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ค ำน ำ 
 

 

กระทรวงคมนาคม (คค.) ได้ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕54 - ๒๕๖๓ 
ตามที่ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด คค. 
รับผลสรุปรายงานการศึกษาจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓  
พร้อมโครงการและมาตรการภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการขนส่งไปพิจารณาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับขีดความสามารถในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายหรืองบลงทุน กรอบระยะเวลาในแต่ละปี ตลอดจนสถานการณ์ 
ปัจจัยแวดล้อมตามกระบวนการขั้นตอนต่อไป โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔  
รับทราบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และให้ คค. และหน่วยงานอ่ืนใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือ 
ส าหรับประสานการด าเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการสอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าที่  และเนื่องจากแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ด าเนินงานมาถึงครึ่งแรกของแผน กระทรวงคมนาคมจึงได้ทบทวนแผนหลักการพัฒนา
ระบบขนส่งฯ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปลัดกระทรวงคมนาคม 
ได้ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ และให้หน่วยงาน
ในสังกัด คค. น าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวนไปด าเนินการต่อไป 

สนข. ได้จัดท ารายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง 
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ฉบับนี้  สนข. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม 
ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา    
และขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ให้บรรลุเป้าประสงค์
และยุทธศาสตร์ของแผน และมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนได้ตามวิสัยทัศน์ของแผน รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน    
การพัฒนาระบบขนส่งและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 
 
 
 

 ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 กันยายน ๒๕62 
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สารบัญ 
 
 
เร่ือง              หน้า 
  
 

บทที่ 1  แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  
           ในชว่งครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2559 - 2563) 

   1-1 
 

 

บทที่ 2  ผลการด าเนินโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
           พ.ศ. 2554 - 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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บทที่ 3  การประเมินตัวชี้วัดของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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บทที่ 4  สรุปและข้อเสนอแนะ  4-1 

ภาคผนวก   รายละเอียดความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลัก 
     การพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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สารบัญตาราง 
 
 
ตารางที่              หน้า 
  

1-1 ความเชื่อมโยงของเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนหลักการพัฒนา
 ระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน 

1-2 

2-๑ สรุปสถานะโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

2-3 

2-2  สรุปความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนสง่ฯ 
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

               2-5 

3-1    ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 3-1 
3-2   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค  
         ที่ปรับปรุงใหม่ 

3-2 

3-3    ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่ปรับปรุงใหม่ 3-2 
3-4    ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ        3-3 
3-5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในเป้าประสงค์ที่  1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 
 เชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  

3-4 

3-6   ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึง  
       ระบบการคมนาคมขนส่ง  

 3-6 

3-7 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัย  
       ในการเดินทางและการขนส่ง  

3-8 

3-8 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  
       และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 3-10 

3-9 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 5  ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้  
       ระบบขนส่งสาธารณะ  

             3-12 

3-10  สรุปการประเมินตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ               3-13 
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สารบัญแผนภาพ 
 
 
ภาพที่              หน้า 
  

2-1    สถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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4-1 ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

  4-6 

4-2 ประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
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ชื่อย่อหน่วยงาน 
 

ชื่อย่อ        หน่วยงาน 
 

หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
คค. กระทรวงคมนาคม 
ขบ. กรมการขนส่งทางบก 
ทล. กรมทางหลวง 
ทช. กรมทางหลวงชนบท 
ขร. กรมการขนส่งทางราง 
จท. กรมเจ้าท่า 
ทย. กรมท่าอากาศยาน 
สนข. ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
สปค. ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
กทพ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
บขส. บริษัท ขนส่ง จ ากัด 
ขสมก. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
รฟท. การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รฟฟท. บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด 
รฟม. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
กทท. การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
บกท. บริษัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
ทอท. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
บวท. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ ากัด 
สบพ. สถาบันการบินพลเรือน 
บทม. บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ากดั 
สสย. ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 
กพท.        ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

หน่วยงานภายนอก 
ทร. กองทัพเรือ 
สศช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
สผ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กก.วล. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
คชก. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กค. กระทรวงการคลัง 
สงป. ส านักงบประมาณ  
สคร. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ  
กทม. กรุงเทพมหานคร  
คจร. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
BTS บริษัท บีทีเอสกรุ๊บโฮลดิ้งส์ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการ PPP คณะกรรมการนโยบายการใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร      ๑-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

บทท่ี 1  
แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563
ในช่วงครึ่งหลังของแผน (พ.ศ. 2559 – 2563) 
 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งสู่การขนส่ง
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  
เพ่ือให้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ สามารถบรรลุผลมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ สรุปสาระส าคัญของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน ดังนี้   

1. วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์  แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน 
ได้คงวิสัยทัศน์เดิมในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญของการพัฒนาการขนส่งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลไว้ 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 มาตรฐานยานพาหนะ 
และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง ๒) ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก วัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะ 
เรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ  
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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. การพัฒนาโครงข่ ายการขนส่ งภายใน 
ประเทศเพื่อเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค 
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. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศเพิ่มขึ้น 
๒. การค้าระหว่างประเทศ
แ ล ะ ก า ร ค้ า ช า ย แ ด น 
ของไทยขยายตัว 
๓. เพิ่มบทบาทเศรษฐกิจ
ของไทยในภูมิภาค 

  

เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ค ว า ม ค ล่ อ ง ตั ว แ ล ะ 
ก า ร เข้ า ถึ ง ร ะ บ บ ก า ร
คมนาคมขนส่ง  

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. เ พิ่ ม โ อ ก า ส ใ น        
การประกอบธุรกิจ 

เป้าประสงค์ที่ 3  
เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง แ ละ เพิ่ ม 
ความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่ง 

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 
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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. ชุมชนมีความน่าอยู่มากขึ้น 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

2. ตัวชี้ วัด โครงการและมาตรการ ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ฉบับทบทวน
ประกอบด้วยตัวชี้วัดเพ่ือประกอบการประเมินผลเป้าประสงค์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
รวม 47 ตัวชี้วัด (รวมตัวชี้วัดย่อย) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานขอปรับเพ่ิมตัวชี้วัด  
รวมเป็น 49 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 โครงการและมาตรการจะกล่าวถึงในบทต่อไป  
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บทท่ี 2  
ผลการด าเนินโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร 
พ.ศ. 2554 - 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 
 
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ฉบับทบทวน ประกอบด้วย  
136 โครงการ และ 38 มาตรการส าคัญ ที่สอดรับกับเป้าประสงค์ทั้ง ๕ ประการ เพ่ือมุ่งไปสู่การพัฒนาสู่การขนส่ง 
ที่ยั่งยืน  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ เดือนมีนาคม 2562) หน่วยงานในสังกัด คค.  ที่เกี่ยวข้อง 
ได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ มาขับเคลื่อน การด าเนินงาน  
สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

2.1  ผลการด าเนินโครงการและมาตรการ 
  หน่วยงานในสังกัด คค. ที่เกี่ยวข้องรวม 21 หน่วยงาน ได้น าโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ มขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยมีความคืบหน้าการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สรุปตามแผนภาพที่ 2-1 และตารางที่ 2-1  
และรายละเอียดในภาคผนวก  

 

   แผนภาพที่ 2-1 สถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
ปีงบประมาณ 2562 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

 

 2.1.1 ผลการด าเนินโครงการ    
1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินโครงการ โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 

ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและการด าเนินโครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา 9 โครงการ  
และอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 51 โครงการ รวม 60 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.12 ของโครงการภายใต ้
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -
ขอนแก่น (รฟท.) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการฯ  
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2) ด าเนินการแล้วเสร็จ โครงการที่ศึกษาแล้วเสร็จ 42 โครงการ และโครงการที่ด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ 19 โครงการ รวมโครงการแล้วเสร็จ 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.85 ของโครงการภายใต้ 
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด (จท.) โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (กทพ.)  
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ (ขบ.) โครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดยสาร 
ปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน (ขสมก.) 

3) ยุติ/ชะลอโครงการ โครงการที่ชะลอ/ยุติ 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของโครงการภายใต้
แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 136 โครงการ โดยโครงการที่ชะลอ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า   
สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต - ล าลูกกา) โดย คค.ต้องรอความชัดเจนเรื่องการให้ กทม.  
รับโอนโครงการและภาระหนี้ของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแรก (ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต และช่วงแบริ่ง -
สมุทรปราการ) และพิจารณาปริมาณผู้โดยสาร (รฟม.) โครงการที่ยุติก อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร 
เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าไม่มีความเหมาะสมด้านการเงินและเศรษฐกิจ (จท.) 

4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ และยังไม่ได้เริ่ม
ด าเนินการ รวม 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.41 ของโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 
136 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย (3 สายทาง) (ทช.) 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก - พิษณุโลก - เพชรบูรณ์ - ขอนแก่น - มุกดาหาร (รฟท.)  

2.1.2 ผลการด าเนินมาตรการ   
1) อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินมาตรการ มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ      

มีมาตรการที่อยู่ระหว่างศึกษา 1 มาตรการ และอยู่ระหว่างด าเนินการ 29 มาตรการ รวม  30 มาตรการ  
คิดเป็นร้อยละ  78.95  ของมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 มาตรการ อาทิ 
มาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (USOAP) (กพท.) 
มาตรการส่งเสริมสายการบินให้เพิ่มจุดบินไปยังท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บกท. และ บทม.) 

2) ด าเนินการแล้วเสร็จ มาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 15.79  
ของมาตรการ ทั้งหมด 38 มาตรการ โดยมาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ อาทิ มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ขบ.) มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (รฟม.) 

3) ยุติ/ชะลอมาตรการ มาตรการที่ชะลอ/ยุติ 2 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 ของมาตรการ
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ทั้งหมด 38 โครงการ ได้แก่ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาต
การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขบ.) ซึ่งยุ ติมาตรการเนื่องจากปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติ 
การขนส่งทางบก พ.ศ.2527 ที่บังคับใช้ไว้อยู่แล้ว จึงยังคงใช้บทบัญญัตินี้ ในการออกใบอนุญาตการประกอบการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไปได้ มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งทางรถไฟ (รฟท.) ซึ่งชะลอมาตรการ
โดยอยู่ระหว่างการร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน 

4) ยังไม่เริ่มด าเนินการ ไมม่ีมาตรการที่ยังไมเ่ริ่มด าเนินการ  
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตารางท่ี 2 - 1 สรุปสถานะโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

โครงการและมาตรการ โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ด าเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนนิการ รวม 

อยู่ระหว่าง 
ศึกษา 

แล้ว
เสร็จ 

  อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้ว
เสร็จ 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาประตูการค้า
หลักและประตูการค้าชายแดน รวมท้ังเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

โครงการ 3 6 10 2 1 1 23 
มาตรการ   - - 2 - - - 2 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาโครงข่าย          
การขนส่งภายในประเทศเพื่อเชื่อมโยงเมืองหลกั
ในภูมิภาค 

โครงการ 2 4 4 - - 1 11 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 

โครงการ - - - - - - - 
มาตรการ 1 - - 1 1 - 3 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาระบบ การบริหาร
จัดการโครงสร้าง พื้นฐานด้านการขนส่งของ
ภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนา
บุคลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 1 3 1 1 2 1 9 
มาตรการ - - 8 4 - - 12 

รวมเป้าประสงค์ที่ 1 โครงการ 6 13 15 3 3 3 43 
รวมเป้าประสงค์ที่ 1 มาตรการ 1 - 10 5 1 - 17 

  เป้าประสงคท์ี่ 2 เพือ่เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 2 3 2 3 1 - 11 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคม 
ขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 

โครงการ   - 1 3 4 - - 8 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการจราจรและการจัดการ
ความต้องการในการเดินทาง 

โครงการ - 2 1 - - - 3 
มาตรการ - - 2 - - - 2 

รวมเป้าประสงค์ที่ 2 โครงการ 2 6 6 7 1 - 22 
รวมเป้าประสงค์ที่ 2 มาตรการ - - 2 - - - 2 

  เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะและสภาพ 
แวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัย 
ในการเดินทาง 

โครงการ - - 7 3 - 1 11 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ 
จิตส านึกวัฒนธรรมความปลอดภัยและทักษะ
เรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

โครงการ - - - 1 - - 1 
มาตรการ - - 5 - - - 5 
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โครงการและมาตรการ โครงการ/ 
มาตรการ 

ศึกษา 
1/

 
ด าเนนิโครงการ/

มาตรการ 
2/

 ยุต/ิ
ชะลอ 

ยังไม่เริ่ม
ด าเนนิการ รวม 

อยู่ระหว่าง 
ศึกษา 

แล้ว
เสร็จ 

  อยู่ระหว่าง 
ด าเนนิการ 

แล้ว
เสร็จ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่ง
และจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
ตามหลักสากล และกรอบความตกลง
ระหว่างประเทศ 

โครงการ - - 1 - - - 1 
มาตรการ - - 6 1 1 - 8 

รวมเป้าประสงค์ที่ 3 โครงการ - - 8 4 - 1 13 
รวมเป้าประสงค์ที่ 3 มาตรการ   - - 11 1 1 - 13 

  เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งทีป่ระหยดัพลังงาน และเปน็มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่ง 
ทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 1 14 11 - 2 2 30 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา
เทคโนโลยี  เพื่อให้มีการใช้พลังงานและ
ยานพาหนะท่ีสะอาดและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

โครงการ - 2 1 1 - - 4 
มาตรการ - - 1 - - - 1 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและ
จราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดลอ้มตามหลัก
สากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

โครงการ - 1 - - - - 1 
มาตรการ   - - 3 - - - 3 

รวมเป้าประสงค์ที่ 4 โครงการ 1 17 12 1 2 2 35 
รวมเป้าประสงค์ที่ 4 มาตรการ - - 4 - - - 4 

  เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

โครงการ - 4 8 2 3 - 17 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 

โครงการ - 2 - - - - 2 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะระหว่างเมืองภูมิภาค 

โครงการ   - - 2 1 - - 3 
มาตรการ - - - - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาและการเข้าถึง
ระบบขนส่งสาธารณะ 

โครงการ - - - 1 - - 1 
มาตรการ - - 2 - - - 2 

รวมเป้าประสงค์ที่ 5 โครงการ - 6 10 4 3 - 23 
รวมเป้าประสงค์ที่ 5 มาตรการ - - 2 - - - 2 
รวมทั้ง 5 เป้าประสงค ์ โครงการ 9 42 51 19 9 6 136 
รวมทั้ง 5 เป้าประสงค์  มาตรการ 1 - 29 6 2 - 38 

หมายเหตุ:  
1/ การศึกษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศึกษาความเป็นไปได้ การศึกษาออกแบบรายละเอียด การศึกษาเพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ/มาตรการการศึกษาเพื่อจัดท ารายงาน   

                   ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  การศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการ 
       2/ การด าเนินโครงการ ได้แก่ การด าเนินงานในขั้นตอนประกวดราคา จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ก่อสร้าง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณ์และยานพาหนะ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ส าหรับการด าเนินมาตรการ ได้แก่ การด าเนินมาตรการในขั้นตอนปรับปรุง กฎหมาย/กฎระเบียบ การจัดสรรแหล่งเงิน  
การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เป็นต้น  
 

 
 

 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตารางที่ 2 - 2  สรุปความคืบหน้าการด าเนินโครงการและมาตรการในแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ   
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1. เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลางเชื่อมต่อการเดนิทางและการขนส่ง   
    1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาประตกูารค้าหลกัและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

โครงการ  

1.โครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 
จงัหวัดเชียงราย  

ขบ. 56-63       

2.โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน จังหวัดนครพนม   ขบ. 56-64       

3.โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งสินค้าทางถนน  

ขบ. 58-63   
 (FD+DD+PPP) 

    

4.โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ   ทล. 58-65       

5.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง ทช. 59-63       

6.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนท่าอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ (10 สายทาง) 

ทช. 59-66    
 

 

   

7.โครงการสนับสนุนท่าเทียบเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ทช. 59 -62       

8.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพาน 
ข้ามแม่น้ าโขง แห่งท่ี 4 จังหวัดเชียงราย (3 สายทาง)  

ทช.   61-64       

9.โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
บริเวณชายแดน (8 สายทาง) 

ทช. 58-66    
 

   

10.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล  จท. 59-66      
(ยุติ) 

 

11.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา แห่งท่ี 2 จท. 55-67       

12.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ 
จังหวัดตราด   

จท. 54-59       

13.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ท่ี จังหวัดกระบี่ จท. 58-67       

14.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่         
ท่ีอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จท. 58-67       

15.โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3  กทท. 54-67   
    (ประกวดราคา) 

    

16.โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก  ทย. 59-62       

17.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา   ทย. 59-62       

18.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะท่ี 2 ทอท. 54-64       

19.โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท. 59-65   
(ครม.) 

    

20.โครงการอาคารผู้โดยสารหลังท่ี ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ทอท. 61-65   
(ครม.) 

    

21.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต  ทอท. 54-61       

22.โครงการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 
ส าหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้   

สนข. 58-59       

23.โครงการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย 
ทางรถไฟสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ การท่องเท่ียว 
และการพัฒนาพ้ืนท่ี   
 

ขร. 59-60       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

มาตรการ 

1.มาตรการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ ตะ เภาให้ เป็น 
ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งท่ี ๓  

สปค. 58       

2.มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบิน และ/หรือ
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานท่ีท่าอากาศยานอู่ตะเภา   

 สนข./    
บกท. 

57-65     
 

  

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

24.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายพัทยา - มาบตาพุด  

ทล.  58-62       

25.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา  

ทล. 59-63       

26.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายบางใหญ ่- บ้านโป่ง - กาญจนบุรี  

ทล. 59-62       

27.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/มาเลเซีย 

ทล. 63-66   
(PPP) 

    

28.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายกาญจนบุรี - บ.พุน้ าร้อน 

ทล. 63-66  
(DD+EIA) 

     

29.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
สายกรุงเทพ - ชลบุรี ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์ 

ทล. 62-64   
(EIA) 

    

30.โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ - หัวหิน  ขร./
รฟท./ 

-   
(EIA+PPP)     

31.โครงการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ ช่วงกรุงเทพ – ระยอง
(ปรับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน)   

ขร./
รฟท./ 

-   
(ประกวด
ราคา) 

    

32.โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (รถไฟไทย - จีน) 

ขร/
รฟท. 

 60-66       

33.โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกาญจนบุรี –
กรุงเทพ - อรัญประเทศ, กรุงเทพ - แหลมฉบัง, กรุงเทพ -
เชียงใหม่ (รถไฟไทย - ญี่ปุ่น) 

 ขร/
รฟท. 

-  
(EIA) 

     

34.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก –
พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ขอนแก่น - มุกดาหาร  

ขร/ 
รฟท. 

-       

1.3 ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การพัฒนาศกัยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
มาตรการ 

3.มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.    60       

4.มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่ง
ทางรถไฟ   

รฟท. -       

5.มาตรการส่งเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ 
รับจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

    

 

  

         



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี  
      และการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง 

โครงการ 

35.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่งของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน   

ขบ.   -       

36.โครงการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   สนข./
ทล. 

60       

37.โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH15 R12 และ R8  
เป็นเส้นทางการขนส่งระหว่างประเทศ   

ทล. -       

38.โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพทางราง/มาตรฐาน
วัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   -       

39.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากร 
ด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ 

สบพ. 61-๖4 
 

     
 

 

40.โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง 

สนข. 61-63       

41.โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลกระทบโครงการ
ลงทุนด้านคมนาคมขนส่งในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

สนข. -       

42.โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทด้านการขนส่งทางอากาศ   สนข. 60-61       

43.โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบการจราจร
และขนส่งอัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สนข. 60   
(อยู่ระหว่าง

แผนปฏิบัติการ)  

    

                            มาตรการ 

6.มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
โครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ  

ขบ 54       

7.มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการและก ากับการใช้ 
ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. ด าเนินกา
รต่อเนื่อง 

      

8.มาตรการการปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดการท่ีมี 
การแยกบทบาทภารกิจของหน่วยงานระดับนโยบาย 
หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติท่ีชัดเจน  

กพท./ 
ขร. 

5๘-๖๒       

9.มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับการขนส่ง 
ทางราง เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
และผ่านแดน  

รฟท. 53-58       

10.มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58       

11.มาตรการระบบ Intelligent Traffic Systems หรือ 
EXAT ITS ระบบจราจรอัจฉริยะ   

กทพ. 59-63       

12.มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง :  
การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

13.มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาคชายฝั่งทะเล
อาเซียนท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐานกฎระเบียบข้อบังคับ 
การก ากับดูแล 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

14.มาตรการพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO 

กพท. 59-62       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

15.มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ  

ทอท./ 
บกท./ 
บทม. 

ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      

16.มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
คลังสินค้า   

ทอท. 61       

17.มาตรการพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีด้านการขนส่ง  สบพ/
ทอท. 

59-63       

๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

44.โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 และสะพานสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี  

ทล. 63-66       

45.โครงการก่ อสร้ างสะพานข้ ามแม่ น้ า เจ้ าพระยา  
บริเวณพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ - ถนนเชื่อมต่อ
สะพานข้ามแม่น้ าท่าจีน บริเวณท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร   

ทช. 57-67   
(EIA) 

    

46.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณสนามบินน้ า  
จังหวัดนนทบุรี  

ทช. 60-66      
(ชะลอ) 

 

47.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ านนทบุรี                                        ทช. 57       

48.โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์  - 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนือ - ใต้  

ทช. 59-62       

49.โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ และถนนราชพฤกษ์   
ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3) 

ทช. 60-63       

50.โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร  

กทพ. 56-60       

51.โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2  
เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
และส่วนทดแทนตอน N1 

กทพ. 60-66       

52.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตก 

กทพ. 59-65       

53.โครงการถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  สนข. 58   
(ศึกษา) 

    

54.โครงการศึกษาด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
และออกแบบรายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่าง 
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษศรีรัช - วงแหวน  
รอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59   
 

    

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค 
โครงการ 

55.โครงการ เร่ ง รัดก่อสร้ า งขยาย 4 ช่องจราจร  
และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงโครงการบูรณะทางหลวง 
สายหลักระหว่างภาค   

ทล. 58-65       

56.โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค 
(32 สายทาง) 

ทช. 59-70    
 

 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

57.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการเกษตร   ทช. 59       

58.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนการท่องเท่ียว  
(34 สายทาง)  

ทช. 58-67    
 

   

59.โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต กทพ. 56-67   
(PPP) 

    

60.โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน 
ลานจอดรถยนต์  พร้อมระบบไฟฟ้า ท่าอากาศยาน
นครศรีธรรมราช 

 ทย. 57-60       

61.โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอดเครื่องบินและ 
ลานจอดรถท่าอากาศยานอุดรธานี  

ทย. 59-61       

62.โครงการก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน        
ท่าอากาศยานล าปาง 

ทย. 59-61       

2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสทิธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ 

63.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ 
การเดินอากาศ 

บวท. 55-62       

64 . โ คร งก า ร ศึกษาจั ดท า แผนพัฒนามาตรฐาน 
ด้านการจัดการระบบจราจรในเมืองภูมิภาค  

สนข. 59       

65.โครงการบริหารจัดการความต้องการในการเดินทาง
เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 

สนข. 58       

มาตรการ 
18.มาตรการส่ ง เ ส ริ ม สายก ารบิ น ให้ เ พิ่ ม จุ ด บิ น 
ไปยังท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย 

บกท./  
บทม. 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

19.มาตรการปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการ 
ของท่าอากาศยานภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

๓. เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภยัในการเดินทาง

และการขนส่ง 
โครงการ 

66.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถ ขบ. 60       
67.โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศ  

ทล. 58-65       

68.โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65       

69.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟและงานรื้อย้าย
สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนท่ี รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 

ทล. 58-65       

70.โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ 
(จ านวน 24 แห่ง) 

ทช. 58-64    
 

   

71.โครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณทั่วประเทศ รฟท. 61-64       
72.โครงการติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ  รฟท. 62       
73.โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย  รฟท. 60-62       
74.โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ  รฟท. -       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

75.โครงการจัดหาและติดตั้งป้ายหยุดสะท้อนแสงและ 
ป้ายเตือน กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว   

รฟท. 59       

76.โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่ง
อ่าวไทยตอนบน   

จท. 55-6๒       

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรม  
 ความปลอดภัยด้านการขนส่ง 

โครงการ 

77.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรแผนป้องกัน
และบรรเทาภัยในภาคคมนาคม 

สนข. 59       

มาตรการ  

20.มาตรการบังคับใช้การจ ากัดความเร็วอย่างเป็นรูปธรรม  ทล./ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

21.มาตรการก าหนดมาตรฐานการขนส่งและบังคับใช้ 
อย่างเป็นรูปธรรม และมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย – 
คาดเข็มขัดนิรภัย 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนือ่ง 

      

22.มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทุกกลุ่ม 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

23.มาตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุ  
การแจ้งเหตุสารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

24.มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากจุดตัดทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ 
โครงการ 

78.โครงการศึกษาจัดท าแผนหลักด้านความมั่นคง 
ในภาคการขนส่ง ระยะท่ี 1 และการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 

สนข. ๕๙-60     
(แผนปฏิบัติการ) 

   

มาตรการ 

25.มาตรการบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยของ
ยานพาหนะและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดมากขึ้น 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

26.มาตรการปรับปรุ งกฎระเบียบการออกใบอนุญาต 
การประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

ขบ. -       

27.มาตรการกวดขั นน้ าห นั กรถบรรทุ กให้ เป็ น ไป 
ตามมาตรฐาน   

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

28.มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันภัยและ
การชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

29.มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงานและเพิ่มจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานให้เพียงพอ   

รฟท. 59       

30.มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา SOLAS Protocol 1988 
และอนุสัญญาLOADLINE Protocol 1988   

จท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      

31.มาตรการพัฒนาท่าเรือให้ เป็นไปตามมาตรฐาน 
PSHEMS  

กทท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

32.มาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการ
ตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme : USOAP)  

กพท. 59 –6๒    
 

   

๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๔.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น  

โครงการ 
79. โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - 
แก่งคอย  

รฟท. 60-62       

80.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น  รฟท. 60-62       

81.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงประจวบคีรีขันธ ์- ชุมพร  รฟท. 60-64       

82.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ รฟท. 60-64       

83.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ  รฟท. 60-64       

84.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - หัวหิน  รฟท. 60-64       

85.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  รฟท. 60-63       

86.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย  รฟท. 62-67   
  (EIA) 

    

87.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ -
อุบลราชธานี  

รฟท. 62-66   
(EIA)  

    

88.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  รฟท. 62-66   
(EIA) 

    

89.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี  รฟท. 60-62   
 (EIA) 

    

90.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ ่- 
สงขลา  

รฟท. 62-66   
(EIA) 

    

91.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - 
เชียงของ 

รฟท. 62-67   
(EIA) 

    

92.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงบ้านไผ่ - นครพนม  รฟท. 65-68   
(EIA) 

    

93.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสงขลา - สตูล  รฟท. -   
(EIA) 

    

94.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางบ้านภาชี - 
อ าเภอนครหลวง   

รฟท. -       

95.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง -
ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

รฟท. 59-61       

96.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงอุบลราชธานี  - 
มุกดาหาร   

รฟท. -       

97.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่  รฟท. 62-68   
(EIA) 

    

98.โครงการก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ ่- ปาดังเบซาร์  

ขร./
รฟท. 

63-66   
(เตรียมเสนอ 

ครม.) 

    

99.โครงการก่อสร้างโรงรถศรีราชาและหน่วย 10 ลาดกระบัง  รฟท. 59-60       

100.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าทดแทน GE 50 คัน รฟท. 60-64       

101.โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร  จท. 56-59      
(ยุติ) 

 

102.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้า 
ในแม่น้ าป่าสัก (ระยะท่ี 1/2/ระยะยาว)  

จท. 59-79    
  (ระยะท่ี 1) 

   



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

103.โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ าเจา้พระยาเพื่อการเดินเรือ   จท. 55-67        

104.โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A)  
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง 

กทท. 59-60       

105.โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ  
ท่ีท่าเรือแหลมฉบัง   

กทท. 58-60       

106.โครงการศึกษาแผนการพัฒนามาตรฐานระบบราง
ของประเทศไทย  

ขร. 59-60       

107.โครงการศึกษาเพื่อยกระดับการพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60       

108.โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือบก
(Dry Port) เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง โลจิสติกส์ 
ของภูมิภาค   

สนข. 61       

๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 
โครงการ 

109.โครงการจัดซ้ือและจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษารถ
โดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน ๔๘๙ คัน 

ขสมก. 60-61       

110.โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. จ านวน 13 แห่ง   ขสมก. ๕๗–61       

111.โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว Green Freight 
Interventions among SMEs  

 สนข./ 
  ADB 

๕๗–๕๙       

112.โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนในการพัฒนาระบบ
จักรยานในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙       

มาตรการ 

33.มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัดพลังงาน  ขบ. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      

๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โครงการ 

113.โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่งท่ียั่งยืนส าหรับเมือง 
ท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางอาเซียนไฮเวย์เพื่อเป็นเมือง
ต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในภาคคมนาคม  

สนข. ๕๙       

มาตรการ 

34.มาตรการส่งเสริมการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนและ
การรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

35.โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
ของประเทศไทย  

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

36.มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ท่ีเกี่ยวกับการบิน  

ทอท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

      

 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

๕.เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดบัการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
๕.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 

114.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง – บางซ่ือ - พญาไท  
(*ปรับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน
แบบไร้รอยต่อ)  

รฟท. 62-66    
(ประกวด
ราคา) 

 

   

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

รฟท. 62-65   
(ครม.) 

 

    

116.โครงการก่อสร้างรถไฟฟา้ สายสีม่วง (ช่วงบางใหญ่ - บางซ่ือ)  รฟม. 49-59       

117.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน  
(ช่วงหัวล าโพง-บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ)  

 รฟม. 49-63       

118.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง -
สมุทรปราการ)    

รฟม. 51-61 
 

      

119.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต -
สะพานใหม่ - คูคต)    

รฟม. 51-63 
 

      

120.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ช่วงศูนย์วัฒนธรรม 
-มีนบุรี (สุวินทวงศ์))  

 รฟม. 53-66       

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

122.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง)    รฟม. 53-64       

123.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-
ราษฎร์บูรณะ)   

รฟม. 53-68    
    (ตรียมประกวด

ราคา+
EIA+PPP) 

   

124.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม (ช่วงบางขุนนนท์-
ศูนย์วัฒนธรรม) 

รฟม. 53-68   
(ครม.) 

    

125.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน (ช่วงบางแค- 
พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 57-64      
(ชะลอ) 

 

126.โครงการก่อสร้าง สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ - บางปู 
และ ช่วงคูคต - ล าลูกกา)  

รฟม. 58-66      
(ชะลอ) 

 

 

127.โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสารในแม่น้ าเจ้าพระยา จท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

      

128.โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดศูนย์คมนาคม
พหลโยธินและการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบ
ศูนย์กลางคมนาคม   

สนข/
รฟท. 

58-59       

129.โครงการศึกษาออกแบบโครงการระบบรถไฟฟ้าชาน
เมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (รังสิต - สถานีบ้านภาชี มักกะสัน - 
ฉะเชิงเทรา ตลิ่งชัน - นครปฐม และมหาชัย - ปากท่อ)  

ขร. 59-60   
(EIA) 

    

130.โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการระบบตั๋วร่วม การจัดหาผู้บริหารจัดการและ
บ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม   

สนข -       



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร  2-๑๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

โครงการและมาตรการ หน่วย 
งาน 

ระยะเวลา 
  โครงการ/   
   มาตรการ1/ 

สถานะโครงการและมาตรการ 

ศึกษา 2/ ด าเนินโครงการ/
มาตรการ 3/ ยุติ/

ชะลอ 
ยังไม่เร่ิม
ด าเนนิการ อยู่ระหว่าง 

ศึกษา 
แล้วเสร็จ 

  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

๕.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

131.โครงการศึกษาการจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบขนส่ง
สาธารณะในเมืองภูมิภาคของประเทศ 

สนข. 58-59       

132.โครงการออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ ง
สาธารณะและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัด
ขอนแก่นเชียงใหม่ และนครราชสีมา 

สนข./
รฟม. 

