างถนนที่ต้องทยอยก่อสร้าง อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก
ระหว่างภาค โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ โครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก  โครงการก่อสร้างสะพานข้าม 
ทางรถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยส าหรับก่อสร้างสะพาน (กรมทางหลวง) 

2.4) การไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ เกิดจาก 
หลายสาเหตุ เช่น ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ (การรถไฟ 
แห่งประเทศไทย) การไม่สามารถเข้าพ้ืนทีไ่ด้ เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (กรมการขนส่งทางบก)
ปรับแบบ โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) และ     
ฝนตกไม่สามารถก่อสร้างได้ เช่น โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. จ านวน 11 แห่ง (องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ) ไม่มีบริษัทมายื่นการประกวดราคาโครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสารปรับอากาศ
ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)  

2.5) ข้อจ ากัดของทรัพยากร เกิดจากบุคลากรไม่เพียงพอ อาทิ จ านวนผู้สอน
ความปลอดภัยด้านการบินมีไม่เพียงพอในมาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการ
ก ากับดูแความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme: USOAP) (ส านักงาน 
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) เกิดจากสิทธิการบินและการจัดสรร slot การบินที่มีจ ากัดในกรณีมาตรการ
พัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  (บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน))   
การแข่งขันในตลาดสูงจึงไม่สามารถเพ่ิมเส้นทางบินได้ในกรณีมาตรการส่งเสริมสายการบินให้เพ่ิมจุดบินไปยัง
ท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย(บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากัด) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดอบรม
ในบางหลักสูตรจึงไม่สามารถส่ง บุคคลากรเข้าอบรมได้ในกรณีการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)  

 4.1.2  ผลการประเมินแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ  
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จส าหรับใช้ประเมินผล 

การด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)  (รวมตัวชี้วัดย่อย) 47 ตัวชี้วัด  
ในการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 พบว่า ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 19 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มี 
ผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายจ านวน 26 ตัวชี้วัด และมีตัวที่วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้   
จ านวน 2 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการพัฒนาฐานข้อมูล ได้แก่ ความตรงต่อ
เวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) จ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะที่เพ่ิมขึ้น (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตาม 
รายเป้าประสงค์ ดังนี้ (ตารางท่ี 4-2 )  

 

 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๖ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 

ตารางท่ี 4-2 สรุปตัวช้ีวัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเปา้หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได ้

หน่วยงาน
ประมวลผล

ตัวชี้วดั 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  
1. มูลค่าการขนส่งสินค้าท่ีดา่นการค้าชายแดนเช่ือมต่อ
โครงข่ายทางหลวงอาเซยีน  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 1.1 ด่านเชียงของ    สนข. 
 1.2 ด่านแม่สาย    สนข. 
 1.3 ด่านแม่สอด    สนข. 
 1.4 ด่านหนองคาย    สนข. 
 1.5 ด่านนครพนม    สนข. 
 1.6 ด่านมุกดาหาร    สนข. 
 1.7 ด่านอรัญประเทศ    สนข. 
 1.8 ด่านสะเดา    สนข. 
 1.9 ด่านปาดังเบซาร์    สนข. 

2. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง      กทท. 
3. ปริมาณผู้โดยสารท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
4. ปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
1. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง     ทล. 
2. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อ
การบริหารเชิงประสบการณ์  

 
  ทล. 

3. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท
ที่มีต่อการบรหิารเชิงประสบการณ์  

 
  ทช. 

4. ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค     ทย. 
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน     ทย. 
6. ปริมาณเทีย่วบินทั้งหมดภายในเขตแถลงขา่วการบินกรุงเทพ     บวท. 
เป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  
1. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน     ขบ. 
2. จ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง 
การเดินทาง  

 
 

 ทล. 

3. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน 
ของ คค. ทั่วประเทศ  

 
 

 สนข. 

4. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัตเิหตุทีเ่กิดจากการขนส่งทางถนน 
ทั่วประเทศ  

 
 

 สนข. 

5.  อัตราการเกดิอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่าน
เสมอระดับ  

 
  รฟท. 

6. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า     จท. 
7. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า     จท. 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๗ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 

ตารางท่ี 4-2 สรุปตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ (ต่อ)  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเปา้หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ไม่สามารถ
ประเมินผลได ้

หน่วยงาน
ประมวลผล

ตัวชี้วดั 

8. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ าพิจารณาจาก 
ด้านความปลอดภัย  

 
  จท. 

9. ความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานก ากับดูแลสนามบิน 
ที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO  

 
 

 กพท. 