 

59-60       

๕.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภมูิภาค 
โครงการ 

133.โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร  ขบ. 58-63       

134.โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการ 
เชิงพาณิชย์ 115 คัน   

รฟท. 56-60       

135.โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร  บขส. 59-62       

๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาและการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
โครงการ 

136.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม  : 
โครงการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม (PMS) และโครงการ
จัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 

สนข. 56-60    
 
 

  

มาตรการ 

37.มาตรการวางระเบียบการเดินรถให้เกิดคุณภาพ 
การขนส่งสาธารณะอย่างเป็นระบบ และมาตรการ
วางแผนพัฒนาศูนย์การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ 
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ  

ขบ. 59-63       

38.มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ   สนข. 62-63       

หมายเหตุ: 
1/ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ หมายถึง ปีงบประมาณตั้งแตเ่ริม่ต้นโครงการ/มาตรการ อาทิ เริ่มการศกึษาจนกระทั่งด าเนินโครงการ/มาตรการแล้วเสรจ็  

  
2/ การศกึษา อาทิ การศึกษาแนวคิด การศกึษาความเป็นไปได้ การศกึษาออกแบบรายละเอียด การศกึษาเพือ่จัดท าแผนงาน/โครงการ/มาตรการการศึกษา

การศกึษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทนุในกิจการของรัฐ (PPP) การศกึษาความเป็นไปได้ของมาตรการ 
  

3/ การด าเนนิโครงการ ได้แก่ การด าเนนิงานในขัน้ตอนประกวดราคา จดักรรมสิทธิ์ที่ดนิ กอ่สร้าง รวมทั้งจัดหาและพัฒนาและติดตั้งระบบอุปกรณ ์
และยานพาหนะ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ส าหรับการด าเนินมาตรการ ไดแ้ก่ การด าเนนิมาตรการในขัน้ตอนปรับปรุง กฎหมาย/กฎระเบียบ  
การจดัสรรแหล่งเงิน การพฒันาบุคลากร การพัฒนาองค์กร การพฒันาระบบการบริหารจัดการ เป็นตน้  

 

     2.2  รายละเอียดของโครงการมาตรการพร้อมความคืบหน้าการด าเนินงาน 
โครงการรวม 136 โครงการ และมาตรการรวม 38  มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  

มีรายละเอียดสาระส าคัญของโครงการและมาตรการ เช่น ข้อมูลทางกายภาพ ความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 
และสินค้า รวมทั้งความคืบหน้าของการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน และปัญหาอุปสรรค ดังแสดงในภาคผนวก  
รายละเอียดความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง 
และจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

บทท่ี 3 
การประเมินตัวชี้วัดของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 

 
3.1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563  
 แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ก าหนดตัวชี้วัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดในระดับผลลัพธ์ (Outcome)  
และผลกระทบ (Impact) ส าหรับประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของแผนทั้ง 5 ประการ ได้แก่  
1) ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง ๒) เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบ 
การคมนาคมขนส่ง ๓) ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  4) ส่งเสริมการขนส่ง 
ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5) ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
และมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืนซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ของแผน สรุปความคืบหน้าการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน ดังนี้  
 3.1.1 การปรับปรุงตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในจ านวนตัวชี้วัด 49 ตัวชี้วัดได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ในปี พ.ศ. 2562  มีการก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  
3 ตัวชี้วัด และการพัฒนาวิธีการประเมินตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด สรุปได้ ดังนี้  
  3.1.1.1 การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล
ตามมาตรฐานสากล ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดย่อย 
ทั้ง 3 ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ.  2562  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กพท. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นปีปฏิทินปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน 
และธันวาคม) ดังนั้น ในการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ซึ่งเป็นการรายงานผล
ตามปีงบประมาณ จึงต้องปรับช่วงการรายงานให้สอดรับกัน (ตารางท่ี 3-1)  
 

ตารางท่ี 3-1  ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล 
 

ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 2561 
ค่าเป้าหมาย 

ปี พ.ศ. 2562 
ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากบัดูแลตามมาตรฐานสากล (กพท.)   
    1. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากบัดูแล 
ด้าน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล (หน่วย : ร้อยละ)  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

    2. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากบัดูแลด้าน Compliance  
ตามมาตรฐานสากล (หน่วย : ร้อยละ) 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 

    3. ระดับความส าเร็จของการทีระบบการก ากบัดูแลด้าน Enforcement  
ตามมาตรฐานสากล (หน่วย : ร้อยละ) 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

  3.1.1.2 การทบทวนปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยาน 
ในภูมิภาคให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้ทบทวนปรับค่าเป้าหมายโดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติปริมาณผู้โดยสาร  
ณ ท่าอากาศยานในภูมิภาคย้อนหลัง 7 ปี (พ.ศ.2554 - 2560) ประกอบด้วย ท่าอากาศยานที่ให้บริการ 
เชิงพาณิชย์ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  4 แห่ง (ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงราย  
ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่) ท่าอากาศยานในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน จ านวน 25 แห่ง และ
ท่าอากาศยานของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสมุย) ร่วมกับการคาดการณ์
แนวโน้มปริมาณผู้โดยสารในอนาคตขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศ (IATA) ทอท. ทย. และบริษัท การบินกรุงเทพฯ ร่วมกับพิจารณาแนวโน้มอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
ด้วยแล้วคาดการณ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด โดยค่าเป้าหมายปี 2562 ดังตารางที่ 3-2  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตารางท่ี 3-2  ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาคที่ปรับปรุงใหม่  
 

ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายใน 
ประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค 
(ทย, ทอท. และ บ.การบินกรุงเทพฯ) 
(หน่วย: ล้านคน) 

เป้าหมาย 
เดิม 

34.48 107.87 116.12 125.13 135.01 145.83 157.70 

เป้าหมาย 
ใหม่ 

34.48   44.87 49.49 53.49 60.90 65.39 69.63 

ท่ีมา: สนข. ทย. และ ทอท. 
  

3.1.1.3 การทบทวนปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะ 
ทางถนนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากข้อมูลสถิติจ านวนอุบัติเหตุทางถนนของรถโดยสาร
สาธารณะขนาดใหญ่ของ ขบ. ที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลัง 3 ปี และเลือกใช้อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลงร้อยละ 15  
ของค่าเฉลี่ยอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นแนวทางท่ีใช้ในการประเมินตัวชี้วัดอุบัติเหตุของหน่วยงาน รวมทั้ง พิจารณา
แนวโน้มและนโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนของ WHO และของประเทศไทยด้วย โดยค่าเป้าหมายปี 2562 ดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-3 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุของระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่ปรับใหม่ 

ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตัวชี้วัดจ านวนอุบัตเิหตุของระบบ
ขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) 
(หน่วย : คัน) 

เป้าหมาย 
เดิม 

643 630 617 - - - - 

เป้าหมาย 
ใหม่ 

643 630 617 669 665 624  - 

ท่ีมา: สนข. และ ขบ. 
 

3.1.1.4 การพัฒนาวิธีการประเมินตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด โดย สนข. ได้พัฒนาแนวทางการด าเนินการ
และการจัดเก็บข้อมูล ค านิยามเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
เป็นจ านวนจุดเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตกรุง เทพและปริมณฑลที่ เ พ่ิมขึ้น   
ประเภทของการเชื่อมต่อ ประกอบด้วย  

 1) การเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.1) การเชื่อมต่อการขนส่ง
สาธารณะกับระบบราง เช่น (1) การเดินทางด้วยระบบราง - รถยนต์ส่วนบุคคล (ในสถานีที่มี park and ride)  
(2) การเดินทางด้วยระบบราง - ราง (3) การเดินทางด้วยระบบราง - เรือ (4) การเดินทางด้วยระบบราง -  
รถโดยสารประจ าทาง (เช่น ขสมก., บขส., รถตู้) (5) การเดินทางด้วยระบบราง - เครื่องบิน 1.2) การเชื่อมต่อ 
การขนส่งสาธารณะกับระบบการขนส่งทางน้ า เช่น (1) การเดินทางด้วยระบบเรือ - รถยนต์ส่วนบุคคล (ในสถานีที่มี park 
and ride) (2) การเดินทางด้วยระบบเรือ - รถโดยสารประจ าทาง 1.3) การเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะกับระบบ
การขนส่งทางอากาศ ประกอบด้วย (1) การเดินทางด้วยระบบอากาศ - รถโดยสารประจ าทาง  

 2) การเชื่อมต่อการขนส่งสาธารณะตั้งแต่ 3 ระบบขึ้นไป เช่น (1) การเดินทางด้วย
ระบบอากาศ - ราง - เรือ (2) การเดินทางด้วยระบบราง - เรือ - รถยนต์สาธารณะ พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย 
ของตัวชี้วัดเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ  เพ่ือให้สามารถพัฒนาและรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม (ตารางท่ี 3-4) 

 
 
 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตารางที่ 3-4 ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวชี้วดั ค่า
เป้าหมาย 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 

ตัวชี้วัดส่งเสริมการเชื่อมต่อการ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 
(หน่วย : จ านวนจุดเชื่อมต่อ) (สนข.)  

เป้าหมาย 
เดิม 

- - - - - - - 

เป้าหมาย 
ใหม่ 

- - - - - 2 จุด 3 จุด 

ท่ีมา: สนข. 
 

3.1.2  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ทั้ง 49 ตัวชี้วัด ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) จ าแนกตามเป้าประสงค์ภายใต้แผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่งฯ ดังนี้ 

  3.1.2.1 เป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดนรวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพ่ือเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาค  ๓) การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการไทย เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๔) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งของภาครัฐการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้านการขนส่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
เพ่ิมปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม
ในประเทศ ขยายการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดนของไทยเพ่ิมบทบาทเศรษฐกิจของไทยในภูมิภาค
ประกอบด้วย ตัวช้ีวัดรวมจ านวน 12 ตัวช้ีวัด ผลการพัฒนาพิจารณาไดจ้ากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-5) 

๑) มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวง
อาเซียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1.1) ด่านเชียงของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 19,499.08 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 7,802.69 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 59.98 

1.2) ด่านแม่สาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 15,667.17 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 5,872.71 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 62.52 

1.3) ด่านแม่สอด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 75,872.73 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 38,461.45 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 49.31 

1.4) ด่านหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 78,552.86 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 32,265.05 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 58.93  

1.๕) ด่านนครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 99,398.18 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 24,200.25 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 75.65 

1.๖) ด่านมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 83,922.08 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 105,943.39 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 26.24 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๔ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

1.๗) ด่านอรัญประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 90,479.56 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 49,815.84 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 44.94 

1.๘) ด่านสะเดา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมูลค่า 
การขนส่งสินค้า วงเงินรวม 445,137.51 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 191,682.46 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 56.94 

1.๙) ด่านปาดังเบซาร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มูลค่าการขนส่งสินค้า วงเงินรวม 193,909.67 ล้านบาท โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 84,242.44 ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 56.56 

2) ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง 8.25 ล้าน TEU โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 4.03 ล้าน TEU ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 51.15 

3) ปริมาณผู้ โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 68.49 ล้านคน โดยมีผลการด าเนินงาน 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 33.84 ล้านคน ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50.59 

4) ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1.37 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) จ านวน 0.70 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 48.91 

ตารางท่ี 3-5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 1 ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 
มูลค่าการขนส่งสินค้า 
ทีด่่านการค้าชายแดนเชื่อมต่อ
โครงข่ายทางหลวงอาเซียน  

        

1. ด่านเชียงของ (สนข.) ล้านบาท แผน 15,278.04  16,041.94  16,844.04  17,686.24 18,570.55 19,499.08 
ผล 15,278.04 

(0%) 
17,163.39 

(6.99%) 
20,594.36 

(22.26%) 
21,747.49 

(22.96%) 
24,174.50 

(30.18%) 
7,802.69 

(-59.98%) 
2. ด่านแม่สาย (สนข.) ล้านบาท แผน 12,152.23    12,759.84  13,397.83  14,067.72  14,921.11 15,667.17 

ผล 12,152.23 
(0%) 

9,906.53 
(-22.36%) 

9,081.56 
(-32.22%) 

8,245.25 
(-41.39%) 

9,876.73 
(-33.81%) 

5,872.71 
(-62.52%) 

3. ด่านแม่สอด (สนข.) ล้านบาท แผน 59,448.27   62,420.68  65,541.71  68,818.80 72,259.74 75,872.73 
ผล 59,476.27 

(0.05%) 
68,313.62 

(9.44%) 
83,806.24 

(27.87%) 
84,710.63 

(23.09%) 
79,758.90 

(10.38%) 
38,461.45 

(-49.31%) 
4. ด่านหนองคาย (สนข.) ล้านบาท แผน 61,548.22    64,625.63  67,856.91  71,249.76  74,812.25 78,552.86 

ผล 61,548.22 
(0%) 

58,862.69 
         (-8.92%) 

66,602.12 
(-1.85%) 

63,165.17 
(-11.35%) 

60,474.07 
(-19.17%) 

32,265.05 
(-58.93%) 

5. ด่านนครพนม (สนข.) 
 

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

(0%) 
106,061.75 

(29.70%) 
96,290.85 

(12.14%) 
83,405.70 

(-7.49%) 
85,291.62 

(-9.90%) 
24,200.25 

(-75.65%) 
6. ด่านมุกดาหาร (สนข.) ล้านบาท แผน 65,755.14    69,042.90  72,495.05  76,119.80 79,925.79 83,922.08 

ผล 65,755.14 
(0%) 

71,204.11 
(3.13%) 

111,744.20 
   (54.14%) 

196,593.44 
(158.27%) 

217,088.84 
(171.61%) 

105,943.39 
(26.24%) 
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ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

7. ด่านอรัญประเทศ (สนข.) ล้านบาท แผน 70,893.10    74,437.76  78,159.65  82,067.63 86,171.01 90,479.56 
ผล 70,893.09 

(0%) 
82,991.78 

(11.49%) 
73,086.82 

(-6.49%) 
72,829.29 

(-11.26%) 
88,261.19 

(2.43%) 
49,815.84 

(-44.94%) 
8. ด่านสะเดา (สนข.) ล้านบาท แผน 348,776.89  366,215.73 384,526.52  403,752.85  423,940.49 445,137.51 

ผล 344,689.06 
    (-1.17%) 

314,063.22 
   (-14.24%) 

373,911.00 
    (-2.76%) 

      411,885.28 
(2.01%) 

371,818.57 
(-12.29%) 

191,682.46 
(-56.94%) 

9. ด่านปาดังเบซาร์ (สนข.) 
 

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

    (0.70%) 
155,760.73 

     (-2.36%) 
184,039.20 

    (9.87%) 
202,999.27 

(15.42%) 
202,667.74 

(9.74%) 
84,242.44 

(-56.56%) 
10. ปริมาณการขนส่งสินค้า 
ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) 

ล้าน TEU แผน  6.46    6.78   7.10   7.45  7.85 8.25 
ผล 6.46 

(0%) 
6.78 
(0%) 

7.06 
(-0.56%) 

7.68 
(3.09%) 

8.01 
(2.04%) 

4.03 
(-51.15%) 

11. ปริมาณผู้โดยสารที ่
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ล้านคน แผน  46.42   54.27   59.54   62.56  65.54 68.49 
ผล 46.50 

(0.17%) 
52.38 

(-3.48%) 
55.47 

(-6.84%) 
59.08 

(-5.56%) 
62.81 

(-4.17%) 
33.84 

(-50.59%) 

12. ปริมาณการขนส่งสินค้า 
ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 

ล้านตัน แผน  1.23   1.25   1.28   1.31  1.34 1.37 
ผล 1.23 

(0%) 
  1.24 

(-0.80%) 
1.26 

(-1.56%) 
1.42 

(8.40%) 
1.50 

(11.94%) 
0.70 

(-48.91%) 
 

ท่ีมา :  สนข. (มูลค่าการขนส่งสินค้าท่ีด่านการค้าชายแดนท่ีส าคัญ โดยรวบรวมจากกรมศุลกากร), กทท. (ปริมาณการขนส่งสินค้า 
 ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง), ทอท. (ปริมาณผู้โดยสารและปริมาณการขนส่งสินค้าท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  
หมายเหตุ : 1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย  

๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
 

  3.1.2.2 เป้าประสงค์ที่ ๒ เพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบคมนาคมในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
2) การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมิภาค ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
จราจรและการจัดการความต้องการในการเดินทาง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายมีความเร็วเฉลี่ยในการเดินทางและ 
การขนส่งดีขึ้น การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือและเพ่ิมระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบขนส่ง โดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการบรรเทาสภาพการจราจรแออัด   
ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการขนส่งและจราจรท าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคสามารถเติบโตได้  
อย่างรวดเร็วยั่งยืน และเพ่ิมโอกาสในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วยตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด ผลการพัฒนาพิจารณาได้ 
จากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-6) 

1) อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง 89 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 
2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๒) ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงที่มีต่อการบริหาร 
เชิงประสบการณ์ตลอดทั้งปี ร้อยละ 85.00 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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๓) ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบทที่มีต่อการบริหาร 
เชิงประสบการณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท 
ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ ร้อยละ 85.00 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

๔) ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค จ านวน 65.39 ล้านคน 
ประกอบด้วย ท่าอากาศยานในภูมิภาคของกรมท่าอากาศยาน 28 แห่ง ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
4 แห่ง และของบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสมุย) โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง  
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 53.92 

๕) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการท่าอากาศยานของกรมท่าอากาศยาน ร้อยละ 85.00  
โดยมีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ร้อยละ 84.13 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 0.87 

๖) ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ ปีงบประมาณ  
พ.ศ .  2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้ วัดปริมาณเที่ยวบินทั้ งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุ งเทพ  
จ านวน 1,080,000 เที่ยว/ปี โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – 
มี.ค. 2562) จ านวน 539,029 เที่ยว/ป ีต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 50.09 

ตารางที่ 3-6 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

13. อัตราการเคลื่อนตัวของรถ 
บนถนนโครงข่ายทางหลวง (ทล.) 

กม./ชม. แผน  72   78   80   85  88 89 
ผล 83 

(15.28%) 
84 

(7.69%) 
88 

(10.00%) 
89 

(4.71%) 
89 

(1.14%) 
Na 

14. ร้อยละของผู้ใช้ถนนใน
โครงข่ายของกรมทางหลวงที่มี
ต่อการบริหารเชิงประสบการณ์ (ทล.) 

ร้อยละ แผน  85.00   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 
ผล 81.75 

(-3.25%) 
82.93 

(-2.07%) 
89.02 
(4.02%) 

90.61 
(5.61%) 

94.91 
(9.91%) 

Na 

15. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่าย 
ของกรมทางหลวงชนบทที่มีต่อ
การบริหารเชงิประสบการณ์(ทช.) 

ร้อยละ แผน  82.32   85.00   85.00   85.00  85.00 85.00 
ผล 83.32 

(1.00%) 
83.22 

(-1.78%) 
91.85 
(6.85%) 

93.24 
(8.24%) 

97.27 
(12.27%) 

Na 

16. ปริมาณผู้โดยสารภายใน 
ประเทศที่ท่าอากาศยานในภูมิภาค 
(ทย., ทอท. และ บ.การบินกรุงเทพฯ) 

ล้านคน แผน 34.48  44.87R 49.49R 53.49R 60.90R 65.39 R 
ผล 33.77 

(-2.06%) 
42.00 

(-6.40%) 
50.75 
(2.55%) 

53.84 
(0.65%) 

57.99 
(-4.78%) 

30.13 
(-53.92%) 

1 7 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (ทย.)  

ร้อยละ แผน  85.00   85.00   85.00 85.00  85.00 85.00 
ผล 82.66 

(-2.34%) 
82.73 

(-2.27%) 
83.44 

(-1.56%) 
84.14 

(-0.86%) 
85.02 
(0.02%) 

84.13 
(-0.87%) 

18. ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายใน
เขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ (บวท.) 

เท่ียว/ปี แผน 744,130  820,000  880,000  940,000  1,010,000 1,080,000 
ผล ๗๔๔,๑๓๐ 

(0%) 
๘๓๑,๙๑๐ 

(1.45%) 
๙๐๙,๐๖๖ 

(3.30%) 
950,661 

(1.13%) 
1,027,689 

(1.75%) 
539,029 
(-50.09%) 

ท่ีมา :  ทล. (อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง และร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทล.ท่ีมีต่อการบริหาร     
 เชิงประสบการณ์), ทช. (ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของ ทช. ท่ีมีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์), ทย. (ปริมาณผู้โดยสาร
 ภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาค), ทอท. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน) , บวท. (ปริมาณเท่ียวบินท้ังหมด
 ภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ)  
หมายเหตุ :  1.  ค่าในวงเล็บ หมายถึง  ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย  

2.  ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
    3.   R  หมายถึง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาค ได้มีการทบทวนปรับค่าเป้าหมายใหม่ 
                 4.   Na หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ปลายป ี 
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3.1.2.3 เป้าประสงค์ที่ ๓ ปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบควบคุมความปลอดภัยในเส้นทาง มาตรฐาน
ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 2) การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกวัฒนธรรมความปลอดภัย และทักษะเรื่องความปลอดภัย
ด้านการขนส่ง 3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลง
ระหว่างประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ลดจ านวนอุบัติเหตุและจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากอุบัติเหตุ   
ทั้งนี้ ผลการพัฒนาสามารถพิจารณาไดจ้ากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางท่ี 3-7) 

1) จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนนที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะ
ขนาดใหญ่ จ านวน 624 คัน โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีอุบัติเหตุ 
ของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน จ านวน 328 คัน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 47.43  

2) จ านวนครั้งที่ เกิดอุบัติ เหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทางการเดินทาง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง  
การเดินทาง จ านวน 34.00 ครั้ง/พันล้านคัน-กิโลเมตร โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท า 
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3) จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนของกระทรวงคมนาคม
ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ทางถนนของกระทรวงคมนาคมทั่วประเทศ จ านวน 1,778 คน โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ต.ค. 2561 – มี .ค. 2562) มีผู้ เสียชีวิตจากอุบัติ เหตุที่ เกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค. ทั่วประเทศ   
จ านวน 1,585 คน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 10.85  

 4) อัตราผู้ เสียชี วิตจากอุบัติ เหตุที่ เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน 
ทั่ วประเทศ จ านวน 13 คนต่อประชากรแสนคน โดย 6 เดื อนแรกของปี งบประมาณ พ.ศ.  2562  
(ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ จ านวน 16.33 คน 
ต่อประชากรแสนคน ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 25.62 

5) อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านเสมอระดับลดลงจากปีก่อน  
ร้อยละ 5 ต่อปี โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6) จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุที่ เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า  จ านวน 25 ครั้ง  
โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่ง
ผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า จ านวน 11 ครั้ง  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีรอ้ยละ 56.00  

7) จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า จ านวน 25 ครั้ง โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้าจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมาย 
ตลอดทั้งปีร้อยละ 76.00  

8) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า พิจารณาจากด้านความปลอดภัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า ร้อยละ 80.00 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ร้อยละ 68.31 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 11.69 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๘ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

9) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบด้วย
ตัวชี้วัดย่อย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Certification/Licensing 
ตามมาตรฐานสากล โดยการมีข้อก าหนดเพ่ือใช้ในการด าเนินงานด้านการออกใบรับรองติดตามและก ากับ 
การด าเนินงานภายในส านักงาน 2) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Compliance  
ตามมาตรฐานสากล โดยการมีข้อก าหนดเพ่ือติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ กพท. (Oversight) 
และเงื่อนไขตามใบรับรองหรือใบอนุญาต 3) ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Enforcement 
ตามมาตรฐานสากล โดยมีข้อก าหนดเพ่ือด าเนินมาตรการต่อ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการที่ส านักงานก าหนด โดย กพท. 
ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปีตามปีปฏิทินปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายนและธันวาคม) ซึ่งการรายงานผล 
ครึ่งแรกของปีปฏิทิน 2561 (มิถุนายน 2562) อยู่ระหว่างด าเนินการประมวลผล   

10)  การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศเป็น 0 ครั้งต่อปี โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ จ านวน 2 ครั้ง สูงกว่าเป้าหมาย
ตลอดท้ังปีร้อยละ 200   

ตารางท่ี 3-7 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

19. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของ
ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) 

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

(7.47%) 
804  

(27.62%) 
867 

(40.52%) 
677 

(1.20%) 
657 

(-1.20%) 
328 

(-47.43%) 
20. จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุ 
บนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะ
ทางการเดินทาง (ทล.) 

ครั้ง/พัน 
ล้านคัน-กม.

(V-KT) 

แผน  51.51   42.11   42.00   40.00  37.00 34.00 
ผล 51.51 

(0%) 
49.21 

(16.86%) 
50.12 

(19.33%) 
52.04 

(30.10%) 
55.72 

(50.59%) 
Na 

21. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการขนส่งทางถนน 
ของ คค. ทั่วประเทศ (สนข.) 

คน แผน    2,299  2,184     2,075     1,971  1,872 1,778 
ผล 2,352 

(2.31%) 
2,417 

 (10.67%) 
2,781 

 (34.02%) 
2,744 

 (39.22%) 
2,953 

(57.75%) 
1,585 

(-10.85%) 

22. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
ทีเ่กิดจากการขนส่งทางถนน 
ทั่วประเทศ (สนข.)  

คนต่อ
ประชากร
แสนคน 

แผน  23.16   21.00   19.00   17.00  15.00 13.00 
ผล 19.96 

(-13.82%) 
17.47 

(-16.81%) 
18.97 

(-0.16%) 
19.21  

(13.00%) 
18.92 

(26.13%) 
16.33 

(-25.62%) 

23. อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ที่ลดลงจากปกี่อนบริเวณทางผ่าน
เสมอระดับ (รฟท.) 

ร้อยละ แผน - ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5%  ลดลง 5% ลดลง 5% 
ผล - - ลดลง 1.69% 

     (ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 ลดลง 22.41% 
         (บรรลุเป้าหมาย) 

เพิ่มขึ้น 1.33% 
(ไม่บรรลุเป้าหมาย) 

              Na 

24 จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 25 
ผล 22 

(-15.38%) 
10 

(-61.54%) 
23 

(-11.54%) 
23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(-8.00%) 
17 

(-32.00%) 
11 

(-56.00%) 

25. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือ
ขนส่งสินค้า (จท.) 

ครั้ง แผน  26   26   26   25  25 25 
ผล - 19 

(-26.92%) 
๑9 

(-26.92%) 
12 

(-52.00%) 
13 

(-48.00%) 
6 

(-76.00%) 
 
 
 

 
 
 
 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๙ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

26. ความพึงพอใจของใช้บริการ
ขนส่งทางน้ าพิจารณาจาก 
ด้านความปลอดภัย (จท.) 

ร้อยละ แผน 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ผล 92.67 

(12.67%) 
92.63 

(12.63%) 
92.99 

(12.99%) 
93.61 

(13.61%) 
67.16 

(-12.84%) 
68.31 

(-11.69%) 

ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จ 
ของการมีระบบการก ากับดูแล
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

        

27. มีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Certification/Licensing  
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

ร้อยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* Na** 

28. มีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Compliance  
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

ร้อยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* Na** 

29. มีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Enforcement  
ตามมาตรฐานสากล (กพท.) 

ร้อยละ แผน - - - - 100 100 

ผล - - - - 100* Na** 

30. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่ง
ทางอากาศ (สสย.) 

ครั้ง แผน 0 0 0    0 0 0 
ผล 3 

(300%) 
2 

(200%) 
3 

(300%) 
   4 

(400%) 
2 

(200%) 
2 

(200%) 
ท่ีมา :  ขบ. (จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน), ทล. (จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อระยะทาง 
  การเดินทาง),  สนข. (จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนของ คค. ท่ัวประเทศ โดยรวบรวมจาก ศูนย์ TRAM สปค. 
  และอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งทางถนนท่ัวประเทศต่อประชากรแสนคน โดยรวบรวมจากกระทรวงสาธารณสุข),  
  รฟท. (อัตราการเกิดอุบัติเหตุท่ีลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่านเสมอระดับ), จท. (จ านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขนส่งผู้โดยสาร 
  สาธารณะทางน้ า, จ านวนอุบัติเหตุของเรือขนส่งสินค้า และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ าพิจารณาจากด้านความปลอดภัย),   
  กพท. (ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแลด้าน Certification/Licensing ด้าน Compliance  
             และด้าน Enforcement ตามมาตรฐานสากล), สสย. (การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ)  
หมายเหตุ :  1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
    ๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
     3.  R หมายถึง ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน ได้มีการทบทวนปรับค่าเป้าหมายใหม่  
                  4.   Na  หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้  
                        ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

     5.  *  เป็นข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดรอบท่ี 2 ของปีปฏิทิน 2561 (เดือนธันวาคม 2561)    
    6.  ** เป็นข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดรอบท่ี 1 ของปีปฏิทิน 2562 (เดือนมิถุนายน 2562) ซ่ึงอยู่ระหว่างการประมวลผล                          
  

        3.1.2.4  เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางราง 
และทางน้ าเพ่ิมมากขึ้น 2) การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะที่สะอาด 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการลดสัดส่วนและปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง
และลดมลภาวะที่เกิดจากภาคการขนส่ง ทั้งนี้ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาได้จากตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ (ตารางที่ 3-8) 

1) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ร้อยละ 2.21 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างเก็บรวบรวม
ข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

๒) สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า ร้อยละ 11.08 ประกอบด้วย 1) การขนส่งทางล าน้ า 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า ร้อยละ 6.29 และ 2) การขนส่งทางชายฝั่ง 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ร้อยละ 4.79 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่าง 
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

 3) ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่ า เป้ าหมายตั วชี้ วั ดปริมาณและระยะทางการขนส่ งสิ นค้ าทางราง  9 ,559 ตัน -กิ โล เมตร  
โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี .ค. 2562)  
รวม 1,821 ตัน-กิโลเมตร ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 80.95 

4) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยมีผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เท่ากับ 33 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี 
ร้อยละ 45.00 

5) ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  ประกอบด้วย ตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า 
ทางล าน้ าและตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้าทางชายฝั่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ปริมาณการขนส่งทางล าน้ า จ านวน 54.88 ล้านตัน โดยมีผลการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562)  จ านวน 29.01 ล้านตัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดทั้งปี ร้อยละ 47.14 
และค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งทางชายฝั่ง จ านวน 41.84 ล้านตัน โดยหน่วยงานอยู่ระหว่าง 
เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6) สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดสัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่งร้อยละ 34.00 โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีสัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง ร้อยละ 39.31  
สูงกว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 5.31 

7) ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 59.00 ล้านตัน โดย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ านวน 34.22 ล้านตัน  
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 42.00 

8) ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม ร้อยละ 50 .00 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ร้อยละ 50.20  สูงกว่าเป้าหมายตลอดทั้งปีร้อยละ 0.20  

ตารางที่ 3-8 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ท่ี 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

31. สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางราง (สนข.) 

ร้อยละ แผน  1.40  1.40 1.43 1.43 1.81 2.21 
ผล 1.40 

(0%) 
1.40 
(0%) 

1.39 
(-0.04%) 

1.43 
(0%) 

1.43 
(-0.38%) 

Na 

32. สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางน้ ารวม (สนข.) 
 
 

ร้อยละ แผน  11.44   11.31   11.19   11.08  11.08 11.08 
ผล 11.08 

(-0.36%) 
11.44 
(0.13%) 

12.61 
(1.42%) 

12.45 
(1.37%) 

14.06 
(2.98%) 

Na 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๑ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

33. สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางน้ า : ทางล าน้ า (สนข.)  

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

(-0.10%) 
6.55 

(0.26%) 
Na 

34. สัดส่วนปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางน้ า : ทางชายฝ่ัง (สนข.) 

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

(1.47%) 
7.52 

(2.73%) 
Na 

35. ปริมาณและระยะทาง 
การขนส่งสินค้าทางราง (รฟท.) 

ตัน-
กม. 

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

(-0.41%) 
2,618 

 (-42.96%) 
  2,949 

(-56.24%) 
2,797.22 
(-65.60%) 

1,821 
(-80.95%) 

36. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟ
ขนส่งสินค้า (รฟท.) 

กม./
ชม. 

แผน  32.52   50.00   50.00   55.00  55.00 60.00 
ผล 32.52 

(0%) 
32.45 

(-35.10%) 
35.00 

(-30.00%) 
33.00 

(-40.00%) 
30.00 

(-45.45%) 
33.00 

(-45.00%) 
37 ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: 
ทางล าน้ า (จท.) 

ล้านตัน แผน  53.96   53.77   53.59   53.40 54.14 54.88 
ผล 45.41 

(-15.85%) 
50.11 

(-6.81%) 
50.91 

(-5.00%) 
53.34 

  (-0.11%) 
55.06 
(1.69%) 

29.01 
(-47.14%) 

38. ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: 
ทางชายฝ่ัง (จท.) 

ล้านตัน แผน  41.14   40.99   40.86   40.72  41.28 41.84 
ผล 45.44   

(10.45%) 
46.67 

(13.86%) 
49.93 

(22.19%) 
57.02 

(40.03%) 
58.45 

(41.59%) 
Na 

39. สัดส่วนการใช้พลังงาน
ของภาคการขนส่ง (สนข.) 

ร้อยละ แผน  35.34   38.10   35.00   35.00  34.00 34.00 
ผล 35.39            

(0.05%) 
36.22 

(-1.88%) 
36.92 
(1.92%) 

40.24 
(5.24%) 

39.57 
(5.57%) 

39.31 
(5.31%)* 

40. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (สนข.) 

ล้านตัน แผน  62.66   55.01   60.00   60.00  59.00 59.00 
ผล 55.99 

 (-10.64%) 
59.71 

 (8.54%) 
65.28 

 (8.80%) 
66.99 

(11.65%) 
67.61 

(14.59%) 
34.22 

(-42.00%) 

41. ความตรงต่อเวลา 
ของรถไฟขนสง่สินค้ารวม (รฟท.) 

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

(0.10%) 
50.20 
(0.20%) 

ท่ีมา :   สนข. (สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและสัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า, สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง 
 และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวบรวมข้อมูลจากกระทรวงพลังงาน), รฟท. (ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง, 
 ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า), จท. (ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า)  

หมายเหตุ : 1. ค่าในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
๒. ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
3.  Na หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้ปลายป ี 

        3.1.2.5  เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย        
4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) การพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมิภาค 3) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภูมิภาค 4) การพัฒนา
และการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะ ลดเวลา 
ในการเดินทางพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม และเชื่อมต่อการเดินทางให้มีความสะดวกมาก
ขึ้น ผลการด าเนินงานสามารถพิจารณาไดจ้ากตัวชี้วัดส าคัญดังนี้ (ตารางที่ 3-9) 

 1) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 74.00 และความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค ร้อยละ 80.00 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล
และจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงานผลได้ในรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

๒) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) 75.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยมีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เท่ากับ 54.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 28.00 

3) ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) 90.00 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยมีผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เท่ากับ 62.10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 31.00 

4) ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม ร้อยละ 90.00 โดยมีผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ร้อยละ 72.87 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปี ร้อยละ 17.13  

๕) ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ก าหนด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์  ร้อยละ 90.00 โดยมีผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) ร้อยละ 66.71 ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 23.21 

๖) ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง  
จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จ ากัด  จ านวน 9.83 แสนคนต่อวัน  
โดยมีผลการด าเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต.ค. 2561 – มี .ค. 2562)  
จ านวน 4.41 แสนคนต่อวัน ต่ ากว่าเป้าหมายตลอดท้ังปีร้อยละ 55.15 

7) ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ จ านวน 2 จุด
เชื่อมต่อ โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท าผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ซึ่งจะรายงาน
ผลได้ในรอบท่ี 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 3-9 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในเป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

42. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ : ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ขบ.) 

ร้อยละ แผน  72.00   74.00   74.00   74.00  74.00 74.00 
ผล    73.32 

(1.32%) 
73.28 

(-0.72%) 
71.20 

(-2.80%) 
71.79 

(-2.21%) 
73.70 

(-0.30%) 
Na  

43. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ: ในส่วนภูมิภาค 
(บขส.) 

ร้อยละ แผน 81.40 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 
ผล 82.20 

(0.80%) 
80.00 

(0%) 
83.00 
(3.00%) 

84.20 
(4.20%) 

83.20 
(3.20%) 

Na 

44. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร
เชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) (รฟท.) 

กม./ชม. แผน  38.16   60.00   65.00   70.00  70.00 75.00 
ผล     38.16 

         (0%) 
39.68 

(-33.87%) 
39.02 

 (-39.97%) 
39.74 

 (-43.23%) 
51.43 

(-26.53%) 
54.00 

(-28.00%) 

45. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร
เชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท.) 

กม./ชม. แผน  49.53   65.00   70.00   75.00  80.00 90.00 
ผล - 61.07 

(-6.05%) 
51.79 

(-26.01%) 
54.07 

(-27.91%) 
60.64 

(-24.20%) 
62.10 

(-31.00%) 

46. ความตรงต่อเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงสังคม (รฟท.) 
 
 

ร้อยละ แผน  76.66   75.00   75.00   80.00  80.00 90.00 
ผล  76.66 

(0%) 
71.08 

(-3.92%) 
71.87 

(-3.13%) 
72.50 

 (-7.50%) 
71.76 

(-8.24%) 
72.87 

(-17.13%) 



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๓ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
 

ตัวชี้วัด หน่วย 
แผน 
ผล 

ปีงบประมาณ 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

47. ความตรงต่อเวลาของรถไฟ
โดยสารเชิงพาณิชย์ (รฟท.) 

ร้อยละ แผน  80.60   80.00   80.00   85.00  85.00 90.00 
ผล  80.60   

(0%) 
   76.83 
(-3.17%) 

   63.14 
(-16.86%) 

74.20 
(-10.80%) 

65.55 
(-19.45%) 

66.71 
(23.21%) 

48 . ปริมาณผู้โดยสารเดินทาง 
โดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ทุกเส้นทาง (รฟม.และ รฟฟท.) 

แสน
คน/วัน 

แผน  2.40   2.52   4.60   4.79  4.99 9.83 
ผล 2.98  

  (23.96%) 
3.08 

(22.17%) 
3.26 

(-29.20%) 
3.78 

(-21.08%) 
4.17 

(-16.46%) 
4.41 

(-55.15%) 

49. ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (สนข.) 

จ านวนจุด
เชื่อมต่อ 

แผน - - - - - 2 จุด 
ผล - - - - - Na 

ท่ีมา :   ขบ. (ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และในส่วนภูมิภาค), บขส. (ความพึงพอใจ 
 ของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค)  รฟท. (ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา),   
 ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ), ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม และความตรงต่อเวลา 
 ของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์), รฟม.และ รฟฟท. (ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง)  
หมายเหตุ :  1.  ค่าในวงเล็บ หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสูงหรือต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 

๒.  ข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด เป็นข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

3.  Na หมายถึง อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและประมวลผลข้อมูล คาดว่าจะสามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดได้
ปลายป ี 

 
3.2 การประเมินผลตัวชี้วัด 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ในช่วง 6 เดือนแรก 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) รวมจ านวน 49 ตัวชี้วัด ในการประเมินตัวชี้วัด
ได้คาดการณ์ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบ 
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2557 - 2561) พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มบรรลุป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม
ไม่บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 16 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเตรียมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการด าเนินงานปลายปี ดังนั้น ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ 
จึงมีผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัย
ในการเดินทางและการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์  
ของแผนในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน   

ตารางที่ 3-10 สรุปการประเมินตัวชี้วัดภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรฯ  

ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได ้1/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ที่ 1 เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง  
มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการคา้ชายแดนเช่ือมต่อโครงข่าย
ทางหลวงอาเซียน  

  
  

1. ด่านเชียงของ     สนข. 
2. ด่านแมส่าย     สนข. 
3. ด่านแมส่อด     สนข. 
4. ด่านหนองคาย     สนข. 
5. ด่านนครพนม     สนข. 
6. ด่านมุกดาหาร    สนข. 

  



 
รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                 3-๑๔ 
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ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได ้1/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

7. ด่านอรญัประเทศ     สนข. 
8. ด่านสะเดา     สนข. 
9. ด่านปาดังเบซาร์     สนข. 
10. ปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมฉบัง      กทท. 
11. ปริมาณผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
12. ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     ทอท. 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ิมความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  
13. อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนถนนโครงข่ายทางหลวง     ทล. 
14 . ร้อยละของผู้ ใ ช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวง 
ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์  

   
ทล. 

15. ร้อยละของผู้ใช้ถนนในโครงข่ายของกรมทางหลวงชนบท 
ที่มีต่อการบริหารเชิงประสบการณ์  

   
ทช. 

16. ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศท่ีท่าอากาศยานในภูมิภาค     
ทย./ทอท./  

บ.การบินกรุงเทพฯ 
17. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน     ทย. 
18. ปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพ     บวท. 
เป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง  
19. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน     ขบ. 
20. จ านวนครั้งท่ีเกิดอุบัตเิหตุบนโครงข่ายทางหลวงต่อ 
ระยะทางการเดินทาง  

   
ทล. 

21. จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน     
ของ คค. ท่ัวประเทศ  

   
สนข. 

22. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน 
ทั่วประเทศ  

   
สนข. 

23. อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อนบริเวณทางผ่าน 
เสมอระดับ  

   
รฟท. 

24. จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะทางน้ า     จท. 
25. จ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า     จท. 

26 . ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ าพิจารณาจาก 
ด้านความปลอดภัย  

   
จท. 

ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ตามมาตรฐานสากล 

   
 

27. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Certification/Licensing ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

28. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Compliance ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

29. ระดับความส าเร็จของการมีระบบการก ากับดูแล 
ด้าน Enforcement ตามมาตรฐานสากล 

   
กพท. 

30. การเกิดอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ     สสย. 

เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
31. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง     สนข. 
32. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ ารวม     สนข. 
33. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: ทางล าน้ า     สนข. 
34. สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: ทางชายฝั่ง     สนข. 
35. ปริมาณและระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง     รฟท. 
36. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนสง่สินค้า     รฟท. 
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ตัวชี้วัด 
แนวโน้มผลการด าเนนิงาน ไม่สามารถ

ประเมินผลได ้1/ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 
ตัวชี้วดั บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 

37. ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: ทางล าน้ า     จท. 
38. ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า: ทางชายฝั่ง     จท. 
39. สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง     สนข. 
40. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก     สนข. 
41. ความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม     รฟท. 

เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเขา้ถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
42. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ:  
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  

   
ขบ. 

43. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ:  
ในส่วนภูมิภาค  

   
บขส. 

44. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงสังคม (รถไฟธรรมดา)     รฟท. 

45. ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ)     รฟท. 

46. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคม     รฟท. 

47. ความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์     รฟท. 

48. ปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ทุกเส้นทาง  

   
รฟม./รฟฟท. 

49. จ านวนจุดเช่ือมต่อการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เพิ่มขึ้น  

   
สนข. 

หมายเหตุ: 1/ ตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินผลได้ หมายถึง ตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย ขาดฐานข้อมูล และอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูล   
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บทท่ี 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
 4.1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ  การติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานของ คค. ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) ครอบคลุมเป้าประสงค์หลัก ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 1  
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
และการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 3 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
เป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม เป้าประสงค์ที่ 5  
เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ของแผนในการมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน  
 4.1.2 การแปลงแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ไปสู่การปฏิบัติ 
  4.1.2.1 ผลความคืบหน้าในการด าเนินโครงการ/มาตรการ การด าเนินโครงการและมาตรการ
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย โดยในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงาน ในสังกัด
กระทรวงคมนาคมเจ้าของโครงการและมาตรการ รวม 21 หน่วยงาน ได้ขับเคลื่ อนการด าเนินงานโครงการ 
และมาตรการตามแผนการด าเนินงาน รวม 136 โครงการ และ 38 มาตรการ พบว่า การด าเนินโครงการ 
และมาตรการมีความคืบหน้าเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้มีโครงการที่ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวนใกล้เคียงโครงการ  
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานและสามารถด าเนินการได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ สรุปได้ดังนี้ โครงการและมาตรการ
ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือการด าเนินการ รวมจ านวน 60 โครงการ 30 มาตรการ รวมถึงมีโครงการและมาตรการ
ที่ศึกษาหรือด าเนินการแล้วเสร็จรวม 61 โครงการ 6 มาตรการ ทั้งนี้ มีโครงการและมาตรการที่หน่วยงาน 
มีการยุติ/ยกเลิกการด าเนินงานรวม 9 โครงการ 2 มาตรการ และยังมีโครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ 6 โครงการ 
  4.1.2.2 ผลการประเมินตัวชี้วัด แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้ก าหนดเป้าประสงค์ 5 ประการ 
เพ่ือมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยมีตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์รวม 49 ตัวชี้วัด ในการประเมินตัวชี้วัดได้คาดการณ์ผล
การด าเนินการตามตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) และผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี  
(พ.ศ. 2557 - 2561) พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มไม่บรรลุ
เป้าหมาย 22 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 16 ตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเตรียมจัดเก็บข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการด าเนินงานปลายปี 
   เมื่อพิจารณาตามรายเป้าประสงค์  พบว่า  เป้าประสงค์ที่มี โครงการขับเคลื่อน 
การด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนของเป้าประสงค์มากที่สุด ได้แก่ เป้าประสงค์ที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว 
และการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง  และเป้าประสงค์ที่ 4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน  
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.09 และร้อยละ 51.43  
ตามล าดับ ส าหรับมาตรการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด าเนินการในทุกเป้าประสงค์    
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  4.1.2.3 สรุปผลการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
   การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งจ านวน 136 โครงการ 38 มาตรการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด 49 ตัวชี้วัด ของเป้าประสงค์ 5 ประการของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) สรุปดังนี้ 
   1) เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่ง 
    โครงการและมาตรการภายใต้เป้าประสงค์นี้จ านวนรวม 43 โครงการ และ 17 มาตรการ 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินการจ านวน 21 โครงการและ 11 มาตรการ โดยอยู่ระหว่าง 
การเวนคืนที่ดินและการก่อสร้าง ทั้งโครงข่ายภายในประเทศเชื่อมโยงกับเมืองหลักในภูมิภาค เช่น โครงการก่อสร้าง
ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 สาย (สายพัทยา - มาบตาพุด, สายบางปะอิน - นครราชสีมา, สายบางใหญ่ -
กาญจนบุรี) (ทล.), โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง ทั้งช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (รถไฟไทย - จีน)        
ช่วงกรุงเทพ - เชียงใหม่ (รถไฟไทย - ญี่ปุ่น) (รฟท.) รวมถึงโครงการเพ่ือพัฒนาประตูการค้าหลัก ประตูการค้าชายแดน 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.) มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม    
การบินและศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (สนข./บกท.) และมีโครงการและมาตรการที่ศึกษา
และด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 16 โครงการและ 5 มาตรการ อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่ จังหวัดตราด (จท.) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ทอท.) รวมถึงมาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศในกลุ่มอาเซียน (ขบ.) นอกจากนี้มีการยุติ/ชะลอ 3 โครงการ 1 มาตรการ 
อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จั งหวัดสตูล (จท.) และที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ 3 โครงการ  
เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก – พิษณุโลก – เพชรบูรณ ์– ขอนแก่น - มุกดาหาร (รฟท.)  
    ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 1 รวมจ านวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
7 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งในภูมิภาค 
ที่มีแนวโน้มที่ดี โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ ดังนี้ การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางการขนส่งสินค้าทางบก 
กล่าวคือ ตัวชี้วัดมูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้าชายแดนเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงอาเซียนที่ด่านการค้า
ชายแดนที่ส าคัญ 3 แห่ง (ด่านแม่สอด ด่านมุกดาหาร และด่านอรัญประเทศ) มีแนวโน้มผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ในขณะที่ด่านการค้าชายแดนอีก 6 แห่ง (ด้านเชียงของ ด่านแม่สาย ด่านนครพนม ด่านหนองคาย ด่านสะเดา  
และด่านปาดังเบซาร์) มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ส าหรับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อ 
การเดินทางการขนส่งสินค้าทางน้ า สะท้อนจากการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งสินค้า
ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง (กทท.) ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการขนส่งสินค้า 
และการเดินทางทางอากาศ ที่สะท้อนจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) 
แม้ว่าจะมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย ในขณะที่ตัวชี้วัด 
ปริมาณการขนส่งสินค้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.) มี อัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย   
   2) เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
    โครงการและมาตรการภายใต้เป้าประสงค์นี้ รวม จ านวน 22 โครงการ และ 2 มาตรการ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการและมาตรการที่ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 13 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้าง
ต่อเติมทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบไฟฟ้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและท่าอากาศยาน 
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อุดรธานี (ทย.) โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณท่าน้ านนทบุรี (ทช.) และโครงการและมาตรการที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาและด าเนินการจ านวน 8 โครงการและ 2 มาตรการ อาทิ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ
บริการการเดินอากาศ (บวท.) โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่องจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  
โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาค  (ทล.) โดยมีโครงการที่ยุติ/ชะลอ 1 โครงการ  
    ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 2 มีจ านวนรวม 6 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด  
และตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่ง 
มีแนวโน้มที่ดี โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 2 มิติ ดังนี้ การขนส่งบนเส้นทางหลักเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในเมืองหลัก
และเมืองรองทั่วประเทศ สะท้อนจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดภายในเขตแถลงข่าว 
การบินกรุงเทพ (บวท.) มีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  
ในขณะที่ปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่ท่าอากาศยานภูมิภาคของ ทอท. 4 แห่ง ของ ทย. 28 แห่ง  
และบริษัทการบินกรุงเทพฯ 1 แห่ง (ทอท. ทย. และ บ.การบินกรุงเทพฯ) แม้จะมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  
แต่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ส าหรับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงข่ายทางถนน 
และทางอากาศ โดยตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน (ทย.) พบว่า มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์นี้ที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้อีก 3 ตัวชี้วัด           
ซึ่งคาดว่าจะได้ผลการด าเนินงานในปลายปีนี้ 
   3) เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
    โครงการและมาตรการภายใต้เป้าประสงค์นี้ รวมจ านวน 13 โครงการ และ 13 มาตรการ 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินการ จ านวน 8 โครงการและ 11 มาตรการ อาทิ โครงการพัฒนา 
จุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (ทล.) โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ 
(จ านวน 24 แห่ง) (ทช.) มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือช่วยป้องกันอุบัติเหตุ
จากจุดตัดทางรถไฟ (รฟท.) มาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแล 
ความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme : USOAP) (กพท.) โดยมีโครงการและ
มาตรการที่ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 4 โครงการและ 1 มาตรการ  อาทิ โครงการจัดหาและติดตั้ง
ป้ายหยุดสะท้อนแสงและป้ายเตือน กระพริบแสงพร้อมคันชะลอความเร็ว (รฟท.) นอกจากนี้มีการยุติ/ชะลอ 1 มาตรการ 
ได้แก่ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  (ขบ.)  
และที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) 
    ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 3 รวมจ านวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด  
และมีตัวชี้ วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 5 ตัวชี้ วัด ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มอุบัติเหตุทางบกและทางอากาศ 
ยังทีไ่มบ่รรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ ดังนี้ ความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งทางบก 
สะท้อนจากการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนน
ของ คค. ทั่วประเทศ (สนข.) ตัวชี้วัดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งทางถนนทั่วประเทศ (สนข.)  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปี
ของระบบขนส่งสาธารณะทางถนน (ขบ.) แม้จะมีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
เช่นกัน ในขณะที่ความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งทางน้ ามีแนวโน้มที่ดี ซึ่งสะท้อนจากตัวชี้วัดจ านวน
อุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งผู้โดยสารทางน้ า (จท.) และตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุต่อปีของเรือขนส่งสินค้า  (จท.)  
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มีแนวโน้มลดลง และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ส าหรับความปลอดภัยในการเดินทางและ 
การขนส่งทางอากาศ ซึ่งสะท้อนจากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนอุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ (กพท.)  
มีแนวโน้มที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางอากาศเป็นศูนย์ครั้ง  อย่างไรก็ตาม  
ยังมีตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์นี้ที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้อีก 5 ตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าสามารถประเมินผลการด าเนินงาน
ได้ในปลายปีงบประมาณ 
   4) เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
    โครงการและมาตรการภายใต้เป้าประสงค์นี้ รวมจ านวน 35 โครงการ และ 4 มาตรการ 
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการศึกษาและด าเนินการ จ านวน 13 โครงการและ 4 มาตรการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟทาง
คู่ ระยะที่ 1 จ านวน 7 เส้นทาง เช่น ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น  
ช่วงนครปฐม - หัวหิน (รฟท.) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก (ระยะท่ี 1) (จท.)  
ซึ่งโครงการด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 18 โครงการ อาทิ โครงการศึกษาเพ่ือจัดท าแผนในการพัฒนาระบบจักรยาน
ในการเดินทางในชีวิตประจ าวัน (สนข.) มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการบิน (ทอท.) 
นอกจากนี้มีการยุติ/ชะลอ 2 โครงการ เช่น โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร (จท.) โครงการก่อสร้างโรงรถศรีราชา
และหน่วย 10 ลาดกระบัง (รฟท.) และโครงการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงอุบลราชธานี - มุกดาหาร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางบ้านภาชี - อ าเภอนครหลวง (รฟท.) 
    ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 4 รวมจ านวน 11 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่มีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดทีมี่แนวโน้มผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด 
และมีตัวชี้วัดที่ไม่สามารถประเมินได้ 5 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการส่งเสริมการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ ดังนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนน 
มาสู่การขนส่งทางรางและทางน้ าซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า  พบว่า การใช้บริการและคุณภาพ 
การให้บริการของการขนส่งทางรางไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งสะท้อนจากการด าเนินงานตามตัวชี้วัดปริมาณ
และระยะทางการขนส่งสินค้าทางราง (รฟท.) มีอัตราลดลงและมีแนวโน้มผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
และคุณภาพของรถไฟที่พิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสินค้า (รฟท.) ที่มีอัตราลดลงและ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟขนส่งสินค้ารวม (รฟท.) จะมีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย ส าหรับการขนส่งทางน้ ามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและการขนส่งทางล าน้ า
เป็นไปตามเป้าหมาย สะท้อนจากตัวชี้วัดปริมาณการขนส่งทางทางล าน้ า (จท.) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นและมีแนวโน้ม 
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย แม้ว่าปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง (จท.) มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของผลกระทบจากภาคการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนจากตัวชี้วัดสัดส่วน
การใช้พลังงานของภาคการขนส่ง (สนข.) และตัวชี้วัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (สนข.) พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 
และมีแนวโน้มไมบ่รรลุเป้าหมาย  
   5) เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ  
    โครงการและมาตรการภายใต้เป้าประสงค์นี้ รวมจ านวน 23 โครงการ และ 2 มาตรการ 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการและมาตรการที่ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 10 โครงการ อาทิ โครงการจัดหา
รถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 115 คัน (รฟท.) ซึ่งเป็นจ านวนใกล้เคียงกับที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาและด าเนินการจ านวน 10 โครงการ และ 2 มาตรการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า เช่น สายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง - บางแค และบางซื่อ - ท่าพระ) สายสีเขียว (ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต) สายสีชมพู  
(ช่วงแคราย - มีนบุรี) สายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง) โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร (บขส.)  
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และมีการยุติ/ชะลอ 3 โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน (ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4) 
และโครงการก่อสร้าง สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต - ล าลูกกา) (รฟม.) 
    ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ที่ 5 รวมจ านวน 8 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดทีมี่แนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 
5 ตัวชี้วัด และไม่สามารถประเมินผลได้ 3 ตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดใน 3 มิติ ดังนี้ ผู้โดยสารระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น
และระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมส าหรับคนทุกกลุ่ม พิจารณาจากตัวชี้วัดปริมาณผู้โดยสารเดินทางโดยระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง (รฟม.และ รฟฟท.) แม้จะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ แต่มีแนวโน้มผล 
การด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย คุณภาพการให้บริการ พิจารณาจากตัวชี้วัดความเร็วเฉลี่ยของรถไฟโดยสาร 
เชิงสังคม (รถไฟธรรมดา) และรถไฟโดยสารเชิงพาณิชย์ (รถไฟด่วนพิเศษ) (รฟท.) มีอัตราเพิ่มขึ้นแต่ยังคงมีแนวโน้ม
ที่ต่ ากว่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความตรงต่อเวลาของรถไฟโดยสารเชิงสังคมและเชิงพาณิชย์ (รฟท.) มีอัตราลดลง
และมีแนวโน้มที่ต่ ากว่าเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวชี้วัดภายใต้เป้าประสงค์นี้ที่ยังไม่สามารถประเมินผลได้อีก  
3 ตัวชี้วัด ซึ่งคาดว่าจะสามารถประเมินผลได้ในปลายปีงบประมาณ รวมถึงตัวชี้วัดในมิติของการเชื่อมต่อ          
การเดินทางมีความสะดวกมากขึ้นด้วย 
   สรุปการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ปรากฏตามแผนภาพที่ 4-1 ในหน้าถัดไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๖ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เป้าประสงค์ที ่1 
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อ
การเดินทางขนส่ง 

เป้าประสงค์ที ่2 
 เพิ่มความคล่องตัวและเข้าถึงระบบ  
 การคมนาคมขนส่ง 

เป้าประสงค์ที ่3 
ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัย 
การเดินทางขนส่ง  

เป้าประสงค์ที ่4 
ส่งเสริมการขนส่งประหยัดพลังงาน 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที ่5 
ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ 
ระบบขนส่งสาธารณะ 

ยุทธศาสตร ์
๑. พัฒนาประตูการค้าหลัก ชายแดน  
     และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๒. พัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยง 
    เมืองหลักในภูมิภาค 
๓. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย 
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการ  

  เทคโนโลยีและบคุลากร 

ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาระบบคมนาคมในกรุงเทพฯ 
    และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบคมนาคมเชื่อมโยง 
    เมืองในภูมิภาค 
๓. เพิ่มประสทิธิภาพบริหารจัดการ 
     จราจรและความต้องการเดินทาง 

ยุทธศาสตร ์
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมาตรฐาน 
    ยานพาหนะและสภาพแวดล้อม 
    ให้มีคุณภาพและปลอดภัย 
2. ปรับพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องให้มีจิตส านึก 
    วัฒนธรรมและทักษะความปลอดภัย 
3. พัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้ 
     มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล 

ยุทธศาสตร ์
1. ส่งเสริมให้เปลี่ยนมาใช้การขนส่ง 
     ทางรางและทางน้ าเพิ่มข้ึน 
2. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีการใช้ 
     พลังงานและยานพาหนะที่เป็นมิตร 
    กับสิ่งแวดล้อม 
3. พัฒนาระบบขนส่งจราจรให้ได้มาตรฐาน 
      ด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล 

ยุทธศาสตร ์
1. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
    ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
2. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองหลัก 
    ในภูมิภาค 
3. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่าง 
    เมืองภูมิภาค 
4. พัฒนาการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 

แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 - 2563 วิสัยทัศน์ มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน  
 

ตัวชี้วดั 12 ตัวชีว้ัด 
• มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
+ มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้า

ชายแดน (3 ตัวชี้วัด)  
+ ปริมาณขนส่งสินค้าผ่าน ทลฉ.   
+ ปริมาณขนส่งสินค้าที่ ทสภ. 
• มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย  7 ตัวช้ีวัด 
- มูลค่าการขนส่งสินค้าที่ด่านการค้า

ชายแดน (6 ตัวชี้วัด)  
- ปริมาณผู้โดยสารที่ ทสภ. 
• ไม่สามารถประเมนิได้ - ตัวช้ีวัด 
 

 

ตัวชี้วดั 6 ตัวชี้วดั 
• มีแนวโนม้บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวช้ีวัด 
+ ปริมาณเที่ยวบินในเขตแถลงข่าว 
   การบินกรุงเทพ 
• มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
- ปริมาณผู้โดยสารทีท่่าอากาศยาน 
  ในภูมิภาค 
- ความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
  ท่าอากาศยาน 
• ไม่สามารถประเมนิได้ 3 ตัวช้ีวัด 
+ อัตราเคลื่อนตัวรถบนถนน ทล. 
+ ผู้ใช้ถนนโครงข่าย ทล.  

 ต่อการบริหารเชิงประสบการณ ์
+ ผู้ใช้ถนนโครงข่าย ทช. 