10. การเกิดอุบตัิเหตดุ้านการขนส่งทางอากาศ     สสย. 
เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
1. สัดส่วนปรมิาณการขนส่งสินค้าทางราง     สนข. 
2. สัดส่วนปรมิาณการขนส่งสินค้าทางน้ า     สนข. 

๒.๑ ทางล าน้ า    สนข. 
๒.๒ ทางชายฝั่ง    สนข. 

3. ปริมาณและระยะทางการขนสง่สินค้าทางราง     รฟท. 
4. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสนิค้า     รฟท. 
5. ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางน้ า      

    5.1 ทางล าน้ า    จท. 
    5.๒ ทางชายฝั่ง    จท. 
6. สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง     สนข. 
7. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     สนข. 
8. ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม     รฟท. 
เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเขา้ถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ     

1.1 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค     ขบ. 

1.2 ในส่วนภูมภิาค     บขส. 

2. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา)     รฟท. 

3. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ)     รฟท. 

4. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม     รฟท. 

5. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์     รฟท. 

6. ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
ทุกเส้นทาง  

 
 

 
รฟม./รฟฟท. 

7. จ านวนจุดเช่ือมต่อการเดนิทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึน้     สนข. 

หมายเหตุ: ตัวช้ีวัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ หมายถึง ตัวช้ีวัดที่ยังไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย ขาดฐานข้อมูล และยังไม่มีผลการด าเนินงาน   
 

1) เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 
พบว่า ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า ณ Gateway และด่านการค้า ได้แก่ ตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (การท่าเรือแห่งประเทศไทย) และตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)) และตัวชี้วัดมูลค่าการขนส่งสินค้า 
ที่ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงอาเซียนด่านชายแดนหลายแห่ง เช่น ด่านแม่สอด  



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๘ 
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

 

ด่านมุกดาหาร (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นและ 
มีค่าสูงกว่าเป้าหมาย 

ส าหรับตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน)) แม้จะมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึนแต่ยังคงไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

2) เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง พบว่า  
ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มเ พ่ิมขึ้นและมีค่าสูงกว่าเป้าหมาย ได้แก่  ตัวชี้ วัด อัตราการเคลื่อนตัว 
บนถนนโครงข่ายทางหลวง (กรมทางหลวง) ตัวชี้วัดร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง 
ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท) และตัวชี้วัดปริมาณเที่ยวบิน
ทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด)  

ส าหรับตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค (กรมท่าอากาศยาน) 
และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (กรมท่าอากาศยาน) แม้ผลการด าเนินงานมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  

3) เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง พบว่า 
การเกิดอุบัติเหตุโดยรวมมีมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด กล่าวคือ ตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจาก
การขนส่งทางถนนทั่วประเทศ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) ตัวชี้วัดจ านวนครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง (กรมทางหลวง) ตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
การขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า (กรมเจ้าท่า) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ส าหรับตัวชี้วัด
จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (กรมการขนส่งทางบก) และตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ (ส านักงานนโยบายและแผน 
การขนส่งและจราจร) แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เช่นเดียวกับตัวชี้วัดการเกิดอุบัติเหตุ
ด้านการขนส่งทางอากาศ (ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน) มีค่าสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด (ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย) และตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของจ านวนคู่มือปฏิบัติงานก ากับฯ 
ดูแลสนามบินที่ต้องปรับปรุงให้ครบถ้วนตามมาตรฐาน ICAO (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย)  
มีค่าต่ ากว่าเป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ  
(การรถไฟแห่งประเทศไทย) และตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า (กรมเจ้าท่า) มีแนวโน้มลดลง
และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย   

๔) เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ า (Shift mode) พบว่า 
ในส่วนของการขนส่งสินค้าทางราง ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง (ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าตัวชี้วัดปริมาณและระยะทาง 
การขนส่งสินค้าทางราง และตัวชี้วัดความเร็วเฉลี ่ยของรถไฟขนส่งสินค้า (การรถไฟแห่งประเทศไทย)  
มีค่าต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ส าหรับการขนส่งสินค้าทางน้ า พบว่า ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร)  แม้จะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีค่าสูงกว่าเป้าหมาย  
โดยการขนส่งสินค้าชายฝั่ง ซึ่งสะท้อนจากตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง (กรมเจ้าท่า) ที่มีแนวโน้ม 
เพ่ิมขึ้นและมีค่าบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า (กรมเจ้าท่า) มีค่าต่ ากว่า
เป้าหมาย  
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   ในด้านผลกระทบสิ ่งแวดล้อมจากภาคการขนส่ง ตัวชี ้ว ัดสัดส่วนการใช้พลังงาน 
ของภาคการขนส่งและตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและมีผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนด   

5) เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  พบว่า 
ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค (บริษัท ขนส่ง จ ากัด) มีค่าสูงกว่า
เป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และส่วนภูมิภาค (กรมการขนส่งทางบก) ตัวชี ้วัดความเร็วเฉลี ่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม  
(รถไฟธรรมดา เช่น รถไฟชานเมือง) ตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย) ตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ ) ตัวชี้วัดความตรงต่อ
เวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (การรถไฟแห่งประเทศไทย) และตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดย
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ บริษัท รถไฟฟ้า 
รฟท.จ ากัด) มีค่าต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด จึงมีผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  
 
4.2 ข้อเสนอแนะ 
 4.2 .1  การประเมินผลแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ด้วยตัวชี้ วัดภายใต้ เป้าประสงค์ต่างๆ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) พบว่า มีตัวชี้วัดที่สะท้อน 
ผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องมาตลอดหลายปี โดยเฉพาะตัวชี้วัดภายใต้
เป้าประสงค์ที่  ๓ ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เป้าประสงค์ที่  4  
ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและ
เพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
ซึ่งโครงการ/มาตรการส่วนใหญ่ภายใต้เป้าประสงค์ทั้ง 3 ดังกล่าว อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ในขั้นตอนของ
การศึกษาแต่ยังไม่ได้น ามาขับเคลื่อนในทางปฏิบัติและบางส่วนยังไม่เริ่มน าโครงการมาขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ผลการด าเนินงานยังคงไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ประกอบกับแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ขับเคลื่อนมาถึงช่วงปลายแผนที่มีก าหนดสิ้นสุดระยะเวลาของแผนภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้น จึงเห็นควรให้หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินโครงการ/มาตรการที่ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างการด าเนินงาน จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพ่ือให้โครงการสามารถ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ และช่วยให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ทั้ง 3 ด้ าน 
เป็นไปตามเป้าหมายได้ดีข้ึน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการน าโครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
เช่นการก่อสร้าง การด าเนินการ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่ง  
ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันเป็นการสนับสนุนการขนส่งที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งฯ   
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4 .2.2 ผลการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า โครงการ/มาตรการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
มีสถานการณ์ด าเนินงานที่มีความคืบหน้ามากขึ้นกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยังมีบางโครงการ 
ที่มีความล่าช้าในขั้นตอนการศึกษาและขั้นตอนการด าเนินงาน ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น การศึกษาหรือ
กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และในขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการ เช่น ปัญหาการเวนคืนที่ดิน การต่อต้านคัดค้านจากมวลชน 
และประชาชนในพื้นท่ี การไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ การด าเนินการก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างไม่แล้วเสร็จ
ตามแผนที่ก าหนดตลอดจนข้อจ ากัดของทรัพยากร เหล่านี้ส่งผลให้การด าเนินโครงการ/มาตรการล่าช้ากว่าแผน
ที่ก าหนดไว้ และในบางกรณีต้องยกเลิกหรือชะลอโครงการ รวมทั้งยังไม่สามารถน าโครงการ/มาตรการใหม่ๆ 
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ มาเริ่มด าเนินการได้ตามแผน ดังนั้น หน่วยงานจึงควรให้ความส าคัญ
กับการขับเคลื่อนในด้าน Softside อาทิ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การบริหารจัดการ เช่น การบริหาร
จัดการด้านอุปสงค์ (Demand management) การพัฒนาคุณภาพการขนส่ง การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
การสร้างความรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชนในพ้ืนที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประยุกต์ใช้การปฏิบัติการ
ด้านข่าวสาร (Information operation: IO) การน าเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม เช่น เทคโนโลยีขนส่ง
อัจฉริยะ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการด าเนินโครงการ /มาตรการ 
ตลอดจนให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือช่วยให้การด าเนินโครงการ 
และมาตรการแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ 

4.2.3 การประเมินครั้งนี้พบว่ามีบางตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจาก (1) ยังไม่ได้ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย ได้แก่ ตัวชี้วัดจ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (ส านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร) (2) ขาดฐานข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงาน เช่น ตัวชี้วัดความตรงต่อเวลา
ของรถไฟขนส่งสินค้าโดยรวม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) ดังนั้น จึงเห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเร่งรัดด าเนินการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีความครบถ้วน ระบบการรายงานผลที่รวดเร็ว  
และก าหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมต่อไป 
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