 ต่อการบริหารเชิงประสบการณ ์
 
 
 

ตัวชี้วดั 12 ตัวชีว้ัด 
• มแีนวโน้มบรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
+ อุบัติเหตุการขนส่งผู้โดยสารสาธารณะ 
    ทางน้ า 
+ อุบัติเหตุต่อปีเรือขนส่งสินค้า 
• มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
- อุบัติเหตุต่อปีระบบขนส่ง 
   สาธารณะทางถนน 
-  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง 
   ทางถนน ของ คค.  
-  ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการขนส่ง  
  ทางถนนทั่วประเทศ 
-  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการขนส่งทางน้ า  
   ด้านความปลอดภัย 
-  อุบัติเหตุด้านการขนส่งทางอากาศ 
• ไม่สามารถประเมนิได้ 5 ตัวช้ีวัด 
+ อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง 
   ต่อระยะทางการเดินทาง 
+ อัตราอุบัติเหตุที่ลดลงจากปีก่อน 
   บริเวณทางผ่านเสมอระดับ 
+ ระดับความส าเร็จการมีระบบก ากับดูแล 
   ตามมาตรฐานสากล (3 ตัวชี้วัด) 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 11 ตัวชีว้ัด 
• มีแนวโนม้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด 
+ ปริมาณการขนส่งสินค้าทางล าน้ า  
+ ความตรงต่อเวลาของรถไฟ 
   ขนส่งสินค้ารวม 
• มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 4 ตัวช้ีวัด  
-  ปริมาณและระยะทางการขนส่ง 
    สินค้าทางราง 
-  ความเร็วเฉลี่ยของรถไฟขนส่งสนิค้า 
-  สัดส่วนการใช้พลังงานของภาคการขนส่ง 
-  ปริมาณการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 
•  ไม่สามารถประเมนิได้ 5 ตัวช้ีวัด 
+ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง 
+ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ า  
    (3 ตัวชี้วัด)  
+ ปริมาณการขนส่งสินค้าชายฝั่ง 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วดั 8 ตัวชี้วดั 
• มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมาย - ตัวช้ีวัด 
• มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวช้ีวัด 
- ความเร็วเฉลี่ยรถไฟโดยสารเชิง 
สังคมและเชิงพาณิชย์ (2 ตัวชี้วัด)  
- ความตรงต่อเวลารถไฟโดยสารเชิง 
สังคมและเชิงพาณิชย์ (2 ตัวชี้วัด)  
- ผู้โดยสารเดินทางโดยระบบ 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกเส้นทาง 
• ไม่สามารถประเมนิได้ 3 ตัวช้ีวัด 
+ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
รถโดยสารสาธารณะ (2 ตัวชี้วัด) 
+ ส่งเสริมการเชื่อมต่อการเดินทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

รวม 43 โครงการ 17 มาตรการ 
• อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการ 
   21 โครงการ 11 มาตรการ 
• ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ 
   16 โครงการ 5 มาตรการ 
• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ 1 มาตรการ 
• ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 
   3 โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 22 โครงการ 2 มาตรการ 
• อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการ 
   8 โครงการ 2 มาตรการ 
• ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ 
   13 โครงการ - มาตรการ 
• ยุติ/ชะลอ 
   1 โครงการ - มาตรการ 
• ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 
   - โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 13 โครงการ 13 มาตรการ 
• อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการ 
   8 โครงการ 11 มาตรการ 
• ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ 
   4 โครงการ 1 มาตรการ 
• ยุติ/ชะลอ 
   - โครงการ 1 มาตรการ 
• ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 
   1 โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 35 โครงการ 4 มาตรการ 
• อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการ 
   13 โครงการ 4 มาตรการ 
• ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ 
   18 โครงการ - มาตรการ 
• ยุติ/ชะลอ 
   2 โครงการ - มาตรการ 
• ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 
   2 โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 23 โครงการ 2 มาตรการ 
• อยู่ระหว่างศึกษาและด าเนินการ 
   10 โครงการ 2 มาตรการ 
• ศึกษาและด าเนินการแล้วเสร็จ 
   10 โครงการ - มาตรการ 
• ยุติ/ชะลอ 
   3 โครงการ - มาตรการ 
• ยังไม่เร่ิมด าเนินการ 
   - โครงการ - มาตรการ 

 

 

รวม 49 ตัวชี้วดั มีแนวโน้มบรรลุเป้าหมาย 10 ตัวชี้วดั  มีแนวโน้มไม่บรรลุเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด  ไม่สามารถประเมินได้ 16 ตัวชี้วัด 

รวม 136 โครงการ 38 มาตรการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ 60 โครงการ 30 มาตรการ, แล้วเสร็จ 61 โครงการ 6 มาตรการ, ยุติ/ยกเลิก 9 โครงการ 2 มาตรการ, ยังไม่เริ่ม 6 โครงการ - มาตรการ 

  แผนภาพที่ 4-1 ภาพรวมการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๗ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

 

4.2 ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง  
4.2.1 ปัญหาในการขับเคลื่อนโครงการ/มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ   

จากการติดตามและประเมินโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ พบประเด็นปัญหา  
ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการศึกษาและขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการที่ส าคัญ ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
ในการด าเนินโครงการ/มาตรการเมื่อเทียบกับแผนที่ก าหนด ต้องชะลอ/ยกเลิก ส่งผลให้ผลการด าเนินงานไม่บรรลุ               
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ประมวลได้ ดังนี้ (แผนภาพที่ 4-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
แผนภาพที่ 4-2  ประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                     (ครั้งท่ี 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
     
    4.2.1.1  สถานะโครงการ/มาตรการที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ พบประเด็นปัญหาที่ยังไม่สามารถ     
น าโครงการ/มาตรการมาเริ่มด าเนินการได้ อาทิ  
       1) ยังไม่มีนโยบายหรือยังไม่ได้บรรจุไว้ในแผนองค์กร เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่
ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก – พิษณุโลก – เพชรบูรณ์ – ขอนแก่น - มุกดาหาร และโครงการติดตั้งรั้วสองข้างทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ (รฟท.) ที่ปรับวัตถุประสงค์จากการติดตั้งรั้วส าหรับรถไฟทางคู่ เป็นการติดตั้งรั้ว 
ส าหรับรถไฟทางเดี่ยวซึ่งยังไม่เริ่มด าเนินงาน เนื่องจากยังไม่มีนโยบายและโครงการยังไม่บรรจุอยู่ในแผนวิสาหกิจของ รฟท.  
       2) อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและแนวทาง/แผนเพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการ  
เช่น มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ (สนข.) 
    4.2.1.2  สถานะโครงการ/มาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาหรือด าเนินงาน พบประเด็นปัญหา
ระหว่างการด าเนินโครงการ/มาตรการ อาทิ ด าเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนของการศึกษาและการด าเนินงาน อาทิ 
       1) ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการศึกษา 
        1.1) กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายใช้ระยะเวลานาน โดยโครงการขนาดใหญ่
หลายโครงการต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจ าเป็นต้องระยะเวลา 
ในกระบวนการตามกฎหมายดังกล่าว  เช่น การพิจารณารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment : EIA) ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) อาทิ โครงการพัฒนาระบบรถไฟ
ความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – หัวหิน (ขร./รฟท.) โครงการอาคารผู้โดยสารหลังที่ ๒ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)  
         

สถานะ ยังไม่เริ่มด าเนินการ 
(6 โครงการ - มาตรการ) 

 

ประเด็นปญัหา 
• ยังไม่มีนโยบาย/ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผน  
ขององคก์รหรอืไม่ไดร้ับงบประมาณ   
• อยูร่ะหว่างการเตรียมขอ้มูลและแนวทาง/แผน
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนนิการ 

สถานะ อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
(60 โครงการ  30 มาตรการ) 

       สถานะ ด าเนนิการแล้วเสร็จ 
  (61 โครงการ 6 มาตรการ) 
 

ประเด็นปญัหา 
• ยังไม่สามารถให้บรกิารได้ เนือ่งจากอยู่
ระหว่างพิจารณาคดัเลอืกผูป้ระกอบการ 

สถานะ ยกเลิก/ชะลอ 
(9 โครงการ 2 มาตรการ) 

 

ประเด็นปญัหา 
• ความไม่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อม 
• รอการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน   
• มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว   

ขั้นตอนศกึษา 
 

ประเด็นปญัหา 
• กระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย 
ใช้ระยะเวลานาน 
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
 

ประเด็นปญัหา 
• การเวนคนืที่ดนิ 
• การต่อต้านคดัคา้นจากมวลชน
และประชาชนในพื้นที ่
• ไม่ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณ  
• การไม่สามารถด าเนนิการ
ก่อสร้างหรือจัดซ้ือจัดจ้างได ้
• ข้อจ ากัดของทรพัยากร 
• ต้องรอการพิจารณาหรือแก้ไข
กฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคมตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร ๔-๘ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  

 

        1.2) การเปลี่ยนแปลงและข้อจ ากัดของนโยบายและกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ ความไม่ชัดเจนในการก าหนดอัตราค่าเช่าที่ดินในกรณีมาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินและ/หรือ 
ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา (บกท.) ข้อจ ากัดของกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ - เชียงใหม่ (รถไฟไทย - ญี่ปุ่น) 
       2) ปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินโครงการ/มาตรการ  
        2.1) การเวนคืนที่ดิน อาทิ โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน แม่สอด จังหวัดตาก 
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา (ทย.) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสนับสนุนสะพานข้ามแม่น้ าโขง 
แห่งที่ 4 จังหวัดเชียงราย (ทช.) ไม่สามารถเวนคืนที่ดินได้ ท าให้การเข้าสู่พ้ืนที่เพ่ือด าเนินการก่อสร้างล่าช้ากว่า
แผนการด าเนินงานที่ก าหนด และบางโครงการต้องชะลอการด าเนินงาน 
        2.2) การต่อต้านคัดค้านจากมวลชนและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ขั้นตอนการศึกษา อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล (จท.) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการต่อต้าน
จากประชาชนในพ้ืนที่ในประเด็นสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการต่อต้านในขั้นตอนการด าเนินโครงการ เช่น โครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (กทท.) โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของเมืองใหญ่ในภูมิภาค และโครงการก่อสร้างสะพาน
และอุโมงค์ข้ามจุดตัดรถไฟ (ทช.) การต่อต้านของมวลชนเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการชะลอโครงการ 
        2.3) ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ท าให้โครงการก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้าง
ถนนที่ต้องทยอยก่อสร้าง อาทิ โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศโครงการเร่งรัดก่อสร้าง
ขยาย 4 ช่องจราจร และเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักระหว่างภาค โครงการก่อสร้าง
ทางแยกต่างระดับและจุดกลับรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ
และงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยส าหรับก่อสร้างสะพาน (ทล.) 
        2.4) การไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างหรือจัดซื้อจัดจ้างได้ เกิดจากหลายสาเหตุ 
เช่น การไม่สามารถเข้าพ้ืนทีไ่ด้ เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 (ทอท.) 
        2.5) ข้อจ ากัดของทรัพยากร เกิดจากบุคลากรไม่เพียงพอ อาทิ เกิดจากสิทธิการบิน
และการจัดสรร Slot การบินที่มีจ ากัดในกรณีมาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ (บกท.) 
การแข่งขันในตลาดสูงจึงไม่สามารถเพ่ิมเส้นทางบินได้ในกรณีมาตรการส่งเสริมสายการบินให้เพ่ิมจุดบิน 
ไปยังท่าอากาศยานในภูมิภาคของไทย (บทม.) รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เปิดอบรมในบางหลักสูตร 
จึงไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ในกรณีการพัฒนาบุคลากร/ผู้ เชี่ยวชาญในการตรวจสอบมาตรฐาน 
ด้านความปลอดภัยตามแผน ICAO (กพท.) 
        2.6) ต้องรอการพิจารณาหรือการแก้ไขกฎระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรการด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้โครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล (Universal 
Safety Oversight Audit Programme: USOAP) (กพท.) การแก้ไขข้อบกพร่องส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการแก้ ไข
กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติการเดินอากาศฉบับใหม่ซึ่งอยู่ระหว่างการน าเสนอ สนช. 
    4.2.1.3 สถานะโครงการ/มาตรการที่ชะลอหรือยุติการด าเนินการ พบประเด็นปัญหาที่ท าให้โครงการ/
มาตรการต้องชะลอหรือยกเลิกการด าเนินงาน อาทิ  
       1) ความไม่เหมาะสมในเชิงวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการก่อสร้าง
ท่าเรือชุมพร (จท.) ที่ต้องยุติโครงการ เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และการเงินไม่คุ้มค่า 
โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา จังหวัดสตูล (จท.) ที่พ้ืนที่โครงการอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมสูง 
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       2) รอการพัฒนากฎหมายหรือกฎระเบียบที่ เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จก่อน  อาทิ 
มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการจัดการขนส่งทางรถไฟ (รฟท.)  
       3) มีโครงการ/มาตรการลักษณะเดียวกันอยู่แล้ว อาทิ มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบ
การออกใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ขบ.) ที่มีพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
เป็นกฎหมายที่บังคับใช้อยู่แล้ว 
    4.2.1.4 สถานะโครงการ/มาตรการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ พบประเด็นปัญหาของโครงการ/
มาตรการที่ด าเนินการศึกษาหรือด าเนินงานแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ หรือไม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อเนื่อง อาทิ ยังไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ  
เพ่ือบริหารโครงสร้างพ้ืนฐาน/การขนส่ง อาทิ โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด (จท.) 
ที่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558 และมอบหมาย กทท.
เป็นผู้บริหารท่าเรือ   
     4.2.2  ปัญหาที่สะท้อนจากผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด   
    การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด             
ที่ส่วนหนึ่งยังไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งในระดับผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact)       
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในเป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยการเดินทางขนส่ง โดยเฉพาะประเด็น
ของอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก ทางรางและทางอากาศ ส่วนใหญ่เป็นมาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ควรให้ความส าคัญ โดยเฉพาะเรื่องของการสร้างการรับรู้และความตระหนักรู้ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการด าเนินงาน  
เป้าประสงค์ที่  4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะประเด็น 
ของการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งมาสู่การขนส่งทางราง ซึ่งโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางรางส่วนใหญ่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
และประเด็นของการใช้พลังงานและการปล่อยมลพิษจากภาคการขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึง 
และเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นของคุณภาพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ  
เช่น ความตรงต่อเวลา ความเร็วเฉลี่ย และเรื่องการเชื่อมต่อระบบขนส่ง ควรให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนโครงการ
และมาตรการดังกล่าว 
 
4.3  ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่ง  
         การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ พบว่า ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ที่ 3 
ปรับปรุงเพ่ิมความปลอดภัยการเดินทางขนส่ง เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม และเป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะส่วนใหญ่มีแนวโน้ม 
ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งเห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินโครงการ/มาตรการที่อยู่ภายใต้
เป้าประสงค์ดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุ เป้าหมาย 
และบรรลุถึงวิสัยทัศน์ของแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งฯ เมื่อสิ้นสุดแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
  4.3.1  เป้าประสงค์ที่ 3 ปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยการเดินทางขนส่ง โดยเฉพาะประเด็นของการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายทั้งส่งทางบกและทางอากาศ จึงควรให้ส าคัญกับการขับเคลื่อนในประเด็นส าคัญ  
เช่น การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มี คุณภาพและความปลอดภัย 
ในการเดินทางและการขนส่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึกและ
ทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่ง และการพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐาน  
ความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ เป็นต้น  
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   4.3.2  เป้าประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ประเด็นของการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากการขนส่งทางถนนมาสู่การขนส่งทางรางและทางน้ า (Modal shift)  
ทีเป็นระบบขนส่งมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงควรให้ส าคัญกับการเร่งรัดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ตามแผนการด าเนินงาน รวมทั้งพัฒนาระบบการขนส่งสนับสนุนเพ่ือให้โครงสร้างพ้ืนฐานเกิดการเชื่อมโยงเป็นระบบ
โครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดมาตรการให้มีการขนส่งทางรางและทางน้ ามากขึ้น นอกจากนี้ การด าเนินโครงการ
หรือมาตรการควรให้ความส าคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านการขนส่งทั้ งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
ที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally friendly technology) ร่วมทั้งเร่งรัดมาตรการเพ่ือการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคการขนส่ง เช่น มาตรการส่งเสริมการสนับสนุน
การข้ึนทะเบียนและการรับรองโครงการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็นโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด เป็นต้น 

4.3.3  เป้าประสงค์ที่ 5 ยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะประเด็นของ
การมีระบบขนส่งสาธารณะที่สามารถให้บริการได้เพียงพอและมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล จึงควรให้ส าคัญ  
กับการขับเคลื่อนโดยเร่งการก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการพัฒนาระบบ
เชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ (Seamless connection) ของโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่ง ตลอดจนโครงสร้างเชิงสถาบัน 
(เทคโนโลยี กฎระเบียบ) เพ่ือให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและการเข้าถึงได้อย่างไม่มีเงื่อนไข เป็นต้น  
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              ตาราง  ความคืบหน้าการด าเนินงานของโครงการและมาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554 – 2563  
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

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

1.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาประตกูารค้าหลกัและประตกูารค้าชายแดน รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 โครงการ 

1 .โครงการศูนย์ เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย  
• ระยะเวลา ปี 2556 - 2563 
• งบประมาณ 2,363.10 ลบ. 

ขบ. 56-63   ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี     
60 100.00 100.00 • แผนงานท่ี 1 ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนท่ีดิน

เพื่อด าเนินงานโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง
สินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ด าเนินการจ่ายเงินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนครบทุกรายแล้ว  

- 291.01 100 100 

 60-63 100.00 5.00 • แผนงานท่ี 2 โครงการจ้าง ท่ีปรึกษาเพื่อด าเ นินการ 
ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อด าเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูป
แบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ชะลอโครงการ 
เน่ืองจากรอให้การศึกษาและวิเคราะห์โครงการ ตามมาตรา 25 
แห่ง พ.ร.บ. ให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 
แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจาก ครม. 

 ยั ง ไม่ ส ามา ร ถ เ ริ่ ม
ด าเนินการประกาศเชิญ
ชวนเอกชนร่วมลงทุนได้ 
เ น่ื อ ง จ า ก ต้ อ ง ไ ด้ รั บ 
การอนุมัติผลการศึกษา
จาก ครม. ตามมาตรา 28 
จึงจะเริ่มด าเนินการได ้

5.36 - - 

60-63 
 

66.16 
 

66.16 •  แผนงานท่ี 3 การก่อสร้ าง ศูนย์ เปลี่ ยนถ่ ายรูปแบบ 
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ระยะท่ี 1 วงเงิน 1,360 ลบ. 
เริ่มด าเนินการวันท่ี 8 มิถุนายน 2560 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

- 

 

  

1,360.00 
 

66.02 66.02 

60-63 62.93 62.93 • แผนงานท่ี 4 ค่าควบคุมการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 24 
กุมภาพันธ์ 2560 วงเงิน 22.30 ลบ. ระยะเวลา 780 วัน  

- 22.30 59.16 
 
 

59.16 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
     เริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 

10 กรกฎาคม 2562 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินงาน 
    

2 .โครงการศูนย์การขนส่งชายแดน 
จ.นครพนม  
• ระยะเวลา ปี 2556 - 2564 
• งบประมาณ 1,204.10 ลบ. 
       
       

ขบ. 56-64   ประกอบด้วย 5 แผนงาน/โครงการ ดังน้ี     

60 100.00 80.00 • แผนงานท่ี 1 โครงการจ้างท่ีปรึกษาส ารวจอสังหาริมทรัพย์
และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดน จ .นครพนม ลงนามสัญญาแล้ ว  เมื่ อ วั น ท่ี   
11 พฤศจิกายน 2559 วงเงิน 13.16 ลบ. ระยะเวลา 270 
วัน เริ่มด าเนินงานวันท่ี 1 ธนัวาคม 2559  สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
27 สิงหาคม 2560 อยู่ระหว่างชะลอโครงการ จนกว่า 
พระราชกฤษฎี ก า เ วน คืนฯ  ท่ีดิ นมี ผลบั ง คับ ใช้  และ  
ขบ.มีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน 

 เน่ืองจาก พ.ร.ฎ. เวนคืน
ท่ีดินฯ ยังไม่มีผลบังคับใช้
จึงไม่สามารถจัดท าบัญชี 
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ท่ีถูกต้องครบถ้วนเพื่อเสนอ
คณะกรรมการก ากั บ
การศึกษาฯ พิจารณาได ้

15.00 
 

100.00 80.00 
 

61 100.00 20.00 • แผนงานท่ี 2 โครงการจ้าง ท่ีปรึกษาเพื่อด าเ นินการ 
ตามมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการ 
ของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อด าเนินโครงการศูนย์การขนส่ง
ชายแดน จ.นครพนม ขบ. มีหนังสือแจ้งให้ ท่ีปรึกษาฯ เริ่ม
ปฏิบัติงาน วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 
10 ตุลาคม 2562 โดยท่ีปรึกษาส่งมอบงานแล้ว 1 งวดงาน 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการตามงวดงาน 

- 5.36 100 32.00 

61 100.00 - • แผนงานท่ี 3 ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้ผู้ถูกเวนคืนท่ีดิน
เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม      
  -  ครม .มี มติ อ นุมั ติ  ร่ า ง  พ . ร .ฎ .  เ วน คืน  เมื่ อ วั น ท่ี   
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างการพิจารณา 
ของส านักงานกฤษฎีกา 
  - อยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2562 : งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น วงเงิน 274 ลบ. 

• พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดินฯ 
ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึง
ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได ้
• งบประมาณท่ี ได้ รั บ 
ถูกพับโดยผลของกฎหมาย
ตาม  พ . ร .บ . วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 2561 

322.68 100.00 - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  62-64 - - • แผนงานท่ี 4 โครงการก่อสร้างศูนย์การขนส่งชาแดน          

จ.นครพนม อยู่ระหว่างด าเนินการก าหนดราคากลาง 

 

846.23 - - 

62-64 - - • แผนงานท่ี 5 ค่าควบคุมการก่อสร้างศูนย์การขนส่ง
ชายแดนจ.นครพนม อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เน่ืองจาก 
พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดินยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงยังไม่ได้ท่ีดินส าหรับ
ก่อสร้าง 

พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน ยังไม่มี
ผลบังคับใช้ จึงยังไม่ได้
ท่ีดินส าหรับก่อสร้างฯ 

14.83 - - 

3.โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนน   
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2563 
• งบประมาณ 187.15 ลบ. 

ขบ. 58-63   ประกอบด้วย 11 โครงการ ดังน้ี  ด าเนินการแล้วเสร็จ  
7 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ ดังน้ี  

    

60 100.00    100.00 1) โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ สถานีขนส่งสินค้า
ภู มิ ภ าคตามมา ตร า  25 แห่ ง พ . ร .บ . ก า ร ใ ห้ เ อ ก ช น 
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 (จ านวน 17 แห่ง) 
ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

- 32.53 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 2) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า 
เมืองหลักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น,นครราชสีมา) 
เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 2 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี  
27 ธันวาคม 2561 ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

- 33.24 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 3) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า  
จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 2 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

- 18.87 100.00 100.00 

61 100.00 100.00 4) โครงการศึกษาวางผังและออกแบบสถานีขนส่งสินค้า 
เมืองหลักภาคเหนือ (เชียงใหม่, พิษณุโลก) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 
2 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  
ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 

- 26.70 100.00 100.00 

61-62     100.00 80.00 5) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจ.ชายแดนภาคเหนือ 
(เชียงราย, ตาก) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 17 เมษายน 2561 สิ้นสุด
สัญญาวันท่ี 11 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 

- 14.18 100.00 80.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 61-62 100.00 100.00 6) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 

เ พื่ อ ด า เ นิ น โ คร งก า รสถา นี ขนส่ งสิ น ค้ า  จ .ชายแดน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย, มุกดาหาร) เริ่มปฏิบัติงาน 
วันท่ี 17 เมษายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 11 มกราคม 2562 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 14.34 100.00 100.00 

 61-62 100.00 100.00 7) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าชายแดน จ.สระแก้ว   
เริ่ มปฏิบัติ งานวันท่ี  9 เมษายน 2561 สิ้ นสุดสัญญา            
วันท่ี 3 มกราคม 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 8.43 100 100 

61-62 100.00 100.00 8) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจ.ชายแดนภาคใต้ 
(สงขลา,นราธิวาส) เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี 9 เมษายน 2561 
สิ้นสุดสัญญา วันท่ี 3 มกราคม 2562 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 12.43 100 100 

62 - - 9) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
เพื่ อด า เ นินโครงการสถา นีขนส่ ง สิน ค้ า  จ . เชี ย ง ใหม่   
ลงนามสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 เริ่มปฏิบัติงาน
วันท่ี 22 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 16 มกราคม 2563 
อยู่ระหว่งด าเนินการ 

- 9.32 - - 

62 20.00 20.00 10) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจ.พิษณุโลก ลงนาม
สัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 28 ธนัวาคม 2561 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่
วันท่ี 14 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 10 ตลุาคม 2562 
อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 

- 9.32 30.22 30.22 

62 20.00 20.00 11) โครงการส ารวจอสังหาริมทรัพย์และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
เพื่อด าเนินโครงการสถานีขนส่งสินค้าจ.ขอนแก่น ลงนาม
สัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 เริ่มปฏิบัติงานวันท่ี    

- 7.79 29.86 29.86 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
     14 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 

อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผน 
    

4.โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง 
เชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2565 
• งบประมาณ 38,748 ลบ. 
• การก่อสร้างขยายทางหลวงเป็นทางขนาด 
4 ช่องจราจร   

ทล. 58-65 78.50 57.54 อยู่ระหว่างด าเนินการ 6 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  
2 โครงการ และยังไม่เริ่มด าเนินการ 10 โครงการ 

ไม่ ได้ รั บงบประมาณ 
ตามแผนต้องเสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

14,773.00 - - 

5.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง  
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้าง
ถนนลาดย า งขนาด  4 ช่ อ ง จ ร าจ ร  
เกาะกลางกว้าง 5 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 
2.50 เมตร  ทาง เดิ น เ ท้ า  (บางช่ วง )  
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่ อ งหมายจราจร  และสิ่ งอ านวย 
ความปลอดภัย 
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2563 
• งบประมาณ 1,447.35 ลบ. 

ทช. 
 

59-63 
 
 
 
 
 

 
 

43.61 
100.00 
71.51 
21.82 

 
 

36.16 

100.00 
29.29 
16.67 

ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม. ท่ี 107+200) – 
ท่าเรือแหลมฉบัง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 4 ตอน  
  ตอนท่ี 1 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
  ตอนท่ี 2 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
  ตอนท่ี 3 อยู่ระหว่างก่อสร้าง  
  ตอนท่ี 4 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

 

 
458.00 
375.95 
314.70 
298.70 

 
 
- 
- 
- 
- 

 

 
27.46 
97.11 
27.85 
17.02 

6.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนับสนุนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
(10 สายทาง) 
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2566 

ทช. 59-66   อยู่ระหว่างก่อสร้าง 5 สายทาง และยังไม่เริ่มด าเนินการ 5 สายทาง     

• แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุงและ
ขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 
3.50 เมตร    พร้อมระบบระบายน้ า 

  59-63 95.61 

 

56.02 
     ถนนสาย นย 3001 แยก ทล 305 - บ.บางน้ าเปรี้ยว  
จ.ฉะเชิงเทราอยู่ระหว่างก่อสร้าง 

 2,116.69 - 70.19 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เครื่ อ งหมายจราจร ไฟฟ้ า แสงสว่าง  
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

     

    

• แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุงและ
ขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรี ต  ขนาด  4 - 6 ช่ อ ง จ ร าจร  
กว้างช่องละ 3 - 3.50 เมตร เกาะกลาง 
กว้าง 3.90 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า 
เครื่ องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง  
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 59-63 56.37 37.12  
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 1 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,871.24 - 49.01 

 59-63 94.40 51.64 
  ถนนสาย ฉช.3001 แยก ทล.314  ลาดกระบัง สัญญาท่ี 2 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 1,841.57 - 45.99 

• แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุงและ
ขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 
3.50 เมตร  พร้อมระบบระบาย น้ า
เครื่ อ งหมายจราจร ไฟฟ้ า แสงสว่าง  
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 60-63 69.41 16.83      ถนนสาย นย.3007 แยก ทล.305 - บ.คลอง 33  
อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อยู่ระหว่างบอกเลกิสัญญา     
(ผู้รับจ้างท างานล่าช้า) 

681.30 - 23.45 

• แนวทางการด าเนินงาน : ปรับปรุงและ
ขยายถนนเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 
3.50 เมตร  พร้อมระบบระบาย น้ า
เครื่ อ งหมายจราจร ไฟฟ้ า แสงสว่าง  
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 60-63 90.38 4.50 
 ถนนสาย ปท .3004 แยก ทล .305 -  บ .ล าลูกกา  
อ.ธัญบุรี, ล าลูกกา จ.ปทุมธานี อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

อยู่ระหว่างบอกเลิกสัญญา  
 (ผู้รับจ้างท างานล่าชา้) 

445.20 - 17.73 

64-66 - -   ถนนสายแยก ทล.34 (กม.ท่ี 26) เชื่อมกับทางหลวงชนบท 
สาย ฉช. 3001 (ตอนท่ี 2) จ.สมุทรปราการ ด าเนินการเวนคืน
ปี 2563 และเริ่มก่อสร้างปี 2564 

- 
 

2,360.00 
 

- - 

64-67 - -   ถนนสายร่วมพัฒนา - ทล.34 อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ด าเนินการเวนคืนปี 2564-2565 และเริ่มก่อสร้างปี 2566-2567 

 10,130.00 - - 

62-66 
 

- 
 

-   ถนนสาย สป.1006 แยก ทล.3 - เคหะบางพลี  อ.บางบ่อ,  
บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562               
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2563 – 2564 และเริ่มก่อสร้างปี 2565-2566 

- 
 

1,507.50 
 

- - 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
64-66 - - 

  ถนนสายต่อเชื่อมถนนวัดกิ่งแก้ว ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
(ช่วงท่ี 1) ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2564 ด าเนินการเวนคืน
ปี 2565 และเริ่มก่อสร้างปี 2566 

- 3,355.40 - - 

65-68 - - 
  ถนนสายต่อเชื่อมถนนวัดกิ่งแก้ว ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
(ช่วงท่ี 2) ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2565 ด าเนินการเวนคืน
ปี 2565 - 2567 และเริ่มก่อสร้างปี 2568 

- 6,043.14 - - 

7 .โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนั บ สนุ น ท่ า เ ที ย บ เ รื อ เ ชี ย ง แ ส น  
 
จ.เชียงราย 
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,656.22 ลบ. 
• แ นวทา ง ด า เ นิ น ง า น  : ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร  
กว้างช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลางกว้าง  
9 เมตร ไหล่ทางข้ างละ 2.50 เมตร  
พร้อมเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง 
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

ทช. 59-62 94.56 84.90 
  ถนนสายแยก ทล.1098 - แยก ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 
 

1,656.22 - 70.71 

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

ทช.    ประกอบด้วย 3 โครงการ  ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 โครงการ ชะลอ
โครงการ 1 โครงการ และยุตโิครงการ 1 โครงการ ดังน้ี  

 

   

61-66 - -   ถนนสาย แยก ทล 1020 - บ้านกิ่ วแก้ว อ.เทิง ,จุน  
จ.เชียงราย จัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดินปี 2561  และเริ่มก่อสร้าง        
ปี 2564-2566 

 
 
 

 
1,250.00 - - 

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

มีปัญหาเรื่องการเวนคืน
ท่ีดิน 

390.00 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 - -   สาย ชร.4014 แยก ทล.1020 - บ.แก่นใต้ อ.เชียงของ  

จ.เชียงราย ยุตโิครงการ   
ติดปัญหาสิ่ งแวดล้อม 
ไม่สามารถขยายถนน 
ใ ห้ ก ว้ า ง ก ว่ า เ ดิ ม ไ ด้   
จึงไม่เหมาะเป็นเส้นทาง
รถบรรทุก 

- - - 

9 .โครงการทางหลวงชนบทสนับสนุน 
เขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน (8 สายทาง) 
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2564 
• งบประมาณรวม 4,121.13 ลบ. 

ทช. 58-64 - - ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 สายทาง, อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 สายทาง 
อยู่ระหว่างประกวดราคา 1 สายทาง ยังไม่เริ่มด าเนินการ 1 
สายทาง และ ยุต ิ1 สายทาง 

- - - - 

• แนวทา งด า เ นิ น ง าน  : ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลางตีเส้น
บั้งกว้าง 1 เมตร  ทางเท้ากว้างข้างละ 
2.50 เมตร  พร้อมระบบระบาย น้ า  
เครื่ อ งหมายจราจร ไฟฟ้ า แสงสว่าง  
และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

58-61 100.00 100.00 
    ถนนสายแยก ทล.33 – ด่ านผ่ านแดนบ้ านคลองลึ ก  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด าเนินการแล้วเสร็จปี 2561 

-   935.00 - 99.19 

• แนวทา งด า เ นิ น ง าน  : ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร กว้าง
ช่องละ 3.50 เมตร เกาะกลางตีเส้นบั้ง
กว้าง 1 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า เครื่องหมายจราจร 
ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภยั 

59-63 - - 
  ถนนสาย ง2 และ ง3 ผั ง เมืองรวมเมืองมุกดาหาร  
จ.มุกดาหาร ยุติสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างทิ้งงาน จึงต้อง
ด าเนินการ ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ (อยู ่ระหว่างจัดท า
ราคากลาง)  

- 342.00 - - 

•  แนวทา งด า เ นิ น ง าน  :  ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.25 เมตร เกาะกลางกว้าง 
4.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร 
แ ล ะ ทา ง เ ท้ า ข้ า ง ล ะ  3 .90  เ ม ต ร  

59-61 100.00 100.00 
   ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี 2562 

- 233.00 - 99.98 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่ อ งหมายจราจร  และสิ่ งอ านวย 
ความปลอดภัย 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางต่าง
ระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 
3.50 เมตร  พร้อมระบบระบายน้ า  
เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่ง
อ านวยความปลอดภัย 

 59-61 100.00 100.00 
  ทางต่างระดับบนถนนสายแยก ทล.33 – ด่านผ่านแดน 
บ้านคลองลึก ด าเนินการแล้วเสร็จปี 2561 

- 329.86 - 93.01 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า เครื่องหมายจราจร 
ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภยั 

 60-63 41.35 38.12 
  ถนนสาย ง2, ง3, ค1 และ ค2  ผังเมืองรวมเมืองแม่สอด     
อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 450.28 - 31.24 

61-63 38.42 7.54   ถนนสาย ง ค3 และ ค4 ผัง เมืองรวมเมืองนครพนม  
จ.นครพนม อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 256.99  17.17 

63-66 - -   ถนนสาย  ก1, ข  และ  ค1 ผั ง เมื อ ง รวม เมื อ ง ตร าด  
จ.ตราด ด าเนินการเวนคืนปี 2563 เริ่มก่อสร้างปี 2564-2566 

- 1,574.00 - - 

- - - 
    ถนนสายแยก ทล.212-บ้ านก้ านเหลื องดง อ.เมื อง  
จ.มุกดาหาร ยุติโครงการเนื่องจากลาดยางเต็มพื้นท่ีแล้ว  

- - - - 

10.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึก 
ปากบารา จ.สตูล  
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2566 
• งบประมาณ 20,547.52 ลบ. 
• พัฒนาท่าเรือน้ าลึกให้สามารถรองรับ
เรือขนาดประมาณ 50,000-70,000 
เดทเวทตัน รวมท้ังพัฒนาระบบคมนาคม
ครบวงจรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ โดยก่อสร้าง 
ท่าเทียบเรือน้ าลึกปากบารา ระยะท่ี 1 ท่า
เทียบเรือหน้าท่ายาว 750 เมตร พร้อม

จท. 59-66 50.00 15.00 
  งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบรายละเอียด  
และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA)  
เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกจสตูล (ปากบารา) จท. ได้ลงนามจ้าง 
ท่ีปรึกษาศึกษาเมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 อย่างไรก็ตาม 
ไม่สามารถด าเนินการได้เน่ืองจากมกลุ่มผู้คัดค้าน และต่อมา 
นายกรั ฐมนตรี ในคราวตรวจราชการ จ.สตูล เมื่ อวันท่ี   
29 กันยายน 2560 สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมร่วมกับ คค. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องศึกษา
ผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงวิถีชีวิต/ 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ีจากโครงการท่าเรือน้ าลกึ

• มีการต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี 

 

115.52 
(ศึกษา)  

50.00 14.50 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เครนยาวตลอดหน้าท่าและท่าเทียบเรือ
บริ ก า ร  220 เ มตร  รอ ง รั บสิ น ค้ า 
825,000 TEU 

ปากบารา และจัดท ารายงาน เสนอข้อดีข้อเสียและแนวทาง 
การแก้ไขปัญหาด้วย 
• การประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกปากบารา 
จ.สตูล เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี รชค. เป็น
ประธานการประชุม  ร่ วมกับบหน่วยงาน ท่ี เกี่ ย วข้อง             
ผลการประชุม สรุปว่า โครงการฯ มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศและมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ในการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกฝั่งอันดามัน อย่างไรก็ตาม โครงการฯ 
อยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยานซ่ึงมีความอ่อนไหวสูงในด้านสิ่งแวดล้อม 
และพื้ น ท่ีตั้ ง โ ครงการอยู่ ใ นอ า เภอละงู  ซ่ึ ง เป็ นพื้ น ท่ี
ละเอียดอ่อนท่ีมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ซ่ึงปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างเสนอยุติโครงการ 

11.โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลา 
แห่งที่ 2   
• ระยะเวลา ปี 2555 - 2567 
• งบประมาณ 16,619.98 ลบ. 
 

จท.  
55-67 

 

 
65.00 

 
38.00 

ผลการด าเนินงาน ดังน้ี  
• งานศึกษาทบทวนและส ารวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือ 
น้ าลึกสงขลาแห่งท่ี 2 ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2556 
โดยได้หยุดด าเนินการชั่วคราวเน่ืองจากเกิดการต่อต้าน 
ของมวลชน ตั้งแต่วันท่ี 7 กันยายน 2560 และให้ด าเนินการ
ด้านมวลชนสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดย จท. ได้มีการประชุมหารือร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนจ.สงขลาและจ.สงขลา เมื่อวันท่ี 5-6 มิถุนายน 
2561 รวมท้ัง การประชุมหารือท่ี คค. ร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561  สาระส าคัญของผล
การประชุมคือเห็นควรให้แต่งตั้งคณะท างานเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อลด
ความวิตกกังวลต่อสาธารณะท่ีมีต่อการศึกษา ตามโครงการฯ 
รวมท้ังก าหนดข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับข้อมูลโครงการกับภาคประชาชนด้วย ปัจจุบัน 

 
• มีการต่อต้านจากมวลชน
ในพื้นท่ี   

 
69.98 
(ศึกษา) 

 
100 

 
19.10 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
คค .  ได้ ตั้ ง คณะท า ง านฯ  โดยมี ก ารประชุ ม เมื่ อวัน ท่ี   
12 กุมภาพันธ์ 2562 ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวาง โดยสรุปเห็นควรให้มีการจัดประชุม เพื่อ
หารือกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยโดยก าหนดแนวทางการด าเนินการเป็น 
2 ขั้นตอน ได้แก่  1) ประชุมหารือต่อรองขอโอกาสให้ท่ี
ปรึกษาลงพื้นท่ีศึกษา ส ารวจ เพื่อน าข้อมูลท่ีจัดเก็บได้มาชี้แจง
ประเด็นท่ีกลุ่มผู้ท่ีไม่เห็นด้วยกังวล และ 2) ประชุมหารือกับ
กลุ่มผู้ท่ีไม่เห็นด้วยเพื่อชี้แจงข้อกังวล โดยมอบหมายสมาคมโล
จิสติกส์และหอการค้า ประสานนัดหมายกลุ่มท่ีไม่เห็นด้วยเข้าร่วม
ประชุมหารือ 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป  
• การก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย  
พ.ศ. 2558 - 2565 และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕60 - ๒๕๗๙ ) ด าเนินการปี พ.ศ. 2463 - 2566 
งบประมาณ 14,077.68 ลบ. 
•  การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เอกชน/ผู้บริหารท่าเรือลงทุน
เครื่องมืออุปกรณ์ และได้บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชน
ร่ วมลง ทุนในกิ จการภาครั ฐ  พ .ศ .  2558  –  2562  
เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2567 งบประมาณ 2,472.32 ลบ. 

12.โครงการก่ อสร้ างท่ า เที ยบเรื อ
อเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด   
• ระยะเวลา ปี 2554 - 2559 
• งบประมาณ 1,295.10 ลบ. 
• การก่อสร้างท่าเทียบอเนกประสงค์ 
ประกอบด้ วย  สะพานท่า เรื อขนาด 
15x2,000 เมตร ท่าเรือสินค้าและ

จท.  54-59 100.00 100.00 • จท. ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554 
ด า เ นินโครงการแล้ว เสร็จ  และตรวจรับงานเมื่ อวันท่ี   
6 มิถุนายน 2559  และเมื่อเดือนธันวาคม 2560 กรมธนารักษ์
ได้มอบอ านาจให้ จท. จัดให้เช่าท่าเทียบเรือชายฝั่งเชิงพาณิชย์ทุก
แห่งท่ียังไม่มีผู้บริหาร โดยสามารถน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ท่าเรือของรัฐท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการท่าเรือในประเทศ  มาใช้ปฏิบัติได้ตามความ

- 1,295.10 100.00   100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ท่าเรือท่องเท่ียวขนาด 120x60 เมตร 
ร่องน้ าลึก 5.5 เมตร รทก. รองรับเรือ
สินค้าขนาด 450 ตันกรอส 8 ล า และ
เรือท่องเท่ียว/เรือตรวจการณ์อย่างละ 1 ล า 
ท่า เรื อประมงขนาด 25 x50 เมตร  
ร่องน้ าลึก 5 เมตร รองรับเรือประมง 
ขนาด 300 ตันกรอส 4 ล า พร้อมโรงคัดปลา 
ร่องน้ าลึก 3.50 เมตร เขื่อนกันคลื่นยาว 
1,000 เมตร และอาคารส านักงาน 
ห้องควบคุม อาคารประตูทางเข้าออก 
อาคารป้อมยาม อาคารซ่อมบ ารุง โกดัง
สิ น ค้ า  โ ร ง อ า ค า ร  พ ร้ อ ม ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 

เหมาะสมเฉพาะส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุน 
• จท. ได้หารือส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปว่าการจัดหาผู้บริหาร
ท่ า เ รื อ อ เนกประสง ค์คลอ ง ให ญ่  จ . ต ร าด  เ ข้ า ข่ า ย 
ท่ีต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ พ.ศ. 2556  
• ในคราวประชุมหารือเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
ท่าเรือของรัฐระหว่าง จท. กับ สศช. และกรมธนารักษ์  
เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติ ให้  จท.  
เร่งประสานงาน คค. เพื่อพิจารณาเรื่องการมอบอ านาจ 
ให้ กทท. เป็นผู้บริหารท่าเรือคลองใหญ่ จ.ตราด และน าเสนอ
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2561  
•  ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการตาม พ.ร.บ.ร่วมลงทุนฯ  
ระหว่างน้ี จท. สามารถหาผู้บริหารท่าเรือมาด าเนินการ 
เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ท่าเรือมีการใช้ประโยชน์ ซ่ึง จท. ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแนวทางการจัดหาผู้บริหาร
ท่าเรือเชิงพาณิชย์ รวมท้ัง อยู่ระหว่างการจัดหาผู้บริหาร
ท่าเรือเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ท่าเรือมีการใช้ประโยชน์ด้วย  
ล่ า สุ ด มี ก า รประชุ มคณะกร รมการฝ่ า ยบริ ห า รและ
คณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เมื่ อวัน ท่ี   
28 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะสรุปผลเสนอ คค. ภายใน
เมษายน 2562  

13. โครงการก่อสร้างท่า เทียบเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ ที่จ.กระบี่  
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2567 
• งบประมาณ 3,084.79 ลบ. 

จท. 58-60 
(ศึกษา)  

100.00 
 

60.00 
 

• งานศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือ
รองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ที่ จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย  
จ . สุราษฎร์ธานี ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ผลงาน 
ร้อยละ 60 โดยท่ีปรึกษาเสนอรายงานความเหมาะสม 

- 
  

44.79 
(ศึกษา) 

100.00 
  

49.86 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
• งานศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือส าราญขนาดใหญ่ 
(Cruise Terminal) และส ารวจออกแบบท่าเรือส าราญขนาดใหญ่
บริ เ วณชายฝั่ ง อั นดามัน  ได้ เ สนอขอตั้ ง งบประมาณ  
ปี 2563 – 2564 จ านวน 70 ลบ. 
• การก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญขนาดใหญ่ ท่ี จ.กระบี่   
บรรจุภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ด าเนินการปี พ.ศ. 2463 - 256๗ งบประมาณ 2,965 ลบ. 

14.โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรอืส าราญ
ขนาดใหญ่ ที่อ าเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธาน ี
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2567 
• งบประมาณ 
  ศึกษา 44.79 ลบ.  
  ก่อสร้าง 4,989.39 ลบ. 
 

จท. 58-67 
 

58-60 
 
 
 
 
 

 
100.00 

 

60.00 
 

โครงการมีสถานการณ์ด าเนินงาน ดังนี้ 
• งานศึกษาความเหมาะสมและส ารวจออกแบบท่าเทียบเรือ
รองรับเรือส าราญขนาดใหญ่ท่ี จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย  
จ.สุราษฎร์ธานี    ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการศึกษา ผลงาน 
ร้อยละ 60 โดยที่ปรึกษาเสนอรายงานความเหมาะสม 
• ผลการศึกษาของงานศึกษาความเหมาะสมและส ารวจ
ออกแบบท่าเทียบเ ร ือ รองร ับ เร ือส าราญขนาดใหญ่ที ่  
จ.กระบี่ และ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ดังกล่าว พบว่ามี
ความเป็นไปในการด าเนินการท่ีอ าเภอเกาะสมุย แต่เน่ืองจาก
มูลค่าการลงทุนก่อสร้างเบื้องต้นประมาณ 4,942.41 ลบ. 
ซ่ึงเข้าข่ายต้องให้เอกชนร่วมลงทุนตาม พ.ร.บ. การให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 และสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงคมนาคมท่ีต้องการให้หาเอกชนท่ีสนใจ
มาร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือ Cruise ดังกล่าว เป็นผู้ เสนอ
รูปแบบการพัฒนาท่าเทียบเรือและอาคารผู้โดยสารเป็นไป
ตามความต้องการใช้ งานของเอกชนเอง โดยภาครัฐ 

 
- 

 
44.79 
(ศึกษา) 

 
100.00 
  

 
 

49.86  
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ยังไม่จ าเป็นต้องท าการออกแบบรายละเอียดและจัดท า EHIA  
เน่ืองจากอาจไม่ได้น ามาใช้งานเพราะไม่ตรงกับความต้องการ
ของผู้สนใจมาร่วมลงทุนในขั้นตอนการท า PPP ปัจจุบันอยู่
ระหว่าง จท. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการขอรับจัดสรรเงินจากกองทุน
ส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ เพื่อขอรับ
การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ คาดว่าจะน าเสนอ คค. ภายใน
เดือนมีนาคม 2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
ในขณะเดียวกัน จท. ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ ปี 2563-2564 
วงเงินรวม 18.00 ลบ. เพื่อมาด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์
การให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือรองรับ
เรือส าราญขนาดใหญ่ด้วยแล้ว 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
• ด าเนินโครงการ ปี พ.ศ. 2563-2566 ดังน้ี 
  ปี 2463 : ค่าศึกษา PPP 17.00 ลบ. และ ค่าจัดท า
เอกสารคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน 30.00 ลบ. 
  ปี 2564 : ค่าชดเชยท่ีดิน 511.06 ลบ. 
  ปี  2564 - 2566 : การก่อสร้ า ง  3 ,822.17  ลบ. ,  
ค่าควบคุมงาน 84.71 ลบ. ลงทุนเครื่องมืออุกรณ์ 487.66 ลบ. 
และค่าใช้จ่ายสิ่งแวดล้อม 36.79 ลบ. 

15.โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง  
ขั้นที่ 3  
• ระยะเวลา ปี 2554 - 2567 
• งบประมาณ 238.50 ลบ. 
• คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดให้บริการได้
ในปีงบประมาณ 2568 เมื่อการก่อสร้าง

กทท. 53-67 
53-6๐ 

 
100.00 

 
100.00 

โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ประกอบด้วย 
โครงการย่อย จ านวน 4  โครงการ  มีความคืบหน้า 
การด าเนินงาน ดังน้ี 
1. งานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้าน
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่ งแวดล้อมและออกแบบ
รายละเอียดส าหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 

 
- 

 
141.50 

 
100.00 

 
100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ท่าเรือแหลมฉบัง ขั้น ท่ี 3 แล้วเสร็จ 
ท่าเรือแหลมฉบังจะมีวิสัยสามารถรองรับ
ตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้ประมาณ 18 
ล้าน ที.อี .ยู/ปี และรองรับการขนส่งตู้
สินค้าทางรถไฟ 6.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี 
 

งานจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดส าหรับ
การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 โดยที่ปรึกษาได้ส่งมอบ
งานแล้ว และในส่วนรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ล่าสุด กทท. ได้
ส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ัง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
(EHIA) โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ให้ สผ. เพื่อ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้
ประชุมพิจารณารายงาน EHIA ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 
2562 แล้วมีมติให้ กทท. ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดข้อมูลตาม
ความเห็นคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป และ กทท. ได้ปรับปรุง
รายงาน EHIA และน าส่งให้กับ สผ. แล้วเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 

 61-62  100.00 32.00 2. งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม 
เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม และทบทวนแบบ
รายละเอียด โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ และ
เพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบการ
ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และออกแบบ
รายละเอียดก่อสร้าง คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กนศ.) ได้บรรจุโครงการ
พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 ไว้ในแผนพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซ่ึงได้ก าหนดโครงการ
ร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก  โดยมีนโยบายให้ท่าเรือแหลมฉบัง
ปรับแบบศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (SRTO) ของท่าเรือ

 97.00  9.70 4.03 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
แ ห ล ม ฉ บั ง  ขั้ น ท่ี  3  ใ ห้ ร อ ง รั บ ตู้ สิ น ค้ า ไ ด้ สู ง สุ ด  
4.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี และเพิ่มระบบการจัดการขนตู้สินค้า
แบบอัตโนมัติเมื่อก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 แล้วเสร็จ 
ท่าเรือแหลมฉบังจะสามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่ารวมกันได้
ประมาณ 18.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี และรองรับการขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ 6.00 ล้าน ที.อี.ยู./ปี 

• • กทท. ขอจัดสรรงบประมาณลงทุนปีงบประมาณ 2561 
เพิ่มเติมจ านวน 97.00 ลบ. เพื่อการศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ด้ านวิศวกรรม เศรษฐกิ จ  การ เงิ น  และสิ่ งแวดล้ อม  
และทบทวนแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ขั้นท่ี 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านทางรถไฟ 
และเพิ่มระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ ในรูปแบบ 
การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซ่ึง คค.  
ให้ความเห็นชอบและ สศช. ได้อนุมัติงบประมาณดังกล่าวแล้ว 
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังน้ี    
 1) งานจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม 
ด้านวิศวกรรมฯ งบประมาณ 68.00 ลบ. ลงนามสัญญาเมื่อ
วั น ท่ี  30  มี น าคม  2561 ก าหนดแล้ ว เ ส ร็ จ  ว ัน ที ่  
25 มีนาคม 2562  ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท ารายงานผล
การศึกษาฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  สรุปได้ว่า มูลค่าการลงทุน
ของ กทท. รวม 53,489.58 ลบ.  โดย กทท. ลงทุนแล้ว 
3,952.75 ลบ. คงเหลือการลงทุนท่ี กทท. ต้องจัดหาเพิ่มเติม 
49,536.83  ลบ .  และ เอกชนลง ทุ น  60,557.35 ลบ .  
ระยะเวลาสัญญาสัมปทาน 35 ปี โดยด าเนินการประมูลท่า
เทียบเรือตู้สินค้าฝั่ง F ในล าดับแรก 
 2) งานจ้างออกแบบรายละเอียดและจัดท าเอกสารประกวด
ราคางานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี 3 เพื่อให้
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
สามารถรองรับการขนส่งตู้สินค้าผ่านท่าทางรถไฟ และเพิ่ม
ระบบจัดการขนตู้สินค้าแบบอัตโนมัติ งบประมาณ 29.00 
ลบ. เริ่มงานวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 
28 พฤษภาคม 2562  ขณะน้ีอยู่ระหว่างผู้รับจ้างด าเนินการ  

  61-62 100.00 50.00 3. การด าเนินการการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ในส่วนท่าเทียบเรือ F) 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีค าสั่ง 
ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
เอกชนร่วมลงทุนโครงการ EEC Project List (โครงการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะท่ี 3) ซ่ึงคณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ประชุมพิจารณา
ประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือกเอกชน และร่างสัญญาร่วม
ลงทุนเรียบร้อยแล้ว โดย กทท. ได้ประกาศเชิญชวนและขายเอกสาร แล้ว
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ซ่ึงมีผู้สนใจซ้ือเอกสาร 32 ราย แตมี่
กลุ่มเอกชนเข้ายื่นซองข้อเสนอราคา 1 กลุ่มบริษัท ซ่ึงปรากฏว่าไม่
ผ่านเกณฑ์การพิจารณา เนื่องจากไม่ได้เสนอหลักประกันซอง   
ซ่ึง กทท. ได้ประกาศเชิญชวนครั้งท่ี 2 และขายเอกสารในเดือน  
มกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 มีผู้สนใจซ้ือเอกสาร รวม 35 ราย 
และก าหนดยื่นซองข้อเสนอวันท่ี 29 มีนาคม 2562  ซ่ึงมีกลุ่ม
เอกชนเข้ายื่นซองข้อเสนอจ านวน 2 กลุ่ม  ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนฯ พิจารณาข้อเสนอฯ  คาดว่าจะ
ประกาศผู้ชนะได้ในเดือน เมษายน 2562 และคาดว่าจะสามารถ
ลงนามในสัญญาได้ในเดือน มิถุนายน 2562 

    

  62 100.00 5.00 4. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 
พร้อมจัดหาและติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก (โครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค (การสรรหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 พร้อมจัดหา
และติดตั้งเครื่องมือยกขนหลัก ส่วนที่ 1) กทท. ได้แต่งตั้ง

 53,489.58 
(ลงทุนแล้ว 

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

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 
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การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
คณะกรรมการก าหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ฯ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าร่างขอบเขตของงานและจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างและก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
งานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี 3 ฯ   
วง เงิน 35,623.77 ลบ. ด้วยวิธีการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ  
จัดท า TOR และก าหนดราคากลาง 

16.โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน 
แม่สอด จ.ตาก 
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,113.32 ลบ. 
• เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 
คนต่อชั่วโมง จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคาร
ท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่ ขนาด 7,000 ตร.ม. 
พร้ อม ท้ั งก่ อสร้ า งทางขั บ  ลานจอด
เครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่ ง เดิมให้
รองรับน้ าหนักเครื่องบินขนาด 180 ท่ีน่ัง 

ทย. 59-61 100.00 100.00 • งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารหลังใหม่พร้อมอาคาร  
ลงนามในสัญญา วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ก าหนดแล้วเสร็จ 
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2561 โดยอาคารท่ีพักผู้โดยสาร ขนาด 
12,000 ตรม. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คน/ชั่วโมง 
ปัจจุบันอยู่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ใน
เดือนเมษายน 2562   

- 447.60 100.00 100.00 

59-61 100.00 100.00 • งานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่งเดิม 
ลงนามในสัญญา วันท่ี 25 มีนาคม 2559 ปัจจุบันก่อสร้าง
แล้วเสร็จ   

ปัญหาอุปสรรค  
มีการแก้ ไขสัญญาจาก
วงเงินเดิม 297.00 ลบ. 
เ ป็ น  2 9 6 . 9 8  ล บ . 
เ น่ื อ งจากมี ก ารแก้ ไ ข
ปริมาณวัสดุและลดวงเงิน 
 

297.00 100.00 93.60 

60-62 100 36.67 • งานก่อสร้ างต่อเติมความยาวทางวิ่ ง ลงนามในสัญญา          
วันท่ี 21 มีนาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ ระหว่างด าเ นินการ
ก่อสร้าง 

ปัญหาอุปสรรค  
• การเวนคืนท่ีดิน 
แนวทางแก้ไข  
•  เ ร่ ง รั ดด า เ นิ นการ 
ด้านกฎหมายและปรับแผน 
การก่อสร้าง 

368.72 100.00 35.23 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
17.โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง 
จ.ยะลา  
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2562 
• งบประมาณ 1,655.11 ลบ. 
• ก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ขนาดทางวิ่ง 
30 x 1,800 เมตร สามารถรองรับ
เครื่องบินขนาด 50 – 70 ท่ี น่ัง เช่น 
เครื่องบินแบบ ATR72 จอดได้ 3 ล าและ
ก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารขนาดพื้นท่ี 
7,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ 300 คน
ต่อชั่วโมง 

ทย. 59-62 95.57 
 
 

80.16 
 
 

  งานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และอื่นๆ 
ทางวิ่งมีขนาด 30 x 1,800 เมตร รองรับเครื่องบินขนาด  
50 - 70 ท่ีน่ัง เช่น ATR72 และสามารถจอดได้ 3 ล า  
ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี  28 ตุลาคม 2559 วงเงิน  
1,316.73 ลบ. สิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

ปัญหาอุปสรรค 
•  โครงการอยู่ ในพื้นท่ี 
ท่ีประกาศภัยภิบัติอุทกภัย 
และยังติดท่ีดินจ านวน 
5 แปลง ท่ี ทย. ไม้ได้
กรรมสิทธิ์ จึงไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นท่ีให้ผู้รับจ้าง
เข้าไปด าเนินการได้เต็ม
พื้นท่ี  ซ่ึงต่อมา ทย. ได ้
ด าเนินการจัดซ้ือท่ีดินแล้ว  
แนวทางแก้ไข 
ปรับแผนการก่อสร้าง 
และเร่งรัดผู้รับจ้างให้
เร่งด าเนินการ 
แนวทางแก้ไข 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ
ทางกฎหมายในขั้นตอน
ของ พรฎ. เวนคืนท่ีดิน 

1,316.73 
 
 

87.87 
 
 

 

58.94 
 

 

60-62 100 80.58  งานก่อสร้างอาคารท่ีพักผู้โดยสารและอาคารประกอบ :
ขนาดพื้นท่ี 7,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสาร 700 คน/ชั่วโมง
ลงนามในสัญญา เมือ่วันท่ี 30 มีนาคม 2560 วงเงิน 338.38 ลบ. 
สิ้นสุดสัญญาในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง  

338.38 100 75.00 

18.โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 

ทอท. 54-64   แบ่งการด าเนินงานโครงการฯ ออกเป็น 9 งาน ดังน้ี  - 62,503.21   

    1) งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังท่ี 1 (ใต้ดิน) 
ลานจอดอากาศยาน และอุ โมง ค์ด้านทิศใต้  (CC1/1)  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ 96.96 
(ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.04) 
2) งานก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 
(ชั้น 2 - 4) (CC1/2) ระยะเวลาด าเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี  
7 กุมภาพันธ์ 2562 สิ้นสุดวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562  

ปัญหาอุปสรรค 
•การท า ง านร่ ว มกั น 
ในพื้นท่ีทับซ้อนระหว่าง
สัญญาอาจส่งผลกระทบ
ให้การด าเนินงานของ 
ผู้รับจ้างแต่ละรายกีดขวาง
การท างานระหว่างกัน 
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ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
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งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
และได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดงานก่อสร้างเป็นวันท่ี 21 เมษายน 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ 18.14 
(ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 3.82)  
3) งานก่อสร้างส านักงานสายการบิน และอาคารจอดรถ 
ด้านทิศตะวันออก (CC2/1) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง 
4) งานก่อสน้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสายด้านทิศตะวันออก 
(CC2/2) อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนต าแหน่งพื้นท่ีก่อสร้าง 
5) งานจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค (CC3) อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ความก้าวหน้าร้อยละ 57.19 (ล่าช้ากว่า
แผนร้อยละ 3๙.๗๒) 
6) งานซ้ือพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APMX 
(CC4) อยู่ ร ะหว่ า งด า เ นินง านก่ อสร้ า ง  Track Plinth  
และ Platform Screen Door ความก้าวหน้าร้อยละ 7.89 
(ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 26.77)  
7) งานซ้ือพร้อมติดตั้งระบบ BHS & EDS (ขาออก) อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเพื่อรองรับการติดตั้งระบบ ICS 
ความก้าวหน้าร้อยละ 8.15 (ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 64.95) 
8) งานซ้ือพร้อมติดต้ังระบบ BHS & EDS (ขาเข้า) อยู่ระหว่าง
การพิจารณาก าหนดราคากลาง 
9) งานควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) อยู่ระหว่างด าเนินการ
ควบคุมงานก่อสร้างแล้วตั้งแต่ กันยายน 2559 

• งานจ้างก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภค (CC3) 
มีความล่าช้าเน่ืองจาก
ยังไม่ได้รับการพิจารณา
อนุมัติให้เข้าด าเนินงาน
ก่อสร้างในพื้นท่ี ของ ทล. 

แนวทางแก้ไข 
• จัดท าแผนการท างาน
ในพื้นท่ีทับซ้นอระหว่าง
สัญญาร่วมกัน เพื่อลดปัญหา
ผลกระทบการกี ดขวาง 
หน้างาน 
•  เ ร่ ง รั ด ป ร ะ ส า น 
ก า ร พิ จ า ร ณ า อ นุ มั ติ 
ให้ ผู้ รั บ จ้ า ง เ ข้ าพื้ น ท่ี 
ของ ทล. เพื่อด าเนินงาน
ก่อสร้าง 

19.โครงการก่อสร้างทางวิ่ งเส้นที่  ๓  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
• แผนการด าเนินโครงการ 
  ปี 2561 ออกแบบ 

ทอท. 61-65 
 
 

100.00 
(ออกแบบ) 

100.00 •  งานออกแบบ  ด า เ นินการออกแบบเรี ยบร้ อยแล้ ว  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับงานงวดท่ี 4 

- 173.52 
(งบออกแบบ) 

100.00 100.00 
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ระยะเวลา
โครงการ/
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  ปี 2562 - 2565 ก่อสร้าง เอกสารประกวดราคา (Tender Document) เมื่ อวัน ท่ี   

27 กันยายน 2561 แล้ว 

• ขั้นตอนขออนุมัติงบประมาณโครงการ  ทอท.ได้เสนอ
โครงการทางวิ่งเส้นท่ี ๓ ต่อ สศช. เมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 
ซ่ึงคณะกรรมการ สศช. มีมติเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง ส่วนต่อขยาย Taxiway B2 
วงเงินรวม 622.31 ลบ. ส่งผลให้วงเงินโครงการลดลงจาก 
22,418.253 ลบ.  เป็น  21,795.94 ลบ.  ท้ั ง น้ี  ทอท .       
คาดว่าจะสามารถลงนามผูกพันในสัญญาก่อสร้างโครงการฯ 
ได้เมื่อรายงาน EHIA ได้รับความเห็นชอบจาก กก.วล.แล้ว  
โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดท าร่างข้อก าหนดรายละเอียดจัดหา
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคู่กับการขออนุมัติงบประมาณ
โครงการฯ  
• ขั้นตอนการขออนุมัติ EIA  วันท่ี 25 มกราคม 2562 
ทอท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ  
ส าหรับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นท่ี 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(รายงานชี้แจงเพิ่มเติม  ครั้ ง ท่ี  3) ในการประชุม คชก. 
พิ จ า ร ณ า ร า ย ง า น  EIA โ ด ย ท่ี ป ร ะ ชุ ม มี ค ว า ม เ ห็ น 
ให้ทบทวนเรื่องการประเมินผลกระทบด้านเสียง  ปัจจุบัน 
ทอท. อยู่ ระหว่างปรับปรุงรายงาน EIA โดยเบื้องต้นมี
ก าหนดการเสนอ สผ. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

20.โครงการอาคารผู้โดยสาร หลังที่ ๒ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
• แผนการด าเนินโครงการ 
  ปี 2561 - 2562 ออกแบบ 
  ปี 2563 - 2565 ก่อสร้าง 

ทอท. 61-65 - - • งานออกแบบ : ในคราวประชุมคณะกรรมการ ทอท.  
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบริหาร ทอท. ได้ชี้แจง
เพิ่มเติมว่าการออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิท่ีประกวดแบบไว้ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี
นัยส าคัญ โดยเฉพาะในส่วนของรูปแบบการใช้งานจะต้อง

คณะกรรมการ ทอท. มี
มติให้ยุติงานจ้างส ารวจ
อ อ ก แ บ บ ฯ  ส่ ง ผ ล ใ ห้
โครงการล่าช้ากว่าแผน 

309.44   
 (งบออกแบบ) 

- - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ดังน้ัน ท่ีประชุมมีมติอนุมัติให้ยุตมิติคณะกรรมการ 
ทอท. เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2561 เรื่องขออนุมัติงานจ้าง
ส ารวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังท่ี 2      
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิและให้ฝ่ายบริหาร ทอท. ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ป ร ะ ชุ ม ห า รื อ กั บ ค ณ ะ ท า ง า น  Airport Consultative 
Committee (ACC) เพื่อหาข้อสรุปในการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
• การขออนุมัติงบประมาณก่อสร้างโครงการ  ในการประชุม
คณะกรรมการ ทอท. เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบ
โครงการฯ วงเงินลงทุน 42,084.564 ลบ. (รวมส ารองราคา 
เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10 ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และ
ดอกเบีย้ระหว่างก่อสร้าง) ขณะน้ี คค. อยู่ระหว่างขอความเห็น
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (สศช. และ กค.) 

21.โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเกต็ 
• ระยะเวลา ปี 2554 - 2561 
• งบประมาณ 8,861.02 ลบ. 
• ขอบเขตการด าเนินงาน : เพิ่มลานจอด
อากาศยานจาก 15 หลุมจอด เป็น 21 หลุมจอด 
ปรับปรุ งระบบเชื่ อมต่อถนนภาย ใน 
ท่าอากาศยาน รวมถึงเพิ่มท่ีจอดรถยนต์
จาก 500 คัน เป็น 1,500 คัน และ
ปรั บปรุ ง ก า ร ใ ช้ พื้ น ท่ี ร วมถึ ง ร ะ บบ
สาธารณูปโภคภายในท่าอากาศยาน 

ทอท. 54-61 100.00 100.00 ทอท. ได้มีการทบทวนและปรับชื่อโครงการเป็นโครงการ
พัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต (ปีงบประมาณพ.ศ. 2553-2557) 
ซ่ึงด าเนินการแล้วเสร็จ 12 หมวดงาน โดยหมวดงานล่าสุดคือ 
หมวดงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมเป็นอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตได้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 

- 8,861.0๒ 100.00 88.30 
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ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
22. โครงการศึกษาผลกระทบเชิง
ยุทธศาสตร์(SEA) ส าหรับการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้  

สนข. 59 100.00 100.00 • ศึกษาแล้วเสร็จ ผลการศึกษาการพัฒนาท่ีมีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งทะเลใต้ ควรเพิ่มเติม ศักยภาพ 
3 สาขาส าคัญ ได้แก่ การท่องเท่ียวอุตสาหกรรมฮาลาล  
และการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมาย
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้  ร้อยละ 5  
โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่งใต้ ดังน้ี 

1) ช่วงระยะเวลา 10 ปีแรก (พ.ศ. 2560 - 2569)  
การพัฒนาภาคใต้พึ่งพาทรัพยากรท่องเท่ียวเป็นหลัก โดยร้อยละ 80 
ของรายได้ท่ีเพิ่มมาจากอุตสากรรมการท่องเท่ียว ร้อยละ 20 
ของรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นมาจากอุตสาหกรรมเบา เช่น อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 

2) ช่วงระยะเวลา 10 ปีหลัง (พ.ศ. 2570 - 2579)  
รายได้จากการท่องเท่ียวจะลดลงเหลือร้อยละ 50 อีกร้อยละ 50 
จะเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นตามกรอบ Thailand 4.0 
ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก และอุตสาหกรรม      
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
• ปัจจุบัน สนข. ได้เสนอแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว  
และ อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาพื้นท่ีชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิ ทัล  
(พ.ศ. 2561 - 2580) ตามความเห็นของ สศช.   

- 49.32 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2 3 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ผ น แ ม่ บ ท 
การพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟสนับสนุน
เขตเศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวและ
การพัฒนาพื้นที่  

ขร. 59-60 100.00 100.00 • คณะกรรมการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2561 และ สนข.  
ได้สรุปผลการศึกษา ให้ คค. เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 
ต่อมา คค. ได้สั่งการเมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ให้ สนข. 
ปรับสถานะและวงเงินของโครงการในแผนแม่บทฯ ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องตามข้อเสนอของ รฟท. ซ่ึง สนข. ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และได้เสนอ คค. เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 
เพื่อพิจารณาเสนอ สศช. น าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป  
• แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ น้ี จะครอบคลุม
โครงข่ายทางรถไฟระหว่างเมืองท่ัวประเทศ ท้ังโครงข่าย 
ทางรถไฟขนาดทาง 1 เมตร และโครงข่ายทางรถไฟขนาด 
ทางมาตรฐาน แต่จะไม่รวมการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน 
ทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และระบบ
ขนส่งสาธารณะในพื้นท่ีเมืองหลักต่างๆ ในเขตภูมิภาค 
วิสัยทัศน์ ก าหนดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี คือ  
“มุ่งสู่การขนส่งท่ียั่งยืน” โดยมีเป้าประสงค์ ได้แก่ ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน รองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลง
ของสั งคม  และ  ขับ เคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จและ เพิ่ ม 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  ประกอบด้วยแผนงาน 7 กลุ่ม 
ดัง น้ี 1) การพัฒนาทางคู่ในโครงข่ายทางรถไฟปัจจุบัน  
2) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
3 )  การพัฒนาทางรถ ไฟสาย ใหม่  ( ขนาด  1 เมตร )  
4) การพัฒนาโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงขนาดทางมาตรฐาน  
5 )  ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร เ ดิ น ร ถ ด้ ว ย ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า  
6) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับการขนส่งสินค้า  
7) โครงการด้านรถจักรล้อเลื่อน 

- 22.00 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• นอกจากแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว แผนแม่บทน้ี
ได้น าเสนอแนวทางท่ีจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบราง  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีจะให้ระบบรางเป็นระบบคมนาคมขนส่ง
หลักของประเทศ ประกอบด้วย  1) การสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง การพัฒนาเมือง
เพื่อส่งเสริมระบบราง การจัดท ามาตรฐานระบบรถไฟ       
การพัฒนาการให้บริการรถไฟท่องเท่ียว การพัฒนาระบบ
ขนส่งเพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง การสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การส่งเสริมให้
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในลงทุน 2) การพัฒนาการบริหาร
จัดการ ได้แก่ การพัฒนาการบริหารจัดการ และการปรับปรุง
มาตรการ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางราง 

  มาตรการ 
1. มาตรการพัฒนาท่ าอากาศยาน 
อู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์
แห่งที่ ๓   

สปค. 58 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 • ด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จ ครม. ให้ความเห็นชอบ 
เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2558  
• ปัจจุบันการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาอยู่ในความรับผิดชอบ
ของกองทัพเรือ และเป็นหน่ึงในโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

- - 100.00 100.00 

2.มาตรการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
การบิ นและ/หรื อศู นย์ ซ่ อมบ ารุ ง 
อากาศยานที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

สนข. 
 
 

57-58 100.00 100.00 • สนข.ด าเนินศึกษาโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้น 
ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรการบินของประเทศไทยแล้วเสร็จ
และ ครม. ได้รับทราบแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานแล้ว
เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

- 74.90 
 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• วัตถุประสงค์ : จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุง
อากาศยาน (Maintenance Repair and 
Overhaul - MRO) ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
ให้เป็นอันดับหน่ึงของศูนย์ ซ่อมบ ารุ ง
อากาศยานระดับโลกในเรื่องการส่งมอบ
ตรงเวลา ในราคาท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
ร วมถึ ง ค ว า มปล อ ดภั ย  ( On Time,  
On Cost, On Quality) โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดตั้ งบริษัทร่วมทุนและพร้อม
ให้บริการซ่อมบ ารุงอากาศยานให้ได้ใน 
ปี 2565 
• ระยะเวลาโครงการ : 2560 - 2565 

บกท. 60-65 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 

61 
 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 
 

 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

100.00 

• บกท. ด าเนินโครงการศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา
ประกอบด้วย 6 แผนงาน ดังน้ี 
แผนงานที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน 3 แผนงาน ได้แก่   
แผนงานที่ 1  
การจัดจ้างท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ขอ
เข้าเป็นโครงการใน EEC Track จัดท ารายงานการศึกษาและ
วิเคราะห์โครงการฯ ด าเนินการแล้วเสร็จ และ ครม. มีมติ
เห็นชอบแล้วในเดือนตุลาคม 2561  
แผนงานที่ 2  
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) 
เห็นชอบในหลักการของรายงานการศึกษาและวิเคราะห์
โครงการฯ และให้รายละเอียดความต้องการแก่กองทัพเรือ
ส าหรับการออกแบบสิ่งปลูกสร้างและงานโยธาในพื้นท่ีศูนย์ซ่อม
บ ารุงอากาศยานอู่ตะเภาและพื้นท่ีเกี่ยวเน่ือง  ซ่ึงกองทัพเรือ
ว่าจ้างผู้ออกแบบแล้ว  

 
 
 
ปัญหาอุปสรรค 
• ความชัดเจนในการ
ก า ห น ด ค่ า เช่ า ท่ี ดิ น 
สิ่งปลูกสร้างในศูนย์ซ่อมฯ 
• ท่ีปรึกษาเดิมครบอายุ
สัญญาต้องจัดจ้างท่ีปรึกษา
วิเคราะห ์
โครงการร่วมลงทุน (PPP) ใหม่ 
• เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน 
เห็นว่าข้อเสนอในเอกสาร
การคัดเลือกฯ  ไม่ดึงดูด
ความสนใจและไม่เป็นธรรม 
แนวทางแก้ไข  
• สกรศ. พิจารณาร่วมกับ 
 บ ก ท . แ ล ะ น า เ ส น อ
คณะกรรมการนโยบายการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเห็นชอบ 
• จัดจ้างท่ีปรึกษาวิเคราะห์
โครงการร่วมลงทุน (PPP) 
ใหม่แล้ว 

 
 
 
 

10.00 

 
 
 
 

100.00 

 
 
 
 

100.00 

62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานที่ 3    
 ครม. อนุมัติในหลักการให้ บกท. ด าเนินโครงการฯ โดยใช้
วิธีการคัดเลือกเอกชนแบบเฉพาะเจาะจง (ไม่ประมูล) และให้
กองทัพเรือเป็นผู้รับงบประมาณ ส าหรับการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างในศูนย์ซ่อมบ ารงอากาศยานอู่ตะเภา ในปี 2561  
 บกท.อยู่ ระหว่างด าเ นินการศึกษาวิ เคราะห์โครงการ 
ร่วมลงทุน (PPP) และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วม
ลงทุนโครงการฯ จัดท าประกาศเชิญชวน เอกสารการคัดเลือก
เอกชน และร่างสัญญาร่วมลงทุนแล้วเสร็จ 

42 50.00 - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
    บริษัท Airbus (เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน) ซ้ือเอกสารการ

คัดเลือกเอกชน และก าลังจัดท าข้อเสนอการร่วมลงทุน ผู้แทน 
บกท. ได้ด าเนินการยื่นขอสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนในนามบุคคล 
และได้รับอนุมัติสิทธิ์แล้วเม่ือเดือนมีนาคม 2562 

แผนงานที่จะด าเนินงานในอนาคต มี ๓ แผนงาน ได้แก่  
แผนงานที่  4 บริษัทร่วมทุนวางแผนจัดหาอุปกรณ์และ
เครื่องมือส าหรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน วางแผนการ
จัดเตรียมบุคลากรและแผนการอบรมบุคลากร ปี 2563 

•จัดรับฟังความเห็นและ
เสนอคณะกรรมการปรับแก้
เอกสารการคัดเลือกฯ 

   

   แผนงานที่ 5 บริษัทร่วมทุนจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ
ส าหรับการซ่อมบ ารุงอากาศยาน , จัดเตรียมบุคลากรและ
ฝึกอบรมบุคลากร, กองทัพเรือส่งมอบพื้นท่ีพร้อมอาคารศูนย์
ซ่อมบ ารุงอากาศยานอู่ตะเภา ปี 2564 

    

  
 
 
 

 แผนงานที่ 6 ติดต้ังและทดสอบอุปกรณ์และเครื่องมือส าหรับ
การซ่อมบ ารุงอากาศยาน ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการซ่อม
บ ารุงอากาศยาน จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ เริ่มด าเนินการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ท้ังกิจการ ซ่อม
ใหญ่อากาศยาน ซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับลานจอด และพ่นสี
อากาศยาน ปี 2565 

    

1.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งภายในประเทศเพือ่เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมภิาค  
โครงการ 

24.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมือง สายพัทยา - มาบตาพุด  
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2562 
• งบประมาณ 17,819.47 ลบ. 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐานทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ระยะทาง 

ทล. 58-62 99.29 97.11 • งานก่อสร้าง จ านวน 13 สัญญา ลงนามสัญญาครบถ้วน 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างทุกสัญญา ผลงานก่อสร้าง 
ร้อยละ 97.11  
• งานระบบ จ านวน 1 สัญญา ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันท่ี    
10 กรกฎาคม 2561 โดยมีก าหนดการแล้วเสร็จและ 
เปิดให้บริการท้ังระบบในเดือนกรกฎาคม 2563 

- 17,819.47 - - 
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32 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทางแบบ
คิดตามระยะทาง  
25.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิ เศษ
ระหว่างเมืองสายบางปะอิน - สระบุรี-
นครราชสีมา  
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2563 
• งบประมาณ 76,600 ลบ. 
แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองตามมาตรฐานทางหลวง
พิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร ระยะทาง 
196 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง
แบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-63 87.57 73.61  • มต ิครม.เห็นชอบในหลักการโครงการเมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2540 
และเห็นชอบให้ คค. ด าเนินโครงการก่อสร้าง  เมื่อวันท่ี  
14 กรกฎาคม 2558 ในวงเงิน 76 ,600 ลบ. ระยะทาง  
196 กิโลเมตร ขณะน้ีลงนามแล้ว 40 ตอน และอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
• การให้เอกชนร่วมลงทุนในการก่อสร้างงานระบบการด าเนินงาน 
และการบ ารุงรักษา ทล. ได้ประกาศเอกสารเชิญชวนเอกชน 
ร่วมลงทุนแล้ว เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 และได้ยุติประกาศ 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และให้ส่งข้อเสนอแนะภายใน
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศครั้ งท่ี  2 เมื่อวันท่ี   
4 กุมภาพันธ์ 2562 และปัจจุบันอยู่ระหว่างการขายเอกสาร
ข้อเสนอการด าเนินงาน (Request for proposal; RFP) และภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 จะเริ่มยื่นซองประกวดราคา 

-   76,600.00 - - 

26.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - บ้านโป่ง - 
กาญจนบุรี  
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2562 
• งบประมาณ 49,120 ลบ. 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางหลวง
พิ เ ศษระหว่ า ง เมื อ งต ามมาตรฐ า น 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 96 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่าน
ทางแบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 59-62 79.25 20.16 • มต ิครม. เห็นชอบในหลักการโครงการเมือ่วันท่ี 22 เมษายน 2540 
และเห็นชอบให้ คค. ด าเนินการก่อสร้าง เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
ระยะทาง 96 กิโลเมตร ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
และเวนคืนท่ีดิน 
• กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA ฉบับทบทวน เมื่อวันท่ี  
21 กันยายน 2559 
• งานก่อสร้าง 25 สัญญา ลงนามสัญญาแล้ว 24 ตอน/ 
อีก 1 ตอน คือ ตอน 3 E-Bidding แล้ว ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
เสนอส านักงบประมาณอนุมัติผลการประมูล 

-  49,120.00 - - 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
27.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย/
มาเลเซีย 
• ระยะเวลา ปี 2563 - 2566 
• งบประมาณ 30,500 ลบ. 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางหลวง
พิ เ ศษระหว่ า ง เมื อ ง ต ามมาตร ฐ า น 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 70 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่าน
ทางแบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 63-66 - - • การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ  
• รายงาน EIA อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สผ. โดยรายงาน
ได้รับการพิจารณาจาก คชก. แล้ว 1 ครั้ง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดท ารายงานฉบับแก้ไขเพื่อส่งให้ คชก. พิจารณาอีกครั้ง 
• รายงาน PPP อยู่ระหว่างจัดท ารายงานผลการศึกษารูปแบบ
การร่วมทุนท่ีเหมาะสมฯ (ตาม พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ปี 2556 
มาตรา 25) ซ่ึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นนักลงทุน Market 
Sounding แล้วเสร็จ คาดว่าจะเสนออนุมัติโครงการต้นปี 2563 
 

- 30,500.00 
(ก่อสร้าง) 

 
25.00 

(ศึกษา PPP) 

- - 

28.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี - บา้นพุน้ ารอ้น 
• ระยะเวลา ปี 2563 - 2566 
• งบประมาณ 30,500 ลบ. 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างทางหลวง
พิ เ ศษระหว่ า ง เมื อ ง ต ามมาตร ฐ า น 
ทางหลวงพิเศษ ขนาด 4 - 6 ช่องจราจร 
ระยะทาง 82 กิโลเมตร มีด่านเก็บค่าผ่าน
ทางแบบคิดตามระยะทาง 

ทล. 63-66 - - อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด 
และการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
 

- 

 

30,500.00 - - 

29.โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ
ระหว่ า ง เมื อ งสายกรุ งเทพ - ชลบุ รี   
ตอนทางยกระดับศรีนครินทร์  

ทล. - - - ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด และการจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) แล้วเสร็จ 

- 30.00 - - 

30.โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกรุงเทพ - หัวหิน 

 ขร./รฟท. - 100.00 100.00 • คค. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานวิเคราะห์โครงการฯ  
เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559  
• รฟท. มีหนังสือแจ้ง สคร. เมื่อวันท่ี 12 ตุลาคม 2561  
จะด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ในเฟสท่ี 2 หัวหิน-สุราษฎร์

รฟท.จัดท าข้อมูลรายงาน 
PPP เพิ่มเติม  เนื่องจาก 
สาระส าคัญของโครงการมี
การเปลี่ยนแปลง  

137.00 
(ศึกษา) 

 
94,673.16 

(ก่อสร้าง) 
 

100.00 100.00 
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ธานี (ใช้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 1 ปี) แล้วจะน าเสนอ 
ผลการศึกษาดังกล่าวต่อไป  
• สนข. จัดท ารายงาน EIA  (ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 4) ให้ สผ.
พิจารณา เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของ สผ. 

31.โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
ช่วงกรุงเทพ - ระยอง  
(ปรับเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูง
เชื่อมสามสนามบิน)   

ขร./รฟท. - - - • พัฒนาโครงการร่วมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ  
3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(กพอ.)  โดยแนวเส้ นทางโครงการรถไฟความเร็ วสู ง  
ช่วงกรุงเทพฯ - ระยอง อยู่ในแนวเส้นทางของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินฯ โดย รฟท.ได้ลงนามในสัญญา
จ้างท่ีปรึกษาศึกษาแนวทางท่ีรถไฟความเร็วสูงสามารถ
เชื่ อมโยง 3 สนามบิน วง เงิน 79.79 ลบ. เมื่ อวัน ท่ี   
7 มิถุนายน 2560 และ  กพอ .  แต่ งตั้ งคณะท างาน 
เพื่อพิจารณารายงานการศึกษาฯ  
• เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติ
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP 
Net Cost โดยภาครั ฐลง ทุนค่ างานจั ดกรรมสิ ทธิ์ ท่ี ดิ น  
และภาคเอกชนลงทุนค่างานโยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและ
ขบวนรถไฟฟ้า ค่าพัฒนาพื้นท่ีเพื่อสนับสนุนบริการรถไฟ 
และบริการผู้โดยสาร และค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง 
ด าเนินงานบริหารและซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วม
ลงทุนรวมเป็นเวลา 50 ปี และเอกชนเป็นผู้จัดเก็บค่าโดยสาร
และความเสี่ยงด้านจ านวนผู้โดยสารของโครงการ (Ridership 
Risk) จั ด เ ก็ บ ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร พั ฒ น า พื้ น ท่ี โ ค ร ง ก า ร                   
ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาคตะวันออก (กพอ.) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว  

- - 
 

- - 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 
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• คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ได้ประกาศเชิญชวน
เอกชนเข้าร่วมทุนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
ขายเอกสารข้อเสนอข้อเสนอการร่วมลงทุน เมื่อวันท่ี   
18  มิ ถุ น า ย น  2561  เ อ ก ช นยื่ น ข้ อ เ ส นอ ใ น วั น ท่ี   
12 พฤศจิกายน 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่างเจรจากับผู้ชนะ
การคัดเลือกและจะเสนอพิจารณาในเดือนเมษายน 2562  
• รฟท. เสนอรายงาน EIA ให้ สผ. เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2562 
และ คชก. พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2562 
โดยมีมติให้ปรับปรุงรายงาน EIA ครั้งท่ี 2 

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

ขร./รฟท. 
 
 

60-61 - - • โครงการระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ - นครราชสีมา   
1)  ช่วงท่ี 1 ช่วงกลางดง-ปางอโศกระยะทาง 3.5 กิโลเมตร  
เริ่มก่อสร้าง โดย ทล. ความคืบหน้าร้อยละ 42 คาดว่าจะก่อสร้าง
แล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562  
2) ช่วงท่ี 2 สีค้ิว-กุดจิก สัญญาท่ี 2-1 ระยะทาง 11 กม. 
ฝ่ายจีนส่งแบบรายละเอียดฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว         
ได้มีการลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 และ   
คาดว่าจะเริ่มงานการก่อสร้างได้ภายในเมษายน 2562  
3) ช่วงท่ี 3 ระยะทางรวม 144.06 กม. การประกวดราคา
แบ่งเป็น 5 สัญญา สัญญาท่ี 3-1 แก่งคอย-บันไดม้า สัญญาท่ี 
4-2 ดอนเมือง-นวนคร สัญญาท่ี 4-3 นวนคร-บ้านโพธิ์ และ
สัญญาท่ี 4-6 พระแก้ว-สระบุรี คาดว่าจะลงนามในสัญญา
เดือนมิถุนายน 2562 
4) ช่วงท่ี 4 ระยะทาง 91.25 กม. การประกวดราคาแบ่งเป็น 
7 สัญญา สัญญาท่ี 3-2 มวกเหล็ก-ล าตะคอง สัญญาท่ี 3-3 
บันไดม้า-โคกกรวด สัญญาท่ี 3-5 โคกกรวด-นครราชสีมา 
สัญญาท่ี 4-1 บางซ่ือ-ดอนเมือง สัญญาท่ี 4-4 Depot  
เชียงรากน้อย สัญญาท่ี 4-5 บ้านโพธิ-์พระแก้ว และสัญญาท่ี 4-7 

- 179,412.00 - - 
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สระบุรี-แก่งคอย คาดว่าจะลงนามในสัญญาเดือนกรกฎาคม 2562 
โดยโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในปี 2566 
• โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะท่ี 2 นครราชสีมา – 
หนองคาย  รฟท.  อยู่ ระหว่ า ง จัดท ารายงานทบทวน 
ผลการศึกษาโครงการฯ ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย คาดว่า
จะแล้ ว เ สร็ จ ใน เดื อน เ มษายน 2562 หลั ง จ าก น้ัน               
คค.จะด าเนินการเสนอเรื่องต่อ ครม.พิจารณาอนุมัติโครงการ
ภายในปี พ.ศ.2562 และ รฟท.อยู่ระหว่างด าเนินการขอรับ
ก า ร จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ จั ด จ้ า ง ท่ี ป รึ ก ษ า ไทย                 
เพื่อด าเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการฯ ระยะท่ี 2 
ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิด
ให้บริการในปี 2567 
•  แผนการด าเนินงานและการฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี  ฝ่ายจีนได้ด าเนินการจัดท าแผนการด าเนินงาน
และรายละเอ ียดการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การออกแบบและก ่อสร ้างงานโยธารถไฟความเร ็วส ูง 
ใ ห ้ฝ ่า ย ไ ทย พ ิจ า ร ณ า แ ล ้ว ใ น เ ด ือ นม ีน า ค ม  25 6 1  
และมีการฝึกอบรมเพื ่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ
รายละเอียดงานโยธาตามมาตรฐานการออกแบบรถไฟ
ความเร็วสูงของประเทศจีน ตามสัญญา 2.1 จ านวน 11 หลักสูตร 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 9 - 21 กรกฎาคม 2561  

33.โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง  
ช่วงกาญจนบุรี-กรุงเทพ-อรัญประเทศ, 
กรุงเทพ-แหลมฉบัง, กรุงเทพ-เชียงใหม่ 
(รถไฟไทย - ญี่ปุน่) 

 ขร./รฟท. 62-69 100.00 100.00 โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วง กทม. – เชียงใหม ่
• ฝ่ายญี่ปุ่นได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ 
ระยะท่ี 1 ช่วงกรุง เทพฯ - พิษณุโลก แล้วเสร็จ และ
คณะท างานด้านเทคนิค โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง
กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ

ข้อจ ากัดของกฎหมาย
เกี่ยวกับ การด าเนินโครงการ 

501,285.07 -  
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พัฒนาระบบรางฯ ได้พิจารณารายงานการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ 
(Final report) แล้ว เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 
• เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 รวค. เป็นประธานส่งมอบ
รายงานการศึกษาการด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ฉบับสมบูรณ์ ณ สถาน
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย  
• เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 สนข. ได้เสนอ คค. เพื่อพิจารณา
น าเสนอ ครม. เพื่อทราบผลการศึกษาการส ารวจความเหมาะสม
โครงการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ -
เชียงใหม่ (ระยะท่ี 1 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก) ภายใต้บันทึก 
ความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคม 
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงท่ีดิน โครงสร้างพื้นฐาน 
การขนส่ง และการท่องเท่ียวแห่งญี่ปุ่น 
• เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการประชุมคณะท างาน
ด้านเทคนิคฯ โดยท่ีประชุมได้มีความเห็น ดังน้ี  1) เน่ืองจาก
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ไม่ได้
เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ฝ่ายญี่ปุ่นควรเพิ่มเติมข้อมูลหรือ
เ หตุ ผล ท่ี จ ะส นับส นุนว่ า เ ส้ นทา ง รถ ไฟความ เ ร็ วสู ง              
สายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
และคุ้มค่าต่อการลงทุน 2) ให้ฝ่ายญี่ปุ่นเพิ่มเติมข้อมูล 
แผนงาน และแนวทางการพัฒนาพื้นท่ีตามแนวเส้นทางรถไฟ
ความเร็วสูงและ 3) ให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาด าเนินการศึกษา
และสนับสนุนการด า เ นินโครงการก่อสร้ างทางรถ ไฟ             
ในเส้นทางตะวันออก – ตะวันตก เน่ืองจากเส้นทางน้ีจะช่วย
สนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูงทางเหนือเพื่อให้เหมาะสม
กับการลงทุนมากขึ้น และ 4) ให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาในการร่วม
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ลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่
เนื่องจากต้องการเทคโนโลยีชินกันเซ็น 
• เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2561 คค. ได้เชิญ สนข. เพื่อหารือ
การปรับปรุงข้อมูลเพื่อน าเสนอ ครม. ท้ังน้ี คค. ได้เสนอให้
เพิ่มเติมประเด็นจากการประชุมคณะท างานด้านเทคนิค 
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2561 ซ่ึงฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่น
พิจารณาว่ามีประเด็นใดบ้างท่ีจะท าให้เกิดการร่วมลงทุนกับ
ฝ่ายไทยก่อนเพื่อน าเสนอ ครม. ต่อไป โดย สนข. ได้ประมวล
เรื่อง และน าเสนอผลการศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข) ให้ คค. 
เพื่อพิจารณาน าเสนอ ครม. แล้ว เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561  
• เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 สนข. รฟท. MLIT และ 
JICA ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินโครงการฯ และ
ร่าง MOC (ฉบับเพิ่มเติม) ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอรูปแบบ
ทางเลือกการด าเนินโครงการกรณีแบบ Non - Binding  
ให้ฝ่ายไทยพิจารณา อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยยังเห็นว่ารูปแบบ
การด าเนินโครงการควรจะเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างไทย-
ญี่ปุ่น โดยจะต้องมีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาในรายละเอียด
ร่วมกันต่อไป  
• สนข. ได้ประมวลเรื่อง และน าเสนอผลการศึกษาฯ (ฉบับปรับปรุง
แก้ไข) ให้ คค. เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2561 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
คค. พิจารณาก่อนน าเสนอ ครม. ต่อไป 
• การประชุมคณะท างานด้านเทคนิค โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ครั้งท่ี 13 เพื่อพิจารณาและ
หารือรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินโครงการแบบ 
รัฐต่อรัฐ (G to G) เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 โดยท่ี
ประชุมได้พิจารณารูปแบบการด าเนินการโครงการท่ีเป็นไปได้ 
มีความเหมาะสม และไม่ขัดต่อข้อกฎหมายของท้ังสองประเทศ  
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• การประชุมคณะท างานด้านเทคนิคฯ ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 
10 ตุลาคม 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องรูปแบบการลงทุนตามท่ี
ฝ่ายญี่ปุ่นน าเสนอ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้คณะท างาน
ฝ่ายญี่ปุ่นกลับไปพิจารณาหาแนวทาง การลดต้นทุนการก่อสร้าง
โครงการฯ และประเด็นรูปแบบการลงทุน และมีมติ ให้
คณะท างานท้ัง 2 ฝ่ายหารือร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้ง 
• การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านคมนาคมระหว่างไทย - ญี่ปุ่น 
ระหว่างวันท่ี 18 - 20 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น  
โดยโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ 
ฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้หารือใน 3 ประเด็น ดังนี ้1) ความส าคัญ
และจ าเป็นของโครงการ: ฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอว่า โครงการน้ี
เป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือด้านระบบราง ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น  
ซ่ึงคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฯ จะได้รับการอนุมัติจาก ครม. 
ของไทย ตามกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนงาน  2) ต้นทุน
ก่อสร้างโครงการ: ฝ่ายไทยเห็นว่าโครงการฯ มีต้นทุนก่อสร้าง
สูงจึงต้องการให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาปรับลดต้นทุนโครงการลง 
ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นได้ชี้แจงว่า คณะท างานฝ่ายญี่ปุ่นได้น าเสนอ
รายละเอียดแนวทางการปรับลดต้นทุนโครงการให้ฝ่ายไทย
พิจารณาแล้ว ได้แก่ การปรับลดจ านวนตู้รถไฟจาก 12 ตู้  
ให้เหลือ 8 ตู้ และปรับลดบางรายการท่ีไม่จ าเป็นในงานโยธา 
แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายไทยเห็นว่าแม้ฝ่ายญี่ปุ่นได้พิจารณาปรับ
ลดต้นทุนลงแล้ว แต่ต้นทุนการก่อสร้างโครงการยังคงมีมูลค่าสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงในสายอื่น         
3) รูปแบบการลงทุนโครงการ: ตามท่ีฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่าย
ญี่ปุ่นพิจารณาร่วมลงทุนกับฝ่ายไทยน้ัน ฝ่ายญี่ปุ่นเห็นว่า
โครงการน้ีเป็นการลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย 
ดังน้ัน ภาระการลงทุนควรเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลไทย โดยฝ่ายญี่ปุ่น
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ยังคงยืนยันเจตนารมณ์เดิมท่ีไม่สามารถร่วมลงทุนกับฝ่ายไทย
ได้แต่จะให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ แทน เช่น การสนับสนุน
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาพื้นท่ี 
เป็นต้น ในประเด็นน้ีฝ่ายไทยได้ชี้แจงว่า เน่ืองจากรัฐบาลไทย 
มีภาระการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง 4 สาย ได้แก่  
(1) สายตะวันออกเฉียงเหนือ (ความร่วมมือไทย - จีน) รัฐบาลไทย
ลงทุนท้ังหมด (2) สายตะวันออก (โครงการรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อม 3 สนามบิน) เอกชนเป็นผู้ลงทุนแต่รัฐบาลไทยต้องมีภาระ
สนับสนุนการลงทุนในส่วนของงานโยธา (3) สายใต้ (โครงการ
รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ - หัวหิน) เป็นการด าเนินโครงการ 
ในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุน (PPP) ซ่ึงรัฐบาลไทยยังคง 
ต้องมีภาระสนับสนุนทางการเงินส่วนหน่ึงให้กับเอกชน จากข้อมูล
ข้างต้นจะเห็นว่ารัฐบาลไทยต้องแบกรับภาระการลงทุนท่ีสูง 
ดังน้ันการตัดสินใจลงทุนในโครงการน้ี รัฐบาลไทยจึงต้องใช้เวลา
พิจารณาอย่างรอบคอบ ท้ังน้ีเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้ 
ฝ่ายไทยเห็นว่ารัฐบาลญี่ปุ่นต้องแสดงเจตนารมณ์ ในการร่วม
ลงทุนกับฝ่ายไทย ซ่ึงภาระการลงทุนหลักยังคงเป็นของรัฐบาลไทย
ส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นอาจพิจารณาร่วมลงทุนเพียงบางส่วน และ
เสนอให้รัฐบาลญี่ปุ่นพิจารณาใช้รูปแบบการด าเนินงาน 
ในลักษณะเดียวกับการลงทุนในโครงการรถไฟความเร็วสูง
แท็กซัส (Texas High - Speed Railway Project) เมื่อป ี2558 
ท่ีลงทุนผ่าน Japan Oversea Infrastructure Investment 
Corporation for Transport and Urban Development 
(JOIN) พร้อมท้ังมอบหมายให้คณะท างานท้ัง 2 ฝ่าย ร่วมกันศึกษา
ในรายละเอียดโดยเร็วต่อไป 
• เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะท างาน
ด้านเทคนิค โครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - 
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เชียงใหม่ ครั้งท่ี 16 โดยสรุปสาระส าคัญ ดังน้ี 1) ฝ่ายญี่ปุ่น
ได้น าเสนอแนวทางการปรับลดต้นทุนโครงการฯ เพื่อให้
คณะท างานฯ พิจารณา 4 แนวทาง ได้แก่ 1.1) ปรับลด
จ านวนตู้รถไฟจาก 12 ตู้ต่อขบวนเหลือ 8 ตู้ต่อขบวน  
1.2) ระยะแรกเลื่อนการเปิดสถานีลพบุรีและสถานีพิจิตร
ออกไปก่อน 1.3) แบ่งการด าเนินงานออกเป็นระยะๆ  
โ ด ย ร ะ ย ะ แ ร ก เ ส น อ ใ ห้ ก่ อ ส ร้ า ง ถึ ง จ . น ค ร ส ว ร ร ค์   
1.4) เปลี่ยนระบบจาก Shinkansen เป็น Mini-Shinkansen  
2) ฝ่ายไทยขอให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาร่วมลงทุนผ่านองค์การ
ความร่วมมือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและ
การพัฒนาเมืองในต่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan 
Overseas Infrastructure Investment Corporation : JOIN) 
ซ่ึงฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งว่า มีโอกาสเป็นไปได้ แต่ยังมีข้อจ ากัดทาง
กฎหมายบางประการซ่ึงจะต้องน าไปหารือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องต่อไป  3) จากผลการศึกษาของ JICA สรุปว่า ต้องมี
การพัฒนาพื้นท่ีตามแนวเส้นทางร่วมด้วยจึงจะเกิดความคุ้มค่า
ต่อการลงทุน ฝ่ายไทยจึงต้องการให้ฝ่ายญี่ปุ่นซ่ึงมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาพื้นท่ีพิจารณาร่วมลงทุนกับฝ่ายไทย โดยภาระ
การลงทุนหลักยังคงเป็นของฝ่ายไทย ส่วนฝ่ายญี่ปุ่นอาจจะ
พิจารณาร่วมลงทุนเพียงบางส่วน และ 4) ท่ีประชุมมอบ 
ฝ่ายญี่ปุ่นทบทวนแนวทางการปรับลดต้นทุนโครงการ และ
เสนอแผนธุรกิจการร่วมลงทุนในการประชุมครั้งต่อไป 
• ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือเรื่องรูปแบบการลงทุนท่ี
เหมาะสมของโครงการ  
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
• ช่วงกรุงเทพฯ – พิษณุโลก  กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 
เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 
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• ช่วงพิษณุโลก – เชียงใหม่ กก.วล. เห็นชอบรายงาน EIA 
เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 

3 4 . โครงการก่ อสร้ างรถไฟทางคู่ 
ขนาดมาตรฐาน ช่วงตาก–พิษณุโลก–
เพชรบูรณ์–ขอนแก่น–มุกดาหาร 

 ขร./รฟท. - - - ยังไม่เริ ่มด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มีนโยบายและยังไม่ได้
บรรจุในแผนวิสาหกิจของ รฟท. พ.ศ. 2560 – 2564 

- - - - 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   
มาตรการ 

3.มาตรการจัดท าคู่มือเตรียมความพร้อม
ในการประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน  

ขบ. 60 100.00 100.00 จัดพิมพ์คู่มือมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ฉบับภาษาอังกฤษ และคู่มือเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ
ขนส่งไทยสู่อาเซียน (มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และบรูไน)  
แล้วเสร็จ และมอบให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน/
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทย รวมถึง 
ผู้ ท่ีมีส่ วนเกี่ ยวข้อง ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับ
ผู้ประกอบการขนส่งสิน ค้า ท่ีสนใจจะไปด า เ นินธุ รกิ จ 
ด้านการขนส่งสินค้าในประเทศน้ัน โดยรวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีสนใจ ซ่ึงเน้ือหาของคู่มือจะเกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง 
เส้นทางการขนส่งสินค้า ต้นทุนการประกอบการขนส่งเบื้องต้น  

- 25.00 100.00 100.00 

4.มาตรการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ
จัดการขนส่งทางรถไฟ   

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เน่ืองจากอยู่ระหว่างร่างกฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้องก่อน - - - - 

5.มาตรการส่ง เสริมความเข้มแข็ง 
ให้ผู้ประกอบการรับจัดส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 

จท. 
 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - 
 
 
 
 
 

•  สืบเน่ืองจากผลการศึกษาของกระทรวงการคลัง เห็นควรก าหนด
ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอัตราร้อยละ 0 ส าหรับการให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศท่ีได้จดทะเบียน
เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตาม พ.ร.บ. การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.2548  เฉพาะกรณีท่ีมีหลักฐานซ่ึงการปรับ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 0 จะส่งผลดีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มท่ี
ผู้ส่งออกต้องช าระเงินไปก่อนและขอคืนภายหลัง ประกอบกับสมาคม

- 

 

- - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้เสนอให้ภาครัฐบาล
พิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมาตรการทางการเงินแก่
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้
บริการระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น  
•  9 มกราคม 2562  จท. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือด าเนินงานวิจัยในโครงการศึกษาอัตรา
ค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อก าหนดเป็นราคาอ้างอิง            
ในการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ   

1.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจดัการโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนส่งของภาครัฐ การพัฒนาเทคโนโลยี และการพัฒนาบคุลากรด้านการขนส่ง 
โครงการ 

35.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการขนส่ง
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน  

ขบ.   - - - ยุติ โครงการ  เ น่ืองจาก ขบ.  ได้ จั ดท าข้ อมูล เกี่ ย วกับ 
เส้นทางการขนส่งของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ท่ีมีเส้นทางต่อเน่ืองกัน ในโครงการศูนย์รวมข้อมูลการขนส่ง
สินค้าด้วยรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (Truck Data 
Service Center : TDSC) แล้ว 

- - - - 

3 6 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด เ ก็ บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนน   

สนข./
ทล. 

 60 100.00 100.00 • สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี  
1) ระบบเทคโนโลยีท่ีเสนอแนะในการตรวจสอบและ

ติดตามยานพาหนะ (ในระยะสั้น) ระยะสั้นใช้ระบบ RFID 
และบัตรเติมเงิน ระยะปานกลางจะมีการใช้เทคโนโลยี GPS  
เพื่อติดตามยานพาหนะเพิ่มเติม 

2) รูปแบบการลงทุน ให้เอกชนร่วมด าเนินการในรูปแบบ
สัญญาสัมปทาน BTO โดยรัฐจะเป็นผู้ด าเนินการเฉพาะ 
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาต และการเข้าถึงข้อมูล
ของภาครัฐหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

- 14.57 
(ศึกษา)  

100.00 100.00 
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รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/
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ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

3)  การจัดเก็บค่าธรรมเนียม เก็บค่าผ่านทาง (VEP) เพียงอย่าง
เดียวในระยะสั้น โดยแบ่งการจัดเก็บออกเป็น 2 ส่วน คือ  
ค่าขออนุญาตน ายานพาหนะเข้าประเทศ หรือค่าลงทะเบียน 
(เก็บครั้งเดียวมีอายุ 5 ปี) และ ค่าผ่านทาง (เก็บรายเท่ียว 
ทุกครั้งท่ีมีการเข้าประเทศ) โดยจัดเก็บพร้อมกันท้ัง 26 จุด
ผ่านแดน อัตราค่าขออนุญาต/ค่าลงทะเบียน 100 บาท (พร้อมติด
แถบ RFID และบัตรเติมเงิน) อัตราค่าผ่านทางคันละ 42 บาทต่อเท่ียว 
ในกรณีด าเนินการเฉพาะประเทศมาเลเซีย เก็บค่าลงทะเบียน 
100 บาท และค่าผ่านทางคันละ 160 บาทต่อเท่ียว  

4) วิเคราะห์ผลทางการเงิน ในกรณีมีการจัดเก็บค่าผ่านทาง
เพียงอย่างเดียวและให้ภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการโครงการ
จะมีระยะเวลาคืนทุน 11 ปี และ มีอัตราผลตอบแทนทาง
การเงิน (FIRR) ร้อยละ 8.9 
• ขณะน้ี สนข. ได้น าเสนอผลการศึกษาให้ คค. ทราบและ
มอบหมายให้ ขบ. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  

37.โครงการเจรจาให้เส้นทาง AH15  
R12 และ R8 เป็นเส้นทางการขนส่ง
ระหว่างประเทศ   

ทล. - 100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยเป็นเส้นทางการขนส่งระหว่าง
ประเทศแล้ว โดย AH15 เป็นทางหลวงเชื่อมอาเซียน ส่วน  
R12 และ R8 เป็นทางหลวงเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

- - - - 

38.โครงการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ
ทางราง/มาตรฐานวัสดุและองค์กรก ากับ   

รฟท.   - - - ยุตโิครงการ   - - - - 

39.โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่าย
อ านวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 
• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน 

สบพ. 61-64 22.41 22.41 สบพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง ด าเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 
ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอ านวยการและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ ลงนามในสัญญา เมื่อวันท่ี  
5 กันยายน 2560 โดยเริ่มท างานในวันท่ี 6 กันยายน 2560 
และจะต้องท างานให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 

ปัญหาอุปสรรค :  
•  ฐ า น ร า ก ท่ี ต้ อ ง
ด าเ นิ นการ  ตามแบบ
ก่อสร้างอาคารเรียน ฯ ท่ี
ก าหนดไว้เดิมบางส่วนทับ

1,402.79 36.48 36.48 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
อาคารฝ่ายอ านวยการและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบ พร้อมครุภัณฑ์  
• วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ : ส ร้ า ง อ า ค า ร ฯ  
เพื่อรองรับจ านวนนักศึกษาและผู้เข้า
อบรมท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ท่ีเพิ่มขึ้นจากเดิมปีละประมาณ 2,500 คน  
เป็น 4,000 คน   และเป็นศูนย์กลาง 
การผลิตบุคลากรด้านการบินของภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      
 
 
 
 
 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง มีความก้าวหน้าการ
ก่อสร้างโดยรวม ร้อยละ 22.41 สรุปได้ดังน้ี  
• งานก่อสร้าง อาคาร A  งานโครงสร้างคาน พื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 
ร้อยละ 90   งานโครงสร้างเสารับพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
และก่อสร้างช่องลิฟต์ถึงระดับท้องพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 
โดยสามารถเบิกจ่ายแล้ว  จ านวน 5 งวด (จากท้ังหมด 13 งวด)  
เป็นเงิน 131.09 ลบ. 
• การก่อสร้างอาคาร E  กิจกรรม 8 งาน เช่น งานติดตั้ง 
ฝ้าเพดาน ชั้น 3 – 4 แล้วเสร็จ ร้อยละ 90  กิจกรรม 9 งาน
เช่น งานตกแต่งภายใน แล้วเสร็จ ร้อยละ 50 และมีกิจกรรม 
1 งาน ได้แก่ งานทาสี แล้วเสร็จ ร้อยละ 30 โดยสามารถ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน 3 งวด (จากท้ังหมด 4 งวด)  เป็นเงิน 
30.47 ลบ.  
• งานภูมิทัศน์ งานบริเวณ และงานสาธารณูปโภคภายนอก  
เช่น งานปรับพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุง แล้วเสร็จ ร้อยละ 30  
โดยสามารถเบิกจ่ายแล้ว จ านวน 1 งวด (จากท้ังหมด 6 งวด ) 
เป็นเงิน 1.52 ลบ. 

ซ้อนกับฐานรากเดิมของ
อาคาร 15    ซ่ึงตามหลัก
วิศวกรรมต้องท าการรื้อ
ถอนฐานรากเดิมแต่ต้องใช้
เวลาในการด าเนินการมาก 
(ประมาณ 3 เดือน) ซ่ึงจะ
เป็นผลให้การด าเนินการ
ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน 
ส่งผลกระทบต่อการเบิก
จ่ายเงิน 
แนวทางการแก้ไข : 
• เพิ่มฐานรากจากของเดิม 
ตามรายละเอียด ผลการ
ตรวจสอบและรายงาน          
ผู้ควบคุมงาน เพื่อความ
เหมาะสมทางวิศวกรรม 
และด าเนินโครงการส าเร็จ
ตามแผน 

40.โครงการศึกษาการพัฒนาเมืองกับ
ระบบโครงสร้างพืน้ฐานดา้นคมนาคมขนส่ง  

 สนข. 61-63 14.00 14.00 ท่ีปรึกษาส่งรายงานเบื้องต้น (Inception report) แล้ว ขณะน้ี
อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาและจัดท ารายงานความก้าวหน้า 
(Progress report) คาดว่ าจะประชุ มตรวจรั บภ าย ใน  
วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562  

ใช้เวลาในการส ารวจพื้นที่
รวบรวมและรับฟังความ
คิ ด เ ห็ น  เ พื่ อ น า ม า ใ ช้
ประกอบการพิจารณา
พื้นที่ต้นแบบ ซ่ึงจะท าให้
โ ค ร ง ก า ร เ ห็ น ผ ล เ ป็ น
รู ป ธ ร รมต่ อ ไป  เ ร่ ง รั ด
ด าเนินการโครงการ โดย
เ พิ่ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ประสานงานกันระหว่างที่

400.00 20.00 20.00 
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ปรึกษาและฝ่ายเลขาฯ ให้
เข้มข้นขึ้น  

41.โครงการศึกษาวิเคราะห์ประเมินผล
กระทบโครงการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่งในมิติเศรษฐกิจและสังคม 

 สนข. - - - ยังไม่เริ่มด าเนินการศึกษา - - - - 

42.โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท 
ด้านการขนส่งทางอากาศ   

สนข. 60-61 100.00 
 

100.00 
 

• ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 
วิสัยทัศน์ การเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินระดับโลก (To be 
a World Class Hub for Aviation Business)  
แผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 
ปี พ.ศ. 2562-2576 โดยมีแนวทางการพัฒนาการขนส่ง
ทางอากาศท่ีส าคัญ ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังน้ี 
1) การพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐาน 
2) การพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน 
3) การพัฒนาบริการการเดินอากาศ 
4) การพัมนากลไกการก ากับดูแลและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
5) การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
ผลลัพธ์  ประ เทศไทยมี ทิศทางการพัฒนา/แนวทาง 
การด าเนินงานด้านการขนส่งทางอากาศท่ีชัดเจน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าแผนพัฒนาฯ ดังกล่าว 
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้อง และบูรณาการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
ซ่ึงจะมีการผลักดันโครงการน าร่องไปสู่การปฏิบัติจริง  
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ เป็นรูปธรรม 
การด า เนิ นการ ในอนาคต  ขั บ เคลื่ อนแผนพัฒนาฯ  
โ ดยน า เ สนอ  คค .  เ พื่ อ พิ จ า รณา ให้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ  
ก่อนมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนต่อไป  

- 36.02 100.00 
 

90.00 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• อยู่ระหว่าง สนข. ด าเนินการตามบัญชา รวค.ในการน า
เรื่องเสนอให้คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.)พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและมอบหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตอ่ไป  

4 3 . โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า แ ผ น แ ม่ บ ท 
การพัฒนาระบบการจราจรและขนส่ง
อัจฉริยะในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

สนข. 60 100.00 100.00 • คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี  
20 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) รายงานมาตรฐานการพัฒนาระบบขนส่ง
อัจฉริยะ (Intelligent transport system; ITS) และ/หรือ
แนวทางการพัฒนาระบบ ITS และรายงานโครงการน าร่อง
การพัฒนาระบบ ITS 
• สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทการพัฒนาระบบ ITS ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ี 

วิสัยทัศน์ ระบบจราจรและขนส่งอัจฉริยะเพื่อยกระดับมหา
นครมุ่งสู่ Smart Metropolis 

พันธกิ จ  ก ารพัฒนาระบบ ITS เพื่ อบริ หารจั ดการ 
ความต้องการการเดินทางให้มีความสมดุล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ITS ดังน้ี 1) พัฒนาศักยภาพ
ข้อมูลและการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ 2) พัฒนา
ศักยภาพการควบคุมและบริหารจัดการความต้องการเดินทาง 
3) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการควบคุมจราจร 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ 4) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
บริหารจัดการอุบัติเหตุ   

โครงการน าร่อง ประกอบด้วยกัน 3 โครงการ ได้แก่           
1) การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อใช้ในการน าเสนอ
เหตุการณ์ (Incident) หรืออุบัติเหต ุ2) การประเมินผลการใช้
มาตรการตรวจจับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรโดยใช้กล้อง

- 18.63 100.00 100.00 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ตรวจจับ และ 3) การพัฒนาป้ายจราจรอัจฉริยะพร้อมแนะน า
เส้นทางลัด 
•  คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติ  
เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 เห็นชอบแผนแม่บท ITS และ
มอบหมายให้  คค.(สนข.) ขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่ 
การปฏิบัติ และ ครม. มีมติเมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2562 
รับทราบผลการประชุม คจร. ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี  
3 มกราคม 2562 ท่ีมีมติเห็นชอบแผนแม่บท ITS  
• ศทท. อยู่ระหว่างจัดท าร่างแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
การจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (Action Plan) ระยะสั้น 3 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2563) (แผนปฏิบัติการ ITS) 

มาตรการ 
6 . ม าต ร ก า ร พัฒน าบุ คล าก รและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง  โครงการ
ฝึกอบรมผู้ขับขี่รถบรรทุกมืออาชีพ 

ขบ. 54 100.00 
  

100.00 
 
 
 
 
 
 

ขบ. ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงเป็นการจัด
อบรมบุคคลท่ัวไปและผู้ว่างงานท่ีประสงค์จะประกอบอาชีพ
พนักงานขับรถเพื่อให้เป็นพนักงานขับรถขนาดใหญ่ท่ีมีความรู้
และทักษะในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย ป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งช่วยเหลือผู้ว่างงาน 
ให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพและเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพ 

- 20.23 100.00 100.00 

7.มาตรการก าหนดระเบียบการจัดการและ
ก ากับการใช้ถนนระหว่างประเทศ   

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

50.00 50.00 • ออกระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสาร
และเครื่องหมายก ากับรถเพื่อน ารถไปใช้ระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2555 เพื่อใช้
บังคับส าหรับการน ารถไปใช้ภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศ ดัง น้ี 1) ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนน
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างไทย - ลาว - เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ณ จุดผ่านแดน     

- (ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- - 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
แดนสะหวัน - ลาว และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต - มุกดาหาร 
และ  3 )  บั น ทึกความ เข้ า ใจ ระหว่ า ง ไทย  -  กั มพู ช า  
ในการแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจรส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน 
ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ - ปอยเปต เพื่อการเริ่มใช้ความตกลง
ว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
• 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 าสั่ง
นายทะเบียนท่ัวราชอาณาจักรท่ี 2/2559 เรื่องมอบหมาย
อ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะอย่าง และซักซ้อม 
การปฏิบัติในการอนุญาตใช้รถท่ีน าเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการชั่วคราว และ 2) พัฒนาโปรแกรมระบบออก
เครื่องหมายแสดงการใช้รถในเบื้องต้นรองรับการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามประกาศกรมการขนส่งทางบก  
ข้อ 16 เป็นไปด้วยความสะดวก สามารถบันทึกข้อมูล  
พิมพ์เครื่องหมายแสดงการใช้รถ แจ้งเตือนข้อมูลให้จ . 
ท่ี ร ถ จ ะ ผ่ า นท ร า บแ จ้ ง เ ตื อนข้ อ มู ล ก า ร ด า เ นิ นก า ร 
ออกใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ตลอดจนเรียกดูข้อมูลได้ถูกต้อง
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

8.มาตรการปรับปรุงโครงสร้างบริหาร
จัดการที่มี การแยกบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงาน
ก ากับดูแล และหน่วยงานปฏิบัติที่ชัดเจน  

กพท./ขร. 
 
 
 

58-61 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 

100.00 
 
 

   การจัดตั้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการจัดตั้งส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ซ่ึงมีภารกิจในการก ากับดูแลทางด้านการบินพลเรือน ตามท่ีได้
ก าหนดในพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
สนข./
รฟท. 

59-62 100.00 
 

100.00 • การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง เพื่อแยกหน้าท่ีบทบาท
ภารกิจด้านการก ากับดูแล ออกจากการประกอบการให้บริการ
เดินรถ และเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้นฐานเต็มประสิทธิภาพ รวมท้ังการก าหนดมาตรฐานและ
กฎระเบียบท่ีจ าเป็น ขณะน้ีอยู่ระหว่างทูลเกล้าฯ ร่าง พ.ร.บ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 18) พ.ศ.2562 และ
คาดว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

- - - - 

9.มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกบั
การขนส่งทางราง เพื่อรองรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศและผ่านแดน 

รฟท. 53-58 100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

- - - - 

10.การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี 
ด้านการขนส่ง การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  

รฟม. 53-58 100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 

- - - - 

1 1 . ม า ต ร ก า ร ร ะ บ บ  Intelligent 
Traffic Systems ห ร ือ  EXAT ITS 
ระบบจราจรอจัฉริยะ  

กทพ.  
60-62 

 
100.00 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ ดังน้ี 
   โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะท่ี 3  
เพื่ อออกแบบและติดตั้ งระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจร 
แบบอัตโนมัติและพัฒนาระบบจราจรอัจฉริยะ ( ITS) มาใช้ 
บนระบบทางพิเศษ บนสายทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา – 
อาจณรงค์) ทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก 
ทางพิเศษบางนา - อาจณรงค์ (S1) และทางพิเศษบางนา-
ท่าเรือ (FES) ช่วงอาจณรงค์-บางนา ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
วันท่ี 5 มกราคม 2562 

 
- 

 
26.4 

 

 
100.00 

 
100.00 

 59-63 57.00 50.00 • โครงการศูนย์การจราจรอัจฉริยะ (ITS Center) ระยะท่ี 4  
เพื่อออกแบบและติดตั้งระบบเก็บข้อมูลสภาพจราจรแบบ
อัต โนมัติ  บนสายทางพิ เศษบู รพาวิ ถี  ระยะทางรวม  
55 กิโลเมตร ลงนามในสัญญาเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2561

ปัญหาอุปสรรค 
• อุปกรณ์บางรายการ
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 
เช่น อุปกรณ์ตรวจวัด
สภาพจราจรท่ีต้องใช้

31.2 30.00 10.00 
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พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ด าเนินการตามสัญญาจ้าง 

เวลาในการน าเข้าและ 
มีการเปลี่ยนแปลงสัญญา
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
อุ ปกรณ์บางรายการ  
ท าให้เกิดความล่าช้า 
แนวทางแก้ไข 
• เร่งรัดงานในส่วนของ
ง านติ ดตั้ ง อุ ปก รณ์ ท่ี
สามารถด าเนินการก่อนได้
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
และประสานงานกั บ 
ผู้รับจ้างให้เร่งด าเนินการ
ทดสอบอุปกรณ์ก่อนการ
ติดตั้งให้แล้วเสร็จ 

12 .มาตรการพัฒนาบุ คลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง : การพัฒนา
หลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - การพัฒนาหลักสูตรด้านการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี  
จท. ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดการหลักสูตรการเรียนและ
หลักสูตรการอบรมตามข้อก าหนดแห่งอนุสัญญา STCW 2010 
ซ่ึงได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรคู่ขนานกับการจัดท าระบบ 
ISO และ IMO Model Cours course ประกอบด้วย หลักสูตร
การศึกษา 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 
2) หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3) หลักสูตรฝึกอบรม
ระยะสั้นส าหรับคนประจ าเรือตามอนุสัญญา STCW 2010 

- 13.72 
(เงินนอก

งบประมาณ) 

- - 

13.มาตรการพัฒนาการเชื่อมโยงภูมิภาค
ชายฝั่งอาเซียนทั้งในโครงสร้างพื้นฐาน 
กฎระเบียบข้อบังคับการก ากับดูแล 

จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - อยู่ระหว่างด าเนินการ โดย จท. มีภารกิจการก ากับดูแล  
การส่ ง เ สริ มการพัฒนาระบบการขนส่ งทาง น้ า แ ละ 
การพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ  
ได้มีการพัฒนาท่าเรือ ร่องน้ าทางเดินเรือและด าเนินการ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย กฎหมาย 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วย
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และเขาเปนภาคีและ/หรือ 
รับหลักการของอนุสัญญาระหวางประเทศท่ีส าคัญต่างๆ  

14.การพัฒนาบุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ตามแผน ICAO 

กพท. 59-62 100.00 28.49 ด า เ นินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณสมบัติ 
ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินแล้ว จ านวน ๒๒๐ หลักสูตร 
จาก 675 หลักสูตร  (ปี 2559 จ านวน 33 หลักสูตร  
ปี 2560 จ านวน 38 หลักสูตร และ ปี 2561 จ านวน  
๑๔๙ หลักสูตร) 

ปัญหาอุปสรรค 
 ข าดอั ต ร าก า ลั ง ซ่ึ ง 
การสรรหาบุคลากรท่ีมี
ทักษะเฉพาะด้านต้องใช้
เวลานาน  
 หลักสูตรอบรมโดย
สถาบันต่างประเทศไม่สามารถ 
เปิดอบรมตามก าหนด  
 เตรี ยมความพร้ อ ม 
ในการตรวจประเมินความ
พร้ อมของ FAA ในเดื อน
กุมภาพันธ์ 2562 และ 
ICAO เดือนพฤษภาคม 
2562 ท าให้ พนักงาน 
ไม่สามารถอบรมได ้

317.20 100.00 21.59 

15.มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง
การบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ  

บกท.  
 
 

ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

 
 
 

100.00 

 
 
 

95.00 

 การพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
ของ บกท. ประกอบด้วย 
• พัฒนาการเชื่อมต่อเท่ียวบินท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็น Hub ด าเนินการแล้วเสร็จ
ส าหรับตารางบินฤดรู้อน เริ่มใช้งาน วันท่ี 31 มีนาคม 2562  
 
 

ปัญหาอุปสรรค 
• การปรับปรุงตารางบิน
จ า เ ป็ น ต้ อ ง พึ่ ง พ า
หน่วยงานภายนอกบริษัทฯ 
ท้ังในและนอกประเทศ 
แนวทางแก้ไข 

- - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 
 

• จัดท าแผนตารางบิน
ส ารองในกรณีไม่ได้ตาม
ความต้องการของแผน 

 บกท. 60-65 100 95 • ขยายเส้นทางบินในภูมิภาค เช่น CLMV ASEAN และเอเชียใต้ 
ปรับปรุ ง เ วลา เข้ า –ออกของ เ ท่ีย วบิน  เพื่ อส นับส นุน 
การเชื่อมต่อเท่ียวบิน ด าเนินการแล้วเสร็จส าหรับตารางบิน 
ฤดูหนาว เริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี  
30 มีนาคม 2562  

 
 
 

- - - 

 บกท. 62 50.00 - • การด าเนินการจัดหาเครื่องบินเมื่อโครงการได้รับอนุมัติ 
จาก ครม. เพื่อลดอายุของฝูงบินและเพิ่มความทันสมัยและ
พัฒนาการเชื่อมต่อเท่ียวบิน อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบแบบเครื่องบิน 

ปัญหาอุปสรรค 
• แบบเครื่องบินท่ีต้องการ
อาจไม่มี ในตลาดในปี ท่ี
ต้ องการหรือราคาเกิ น
กรอบวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ 
แนวทางแก้ไข 
• ศึกษาแบบเครื่องบิน
หลายแบบเพื่ อ ให้ ได้
สมรรถนะที่ใกล้เคียงกัน 
• ศึกษาแนวทางและวิธีการ
จัดหาให้อยู่ในกรอบวงเงิน
ท่ีได้รับอนุมัติ 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 บทม. 6๒ 

 
100.00 

 
 
 
 
 

100.00 
 
 
 
 
 

  เพิ่มความถี่เท่ียวบินประจ าภายในประเทศ    เพื่อตอบสนอง 
ตอปริมาณผู โดยสาร ตามเสนทางดังตอไปน้ี กรุงเทพฯ-
เชียงราย กรุงเทพฯ-ขอนแกน กรุงเทพฯ-อุดรธานี และ 
กรุงเทพฯ-กระบี่ ด้วยความถี่ 7 เท่ียวบิน/สัปดาห 
• สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหารพิเศษ 
ใหผูโดยสาร จัดโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการ
อาหารพิเศษในชวงเทศกาล เชน เมนูอาหารเจในเทศกาลกินเจ , 
ขนมในเทศกาลฮาโลวีน , เมนูพิ เศษวัน ท่ี  ๕ ธันวาคม ,  
ขนมฉลองเทศกาลคริสตมาสและปใหม, ขนมในเทศกาล วาเลนไทน 
• สงเสริมการเดินทางทองเท่ียว โดยการเปดเสนทางในรูปแบบ  
เชาเหมาล า (Charter) ในเสนทางกรุงเทพฯ-บุรีรัมย สนับสนุน 
การเดินทางเพื่อเขารวมงานแขงขันรถจักรยานยนตทางเรียบ 
(MotoGP ๒๐๑๘) และ สงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศ 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
•  ให บริการเ ท่ียวบินเสริมในช วง เทศกาลส าคัญ เช น  
เทศกาลปใหม่เพิ่มเท่ียวบินเสริมใหสอดคลองกับความตองการ
และปริมาณผู โดยสารท่ีจะเพิ่มขึ้นในช วงเทศกาลป ใหม  
ในเสนทาง กรุงเทพฯ-ขอนแกน กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-
อบุลราชธานี และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต  

 - - - 

   

       

 ทอท. 57-62 
  

- - 
   มาตรการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางการบินเชื่อมโยงกับ
ต่างประเทศ ของ ทอท. ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการส่งเสริมการตลาดด้านการบิน ณ ท่าอากาศยาน
เชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปี 2557 – 2562 

มี 12 สายการบินสมัครเข้าร่วมโครงการฯ คือ 1) Tiger air
เส้นทางบินหาดใหญ่ -Changi Airport สิงคโปร์  2 ) Thai 
AirAsia เส้นทางบินหาดใหญ่ – Kuala Lumpur มาเลเซีย       
๓) AirAsia Berhad เส้นทางบินหาดใหญ่ – Kuala Lumpur 

- 18.90 100.00 68.00 
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มาเลเซีย 4) Hong Kong Express เส้นทางบินเชียงราย – Hong Kong 
เขตบริหารพิ เศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
5) Kunming Airline เส้นทางบินหาดใหญ่– Kunming Changshui 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) Jetstar Asia Airways เส้นทาง
บินหาดใหญ่–Changi สิงคโปร์ 7) Beijing Capital Airlines 
เส้นทางบินเชียงราย–Haikou Meilan สาธารณรัฐประชาชนจีน 
8) Thai Lion Air เส้นทางบินเชียงราย–Changsha Huanghua 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 9)  Thai Lion Air เส้นทางบิน
เชียงราย- Hefei Xinqiao International Airport สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 10) Malindo Air เส้นทางบินหาดใหญ่–(SZB) 
สหพันธรัฐมาเลเซีย 11) Malindo Air เส้นทางบินหาดใหญ่ 
– (PEN) สหพันธรัฐมาเลเซีย 12) Ruili Airlines เส้นทางบิน
เชียงราย – Xishuangbanna Gasa International Airport 

  59-61  100.00 100.00  2)  โครงการส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่คับคั่ง  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 2559 – 2561 มีสายการบิน
ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข โดยแบ่งเป็นเท่ียวบินแบบ
ประจ า  จ านวน 6 สายการบิน 8 เส้นทางบิน ได้แก่                
1) Nokscoot เส้นทางบินดอนเมือง – เสิ่นหยาง และต้าเหลยีน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2) Thai AirAsia เส้นทางบินดอนเมือง – 
โกลกาตา สาธารณรัฐอินเดีย 3) Sabaidee Airways เส้นทาง
บินดอนเมื อ ง  – Huangshan Tunxi International และ
Jinan Yaoqiang International สาธารณรัฐประชาชนจีน  
4) Thai Lion Mentari เส้นทางบินดอนเมือง – Bombay 
International สาธารณรัฐอินเดีย 5) NewGen Airways 
เ ส้ นทา งบิ น ดอน เมื อ ง  – Jinan Yaoqiang International 
สาธารณรัฐอินเดีย 6) Thai AirAsia X เส้นทางบินดอนเมือง–
Kansai International ญี่ปุ่น และเท่ียวบินแบบเช่าเหมาล า      

- - - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๕๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
มีจ านวน 3 สายการบิน 3 เส้นทางบิน ได้แก่ 1) Thai AirAsia 
เส้นทางบินดอนเมือง – Ningbo Lisheสาธารณรัฐประชาชนจนี 
2) การบินไทย เส้นทางบินดอนเมือง – Singapore Changi 
สาธารณรัฐสิงคโปร์  3) Silk Air เส้นทางบินดอนเมือง –
Singapore Changi  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

  59-61 100.00 100.00 3) โครงการส่งเสริมการเพิ่มเที่ยวบินในช่วงเวลาไม่คับคั่ง  
ณ ท่าอากาศยานสุวรรภูมิ ปี 2559 – 2561 มีสายการบิน
ท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อก าหนด จ านวน  
15 สายการบิน 24 เส้นทางบิน ได้แก่ 1) Spring Airlines 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Zunyi Xinzhou ท่าอากาศยานต้าเหลียน 
ท่าอากาศยาน Lanzhou Zhongchuan และท่าอากาศยาน 
Yinchuan Hedong International สาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) Ikar Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Cam Ranh สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ท่าอากาศยานYemelyanovo สหพันธรัฐ
รัสเซีย 3) Asia Atlantic Airlines เส้นทางบินสุวรรณภูมิ –     
ท่าอากาศยาน Harbin Taiping ท่าอากาศยาน Ordosejin 
Horo สาธารณรัฐประชาชนจีน 4) Ural Airlines เส้นทางบิน
สุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน Vladivostok ท่าอากาศยาน Irkutsk 
สหพันธรัฐรัสเซีย 5) China Southern Airlines เส้นทางบิน
สุวรรณภูมิ – Urumai Diwopu สาธารณรัฐประชาชนจีน 6) 
Xiamen Airlines เ ส้ น ท า ง บิ น สุ ว ร ร ณ ภู มิ  –  
ท่าอากาศยาน Fuzhou Changle 7) T’Way เส้นทางบิน
สุวรรณภูมิ – Ras Al Khaimah สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8) LCC 
Nordwind เส้ นทางบินสุ วรรณภู มิ  – Sheremety Penglai 
สหพันธรัฐรัสเซีย 9) LCC Nordwind เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – 
Sheremety Penglai สหพันธรัฐรัสเซีย 10) China Eastern 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน Yantai Penglai และ  

- - - - 
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ท่าอากาศยาน Chengdu Shuang Liu สาธารณรัฐประชาชนจีน 
11) Air India เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน Biju 
Patnaik และท่าอากาศยาน Chandigarh สาธารณรัฐอินเดีย 
12) Siberia Airways เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยาน 
Novosibirsh และ ท่าอากาศยาน Vladivostok สหพันธรัฐรัสเซีย 
13) Spice Jet เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Sardar Vallabhbhai 
Patel สาธารณรัฐอินเดีย 14) British Airways เส้นทางบิน
สุวรรณภูม–ิ  London Heathrow สหราชอาณาจักร 15) Jeju Air 
เส้นทางบินสุวรรณภูมิ – Gimhae เกาหลี 

  62   4 )  ท อ ท .  ร่ ว ม ง าน กิ จ ก ร ร ม  Road show / Event  
ที่ เกี่ ยวข้องกับการบินพาณิชย์  เช่น งาน CAPA India 
Aviation Summit 2019 ท่ีเมืองเดลี ประเทศรัฐอินเดีย  
งาน Route Asia 2019 ท่ี เมื องเซบู  ประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์   
งาน World Routes 2019 ท่ีเมืองแอดเดลี ประเทศออสเตรเลีย 

 21.00   

16.มาตรการปรับปรุงการบริหารจัดการ
และการด าเนินงานคลังสินค้า   
 

ทอท. 61 100.00 100.00 • ทอท. ให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์เขตปลอดอากร
และคลังสินค้า โดยผลักดันให้ เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 
ทางศุลกากร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และร่าง พ.ร.บ. 
ศุลกากรได้รับการประกาศเป็น พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 
เป็นท่ี เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวันท่ี  13 พฤศจิกายน 2560  
ได้มีการประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การควบคุมการน าเข้า 
ในราชอาณาจักร การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงของในเขตปลอดอากร พ.ศ. 2560 ว่าด้วยการน าของเข้า
มาในราชอาณาจักรหรือน าวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้า
ไปในเขตปลอดอากรเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุหรือ
ด าเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของน้ัน โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรให้ของน้ัน ได้รับการยกเว้น
ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับการควบคุม 

ไม่ใช้งบประมาณ - - - 
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การน าเข้า ส่งออก การครอบครองหรือการใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงของดังกล่าวเฉพาะในเขตปลอดอากร ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และท่ีจัดตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษ (ซ่ึงประกาศดังกล่าวส่งผลให้ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับสิทธิเทียบเท่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ) 

17.มาตรการพัฒนาบุคลากรและ
เทคโนโลยีด้านการขนส่ง 

ทอท.และ 
สบพ. 
 

5๙-61 100.00 100.00 • การพัฒนาบุคลากรด้านการบิน  สบพ. และ ทอท. ท าความตกลง 
ในการอบรม 3 สาขา (ปี  2559 – 2561) ประกอบด้วย  
1) Aviation Technology and Innovation 2) Aviation Safety and 
Security 3) Air Transport Management ส าหรับปีงบประมาณ 
2561 ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทอท. ใน 6 หลักสูตร 
ได้แก่ 1) Aeronautical Information Service (AIS to AIM) 
2) Flight Operations Officer–Special 3) Flight Operations 
Officer/Flight Dispatcher  4) Flight Operation Officer Refresher  
5) Aerodrome Apron Control Office 6) Aeronautical Information 
Service Cartography   

- 3.75 100.00 86.00 

๒. เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการเข้าถึงระบบการคมนาคมขนส่ง 
๒.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
44.โครงการก่อสร้างสะพานปทุมธานี 3 
และสะพานสามโคก จ.ปทุมธานี  
• ระยะเวลา ปี 2563 - 2566 
• งบประมาณ 17,460 ลบ. 
• แนวเส้นทางโครงการแบ่งออก เป็น 3 ส่วน 
ดังน้ี ส่วนท่ี 1 จุดเริ่มต้นของโครงการ 
จ ากทา งหลว งพิ เ ศษระหว่ า ง เ มื อ ง

ทล.   63-๖6 - - สะพานสามโคกการออกแบบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง คชก. 
พิจารณารายงาน EIA สะพานปทุมธานี 3 อยู่ระหว่างปรับแก้ไข
รายงานขั้นสุดท้าย 

-  17,460.00       - - 
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หมายเลข 9 (ตะวันตก) ช่วง กม.64 ผ่าน
ทางหลวงหมายเลข 3111 ท่ี ต าบลสามโคก 
และข้ามแม่ น้ า เจ้ าพระยา ไปบรรจบ
บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 347  
ตั ดกั บทางหลวงหมาย เ ลข  3214  
โดยมีรูปแบบเป็นทางหลวงแนวใหม่  
ขนาด 6 ช่องจราจร มีเขตทาง 60 เมตร 
ระยะทาง 9.4 กิโลเมตร ส่วนท่ี 2 ปรับปรุง
ทางหลวงหมายเลข 3214 จากจุดตัด
ทางหลวงหมายเลข 347 ถึงทางแยกต่าง
ระดับคลองหลวง ( ถนนพหลโยธิน ) 
ก่อสร้างขยายช่องจราจร เป็นทางหลวง
ขนาด 6 ช่องจราจร โดยบางส่วนมีทางขนาน
ขนาด 2 ช่องจราจร บนเขตทางเดิม 
ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ส่วนท่ี 3 
จุดเริ่มต้นของโครงการจาก ทางแยกต่าง
ระดับคลองหลวง (ถนนพหลโยธิน) ไป
บรรจบทางหลวงหมายเลข 352 โดยแบ่ง
ออกเป็นการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 
3214 เดิม ก่อสร้างขยายช่องจราจรเป็น 6 
ช่ อ ง จ ร า จ ร  แ ล ะ ก่ อ ส ร้ า ง ท า ง 
แนวใหม่ จากทางหลวงชนบทหมายเลข 
ปท.3010 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 
352  ขนาด 6 ช่องจราจร มีเขตทาง 60 
เมตร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร 
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45.โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้ าพระยา บริ เวณพระสมุทรเจดีย์ 
จ.สมุทรปราการ - ถนนเชื่อมต่อสะพาน
ข้ ามแม่ น้ าท่ าจี น  บริ เวณท่ าฉลอม          
จ.สมุทรสาคร  

ทช. 55-67 - - อยู่ระหว่างการออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดเริ่มก่อสร้างปี 2567  

- 87,250.99 - - 

46.โครงการก่อสร้างสะพานบริ เวณ
สนามบินน้ า จ.นนทบุรี 

ทช. 60-66 - - ปี 2560 ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แล้วเสร็จ และ ทช. ขอยุติโครงการ เน่ืองจากประชาชน
คัดค้านจ านวนมาก   

- 3,486.50 - - 

47.โครงการก่อสร้างสะพานบริเวณ 
ท่าน้ านนทบุรี   

ทช. 57 100.00 100.00   ด าเนินการแล้วเสร็จป ีพ.ศ. 2557  - - 100.00 100.00 

48.โครงการกอ่สร้างถนนเชื่อมตอ่ถนนราชพฤกษ์- 
ถนนกาญจนาภิเษก แนวเหนอื – ใต้ 
• ระยะเวลา ปี 2559 – 2562 
• งบประมาณรวม 6,758.73 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินการ : ก่อสร้างถนน
ขนาด 6 ช่องจราจร  กว้างช่องละ 3.00 – 
3.50 เมตร เกาะกลางขนาด 0.90 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่ อ งหมายจราจร  และสิ่ งอ านวย 
ความปลอดภัย 

ทช. 59-62  
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 
 
 

   
   100.00 

100.00 

100.00 

   100.00      

โครงการประกอบด้วย  
• ตอน NS1 ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี 2562 
• ตอน NS2 ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี 2562 
• ตอน NS3 ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี 2562 
• ตอน CD Road  ด าเนินการแล้วเสร็จ ปี 2562 

  
1,604.70  
1,871.39  
2,007.00  
1,275.64   

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

96.53 
98.02 
99.17    
95.28  

 

49.โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์  
และถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ 2 (ตอนที่ 3) 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2563 
• งบประมาณรวม 988.89 ลบ. 

ทช. 60-63 24.47 18.97 • โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 3)  
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง แนวทางการด าเนินงาน :  
อยู ่ระหว ่างการก่อสร้างปรับปร ุงถนนคู ่ขนานระดับดิน  
ขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทาง พร้อมเครื่องหมายจราจร ไฟฟ้า
แสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 
 

- 988.89 - 47.66 
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50.โครงการทางพิ เศษสายศรีรัช - 
วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
• ระยะเวลา ปี 2556 - 2560 
• งบประมาณ 42,380 ลบ. 
(ก่อสร้างและเวนคืนท่ีดิน)  
• รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ
ขนาด 6 ช่องจราจรระยะทาง 16.7 กิโลเมตร 
มี จุ ด เ ริ่ ม ต้ นจ ากทา งหลว งแ ผ่ น ดิ น
ห ม า ย เ ล ข  9  ว ง แ ห ว น ร อ บ น อ ก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) 
บริเวณโรงกรองน้ ามหาสวัสดิ์ ไปทางแนว
ทิศตะวันออกขนานกับแนวทางรถไฟชาน
เมืองสายสีแดงตลิ่งชัน - บางซ่ือ (รถไฟสาย
ใต้เดิม) และข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ
สะพานพระราม 6 สิ้นสุดโครงการบริเวณ
ย่านบางซ่ือเชื่อมต่อกับทางพิเศษศรีรัช 
(ทางด่วนขั้นท่ี 2) บริเวณสถานีขนส่ง 
สายเหนือ (หมอชิต 2) และลงสู่ระดับ 
พื้นราบท่ีบริเวณก าแพงเพชร 2 

กทพ. 56-60 
 

100.00 100.00 เ ปิ ด ให้ บ ริ ก า ร แล้ ว  เ มื่ อ วั น ท่ี  22  สิ ง ห าคม  2559  
เป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายระบบทางด่วนในเมืองของ กทพ. 
กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (ถนนกาญจนาภิเษก) ของ ทล.
และมีส่วนต่อขยายในอนาคต เพื่อเชื่อมโยงไปยังพื้น ท่ี 
ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร 

- 42,380 
 

100.00 100.00 

51.โครงการระบบทางด่วนขั้นที่  3  
สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไปยังถนน
วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร  
และส่วนทดแทนตอน N1 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2566 
• งบประมาณ 13,100 ลบ. 
• รูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับ
ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป - กลับ) และมีแนว

กทพ. 60-66  
 

- - สนข. ได้ จั ดส่ งร่ างผลการศึกษาความเหมาะสม และ              
แบบเบื้องต้นของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าตาล ช่วงแคราย – 
ล าสาลี (บึงกุ่ม) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับ
การศึกษาฯ ให้  กทพ. เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กทพ.             
อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนและออกแบบรายละเอียด
โครงการระบบทางด่วนขั้นท่ี 3 สายเหนือ ตอน N2 เชื่อมต่อไป
ยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก และ
ส่วนทดแทนตอน N1 ซ่ึงตามแผนงานคาดว่าจะเริ่มด าเนินการ

- 22,990 - - 
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สายทางซ้อนทับกับถนนประเสริฐมนูกิจ  
มี จุ ด เริ่ มต้ นประมาณ กม0+764.50  
ของถนนประเสริฐมนูกิจข้ามคลองบางบัว  
ผ่านแยกวังหิน แยกเสนานิคม แยกสุคนธสวัสดิ์ 
ไปเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชบริเวณทาง
แยกถนนประเสริ ฐมนูกิ จตัดกั บถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนนวมินทร์
ตัดกับถนนประเสริฐมนูกิจไปตามแนวถนน
ประเสริฐมนูกิจ และสิ้นสุดท่ีถนนวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 
ระยะทางประมาณ 10.5 กิโลเมตร โดยมี
ทางขึ้น - ลง ๒ แห่ง ทางแยกต่างระดับ ๑ แห่ง 
และมีงานของ ทล. โดยจะก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางแยกบนถนนประเสริฐมนูกิ จ 
จ านวน ๕ แห่ง และทางแยกต่างระดับ
จ านวน ๑ แห่ง บริเวณจุดส้ินสุดโครงการ
เชื่ อ มต่ อกั บถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก 

ก่อสร้างได้ประมาณปี 2563 และก าหนดแล้วเสร็จประมาณ
ปี 2566 

52.โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 -
ด า ว ค ะ น อ ง - ว ง แ ห วนรอบนอง
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
• ระยะเวลา ปี 2561 - 2565 
• งบประมาณ 31,244 ลบ. 
• ระยะทางรวมประมาณ 18.7 กิโลเมตร 
มีจุดเริ่มต้นท่ี กม . 13+000 ของถนน
พระรามท่ี 2 (ก่อนถึงทางแยกต่างระดับ
บางขุนเทียน บริเวณถนนวงแหวนรอบ

กทพ. 59-65 100 1.46 กทพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการฯ เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 และได้มีหนังสือ
แจ้ ง ให้ เ ริ่ ม งานในช่ วงงานก่อนก่อสร้ า ง เมื่ อวัน ท่ี  26 
พฤศจิกายน 2561 ขณะน้ียู่ ระหว่างการออกประกาศ
ประกวดราคา โดยสัญญาท่ี 1-4 (งานโยธา) ออกประกาศ
ประกวดราคาโดยการประกวดราคานานาชาติ ตั้งแต่วันท่ี  
7 มีนาคม 2562 ถึงวันท่ี 23 เมษายน 2562 และในส่วน
สัญญาท่ี 5 (งานระบบฯ) ออกประกาศประกวดราคา 

- 31,244 100.00 0.82 
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นอกกรุง เทพมหานครด้านตะวันตก )  
เป็นทางยกระดับขนาด  6 ช่องจราจร 
ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามท่ี 2  
มาทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง
ดาวคะนอง จาก น้ันแนวสายทางจะ
ซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึง
บริเวณถนนพระรามท่ี 3 ใกล้กับทางแยก
ต่ างร ะ ดั บบ า ง โ คล่  สิ้ น สุ ด โครงการ 
โดยเชื่ อมต่ อกั บทางพิ เศษศรี รั ชและ 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร โดยช่วงท่ีข้าม
แม่น้ าเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่
ขนาด 8 ช่องจราจร โดยโครงสร้างทาง
ยกระดับ เป็นแบบชิ้ นส่ วนคานหล่ อ
ส าเร็จรูปแบบกล่อง (Segmental Box 
Girder) ส่วนช่วงท่ีข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา
จะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร 
โดยโครงสร้าง เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตผสม
กับเหล็ก (Composite Deck) และไม่มี
เสาอยู่ในล าน้ าเจ้าพระยา  โดยมี Main 
Span ไม่น้อยกว่า 450 เมตร ขนานอยู่
ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9  
มีทางขึ้น - ลง จ านวน 7 แห่ง 

ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันท่ี 5 มีนาคม 
2562 ถึงวันท่ี 2 เมษายน 2562 
 

53.โครงการถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา  สนข. 58 100.00 100.00 • การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรมและ 
สิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ าเจ้าพระยา (ทางสัญจรเลียบ
แม่น้ าเจ้าพระยา) ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ  
• มติ คจร. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 
รับทราบผลการศึกษาฯ และมอบหมายให้ คค. โดย สนข. 

- 38.40 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๖๐                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
หารือร่วมกับ มท. และ กทม. ในการพัฒนาและออกแบบทาง
สัญจรเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาให้มีการบูรณาการและมีความ
สอดคล้องกันซ่ึงขณะน้ีอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมร่วม
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 

54. โครงการศึ กษาด้ านวิ ศวกรรม 
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและออกแบบ
รายละเอียดโครงข่ายทางเชื่อมระหว่าง
ทางยกระดับอุตราภิมุข และทางพิเศษ
ศรีรัช -วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  

สนข. 59 100.00 100.00 • 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 มุ่งหน้า   
ทางยกระดับอุตราภิมุข ระยะทาง 1,397 เมตร ส่วนความ
ยาวจากทางยกระดับอุตราภิมุขมุ่งหน้าทางพิเศษศรีรัช -  
วงแหวนรอบนอกกรุ ง เทพฯ 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 เห็นชอบในหลักการของการเชื่อมโยงโครงขา่ย
ตามโครงการศึกษาดังกล่าว  โดยให้ คค. มอบหมายหน่วยงาน
เจ้าของโครงการฯ ไปด าเนินการโครงการฯ รวมท้ังมอบหมาย 

- 30.00 100.00 95.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๖๑                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กทพ.  ทล.  รฟท. รับไปพิจารณา
ด าเนินการ   
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2561 เห็นชอบโครงการโครงข่ายทางเชื่อมระหว่างทาง
ยกระดับอุตราภิมุขและทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก
กรุง เทพมหานคร ของ กทพ. (ภายใต้ โครงการศึกษา        
ความเหมาะสมฯ ของ สนข.)  

๒.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างเมืองในภูมภิาค 
 โครงการ 

55.โครงการเร่งรัดก่อสร้างขยาย 4 ช่อง
จราจร และเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
โครงการบูรณะทางหลวงสายหลั ก
ระหว่างภาค   
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2565 
• งบประมาณ 106,314 ลบ. 
• แ นวทา ง ด า เ นิ น ง า น  : ก่ อ ส ร้ า ง 
ขยายทางหลวงเป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร 

ทล. 58-65 66 50.86 • ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 สายทาง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 สายทาง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการ     31  สายทาง 

ไม่ ได้ รั บงบประมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

59,013 - - 

56.โครงการแก้ไขปัญหาจราจรของ
เมืองใหญ่ในภูมิภาค  
(32 โครงการ) 
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2566 
• งบประมาณรวม 18,207.69 ลบ. 

ทช. 58-66   • ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 สายทาง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ 3   สายทาง 
• ยุตโิครงการ  2  สายทาง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการ     19  สายทาง 

    

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างปรับปรุง
ถนนคู่ขนานระดับดิน ขนาด 2 ช่องจราจร 
ต่อทิศทาง พร้อมเครื่องหมายจราจร 
ไฟฟ้าแสงสว่าง และสิ่งอ านวยความปลอดภยั 

 58-60 100.00 100.00 
 โครงการขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะท่ี 2 (ตอนท่ี 2) 
(ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 - คลองมหาสวัสด์ิ) ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ปี 2560 และเปิดบริการให้ประชาชนแล้ว 

- 463.04 100.00 95.42 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๖๒                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• แ นวทา ง ด า เ นิ น ง า น  :  ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC  ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร เขตชุมชนมีทางเท้า
กว้างข้างละ 3.50 เมตร และนอกเขต
ชุมชนไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร พร้อม
ร ะ บ บ ร ะ บ า ย น้ า  ไ ฟฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง 
เครื่ องหมายจราจร  และสิ่ ง อ านวย 
ความปลอดภัย 

 58-61 100.00 100.00  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ และ ค ผังเมืองรวม
เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ปี 2561 

- 498.76 100.00 100.00 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน 
ขนาด 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร 
เกาะกลางกว้าง 4 เมตร และทางเท้าข้าง
ละ 3 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้า
แสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวย
ความปลอดภัย 

 58-61 100 100  โครงการก่อสร้ างทางหลวงชนบท สาย ง1 ง2 ง4 และ ง5  
ผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จปี 2561 

- 436.00 100.00 98.89 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน 
ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า ระบบ
ระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย
จราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 58-61 100 100  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก (ตอนท่ี 2) ผังเมือง
รวมเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี ด าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จปี 2561 

- 380.00 100.00 86.97 

• แ น ว ท า ง ด า เ นิ น ง า น  : ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 - 8 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ช่องจอดรถ 
ข้างละ 2.50 เมตร เกาะกลางกว้าง 3 – 
5 เมตร และทางเท้าข้างละ 2.50 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง 
เครื่ องหมายจราจร และสิ่ งอ านวย          
ความปลอดภัย 

 58-62 100 74.94  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ ผังเมืองรวม 
เมืองชุมพร จ.ชุมพร อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

-  788.00 - 73.73 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๖๓                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

• แนวทางด าเนินงาน : ก่อสร้างถนน
ขนาด 6 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3 - 
3.50 เมตร เกาะกลางขนาด 0.90 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสงสว่าง
เครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวยความปลอดภัย 

 59-62 100.00 
 

100.00 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต้ ตอน NS1 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 1,604.70 - 96.53 

59-62 100.00 100.00 
  โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต้ ตอน NS2 ด าเนินการแล้วเสร็จ 

- 1,871.40 - 98.02 

59-62 100.00 100.00 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก 
แนวเหนือ - ใต้ ตอน NS3 ด าเนินการแล้วเสร็จ   

- 2,007.00 - 99.17 

59-62 100.00 100.00 
 โครงการถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก
แนวเหนือ - ใต้ ตอน CD Road ด าเนินการแล้วเสร็จ   

- 1,275.64 - 95.28 

• แ นวทา ง ด า เ นิ น ง า น  :  ก่ อ ส ร้ า ง
ถนนลาดยาง AC ขนาด 4 ช่องจราจร 
กว้างช่องละ 3.50 เมตร ทางเท้าข้างละ 
3 เมตร พร้อมระบบระบายน้ า ไฟฟ้าแสง
สว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่งอ านวย
ความปลอดภัย 

 60-62 100.00 32.12  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ) 
เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 93.70 - 25.06 

 66-68
  

- -  โครงการก่อสร้ างทางหลวงชนบท สาย นบ.3030  
ถนนชัยพฤษกษ์ เริ่มก่อสร้างปี 2566-2568 
 

- 518.29 - - 

 59-66 

 
- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข1 เมืองสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2559-2563  
เริ่มก่อสร้างปี 2564-2566 

- 172.50 - - 

  62-67
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง8 เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี  2562  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2564 และเริ่มก่อสร้างปี 2565-2567 

- 1,254.54 - - 

  62-67
  

- - 

 
 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง8 เมืองอุดรธานี  
จ.อุดรธานี ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2564 และเริ่มก่อสร้างปี 2565-2567 

- 1,254.54 - - 

  61-66
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกลอย -
ท้ายเหมืองพังงา ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2561  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินป ี2562 และเริ่มก่อสร้างปี 2564-2566 

- 358.50 - - 
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  61-66 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข9 ชุมชนโคกกลอย - 
ท้ายเหมืองพังงา ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2561  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2562 และเริ่มก่อสร้างปี 2564-2566 

- 358.50 - - 

  64-72 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ด าเนินการส ารวจออกแบบปี 2564 ส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ปี 2568 จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2569 และ
เริ่มก่อสร้างปี 2570-2572 

- 353.85 - - 

  62-66 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง2 เมืองกระบี่   
จ.กระบี่ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2562 จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  ปี 
2563 และเริ่มก่อสร้างปี 2564-2566 

- 180.00 - - 

  67
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ช3 เมืองขอนแก่น  
จ.ขอนแก่น ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2564  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2566 และเริ่มก่อสร้างปี 2567 

- 1,425.70 - - 

  66     - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ฉ2 เมืองพิษณุโลก  
จ.พิษณุโลก ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2564  
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2565 และเริ่มก่อสร้างปี 2566-2568 

- 1,115.64 - - 

  63-67     - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก เมืองสระแก้ว  
จ.สระแก้ว ด าเนินการส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2563  
จัดกรรมสิทธิ ์ที ่ดินปี 2564 และเริ ่มก่อสร้างปี 2565 -
2567 

- 880.50 - - 

  64-70
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองเชียงราย  
จ . เ ชี ย ง ร า ย  ด า เ นิ นการส า ร วจออกแบบปี  2564  
ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2568 
และเริ่มก่อสร้างปี 2569-2570 

- 113.15 - - 

  63-72
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง9 เมืองเชียงราย  
จ . เ ชี ย ง ร า ย  ด า เ นิ นการส า ร วจออกแบบปี  2563  

- 123.36 - - 
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ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2567 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2569 
และเริ่มก่อสร้างปี 2569-2572 

  64-72 - 

 

-  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ4 เมืองเชียงราย  
จ . เ ชี ย ง ร า ย  ด า เ นิ นการส า ร วจออกแบบปี  2564  
ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2568 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินปี 2569 
และเริ่มก่อสร้างปี 2570-2572 

- 231.05 - - 

  64-72 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง10 เมืองเชียงราย  
จ.เชียงราย ด าเนินการส ารวจออกแบบปี 2564 ส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ปี 2568 จ ัดกรรมส ิทธิ ์ที ่ด ินป ี 2569  
และเริ่มก่อสร้างปี 2570-2572 

- 246.52 - - 

  63-70
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง16 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร ด าเนินการส ารวจออกแบบปี 2563 ส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ปี 2566 จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2567 และ
เริ่มก่อสร้างปี 2568-2570 

- 647.94 
 

- - 

  63-70 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง3 เมืองสมุทรสาคร 
จ.สมุทรสาคร ด าเนินการส ารวจออกแบบปี 2563 ส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ปี 2566 จ ัดกรรมส ิทธิ ์ที ่ด ินป ี 2567  
และเริ่มก่อสร้างปี 2568-2570 

- 284.20 - - 

  63-70     - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ง (ตอนท่ี 2)  
เมืองนนทบุ รี  จ .นนทบุ รี  ด าเนินการส ารวจออกแบบ 
ปี 2563 ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปี 2567 และเริ่มก่อสร้างปี 2568-2570 

- 869.80 - - 

  63-69 - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค (บริเวณหน้า
โรงแรม NSC) เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ด าเนินการ
ส ารวจออกแบบปี 2563 ส ารวจอสังหาริมทรัพย์ปี 2566 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินปี 2567 และเริ่มก่อสร้างปี 2568-2569 

- 36.95 - - 

  -
  

- -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย จ เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา ยุตโิครงการ 

ประชาชนคัดค้าน 204.00 - - 
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  - - -  โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค เมืองกาญจนบุรี  

จ.กาญจนบุรี ยุตโิครงการ 
ประชาชนคัดค้าน - - - 

57.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนบัสนนุการเกษตร 

ทช. 59 100.00 100.00 
 โครงการยกระดับถนนลูกรังเป็นถนนลาดยาง ระยะทาง 
750 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

- 4,542.35 100.00 100.00 

 ทช. 59 100.00 100.00 
 ก่อสร้างถนนจ.ชายแดนภาคใต้ 25 รายการ ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 435.82 100.00 100.00 

 ทช.    
 ก่ อสร้ า งสะพานในภูมิ ภ าค  ระยะ ท่ี  1 (สะพานยาว  
2,280 ม.+40 รายการสะพานชุมชน) ดังน้ี 

    

  59 100.00 100.00   1) สะพานขนาดกลาง จ านวน 60 รายการ ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จท้ัง 60 รายการ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 319.20 100.00 100.00 

   58-61 - -   2) สะพานชุมชน จ านวน 40 รายการ ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จท้ัง 40 รายการ ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 1,450.70 100.00 100.00 

58.โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
สนบัสนนุการท่องเที่ยว (34 สายทาง)  
 

ทช. - - - • แล้วเสร็จ  15 สายทาง 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 สายทาง 
• ยุตโิครงการ 6 สายทาง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 9 สายทาง 

- 
 

- - - 

58 100.00 100.00 • ถนนสายเข้าน้ าตกคอกม้า (ตอนท่ี 2) ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม  
จ.เลย ระยะทาง 1.70 เมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 
 

14.50 100.00 98.62 

58 - - • ถนนสายบ้านหินซ้อน ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 
ระยะทาง 5.20 เมตร ยุติโครงการ เน่ืองจากซ้ าซ้อนกับ
โครงการขององค์การบริหารส่วนจ.สระบุรี 

-  - - - 

58 100.00 100.00 • ถนนสายท่าเรือมูตู - เกาะจ า ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง 
จ.กระบี่ ระยะทาง 1.95 เมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 12.20 100.00 100.00 

  58-59 100.00 100.00 • ถนนสาย มส 4009 แยก ทล 1263 - บ.แม่จ๋า (ตอนท่ี 2) 
อ.ขุนยวมเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระยะทาง 6.82 กิโลเมตร
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 61.38 100.00 86.18 
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  58-59 100.00  100.00 • ถนนสาย บ้านตีนธาตุ – ต.เมืองแปง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ระยะทาง 27.62 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 55.78 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย นศ 4021 แยก ทล 4151 - บ้านบางคลุ้ง อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 10.84 กิโลเมตร ด าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ  

-  81.89 100.00 96.77 

  58-59 100.00 100.00 • ถนนสายเลียบชายหาดบานชื่น อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
ระยะทาง 5.80 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  

- 30.00 100.00 97.70 

  58-60 100.00 100.00  • ถนนสาย สฎ 3062 แยก ทล 401 - เขื่อนรัชชประภา  
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 9.59 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 113.80 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย นม.3052 แยก ทล.304 – บ.ท่ามะปรางค์  
อ.วังน้ าเขียว – อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระยะทาง 13.44 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 78.00 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสายแยก ทล 1089 - ดอยฟ้าห่มปก (ตอนท่ี 6)  
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ระยะทาง 5.70 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 48.99 100.00 99.98 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสายทางเข้าน้ าตกบกกราย อ.กระบุรี  จ .ระนอง 
ระยะทาง 9.50 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 90.70 100.00 100.00 

  58-60 100.00 100.00 • ถนนสาย บ.ใต้ - ท้องนายปาน (ตอนท่ี 2) อ.เกาะพงัน  
จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 3.92 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

- 66.20 100.00 98.87 

  59–61 100.00 100.00 • บ้านคลองโคน - บ้านบางตะบูน อ.เมือง, อ.บ้านแหลม  
จ.สมุทรสงคราม , เพชรบุรี ระยะทาง 14.39 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 297.18 100.00 97.08 

  59-61 100.00    100.00 • บ้านท่าม่วง - บ้านบางเบิด อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ ์
ระยะทาง 16.12 กิโลเมตร ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 198.67 100.00 100.00 
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 59-61    100.00 100.00 • แยกทางหลวงหมายเลข 3201 - บ้านบางจาก (บ้านบ่อเมา -  
บ้านดอนตะเคียน) อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 8.59 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 83.48 100.00 97.28 

   59    100.00 100.00 • แยกทางหลวงหมายเลข 4098 (กม.ท่ี 0+500) บ้านหาดทรายรี -
บ้านมัทรี อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 16.96 กิโลเมตร 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

-  40.50 100.00 100.00 

  61-63 - 2.20 • ชายหาดปากน้ าปราณ - บ้านหนองบัว อ.ปราณบุรี              
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 3.63 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้าง 
ปี 2561  

- 74.49 29.00 29.00 

  61-63 63.49 69.33 • บ้านสระน้อย -  ชายหาดปากน้ าปราณ อ.ปราณบุรี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 10.90 กิโลเมตร เริ่มด าเนินการ
ก่อสร้างเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 
2 กุมภาพันธ์ 2563  

- 74.49 - 45.03 

  62-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4001 (กม.ท่ี 7+500) – บ้านโพธิ์แบะ 
อ.ปะทิว จ.ชุมพร ระยะทาง 21.01 เริ่มก่อสร้างปี 2562 
อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมจาก สงป. 

- 262.70 - - 

  62-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4198 (กม.ท่ี13+100) – เทศบาล
ปากน้ าหลังสวน อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 23.60 กิโลเมตร 
เริ่มก่อสร้างปี 2562 อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง 

- 247.40 - - 

  63 - - • ถนนเพชรเกษม - อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ อ.เมือง  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 2.77 กิโลเมตร ยุตโิครงการ เน่ืองจาก
มีการลาดยางตลอดสาย 

- 255.83 - - 

  63-65 - - • ทางหลวงหมายเลข 4 (ปากทางบ้านทุ่งมะเม่า) - อุทยาน
วิทยาศาสตร์หว้ากอ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 
18.84 กิโลเมตร ยุติโครงการ เนื่องจากมีการลาดยางแล้ว
ตลอดสาย  

- 255.83 - - 
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  63-64 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 4003 (กม.ท่ี14+350) -  
บ้านท้องเกร็ง อ.สวี, อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระยะทาง 16.61 
กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2563  

- 96.65 - - 

  63-65 - - • สามแยกทางหลวงหมายเลข 4002 (กม.ท่ี 13+100) - 
บ้านแหลมสันติ อ.หลังสวน , อ.ละแม จ.ชุมพร ระยะทาง 
29.76 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2563 

- 332.64 - - 

  64-66 - - • เ พ ช ร เ ก ษม  -  ส ถ า นี ร ถ ไฟ ทุ่ ง ป ร ะ ดู่  อ . ทั บ ส ะ แ ก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 8.05 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้าง
ปี 2564  

- 175.68 
 

- - 

  64-66 - - • สายบ้านบางคอย - บ้านทุ ่งคาน้อย อ.เมือง จ.ชุมพร 
ระยะทาง 8.66 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2564 ยุบครงการ
ร่วมกับหมายเลข 29 

- 68.30 - - 

  64-66 - - • สถ า นี ร ถ ไฟ ทุ่ งประดู่  -  วั ด ทับสะแก  อ . ทับสะแก  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.84 กิโลเมตร ยุบโครงการ
ร่วมกับสายเพชรเกษม  

- 72.51 - - 

  64-66 - - • ปข.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.370) - บ้านกรูด 
อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มก่อสร้างปี 2564  

- 219.55 - - 

  64-66 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 12+900) - บ้านหนองทองค า 
อ.เมือง จ.ชุมพร ระยะทาง 6.77 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 
2564-2566  

- 247.95 - - 

  64-66 - - • แยกทางหลวงหมายเลข 41 (กม.ท่ี 16+891) - บ้านคลองชุม 
อ.เมือง , อ.สวี  จ .ชุมพร  ระยะทาง 25.52 กิ โลเมตร  
เริ่มก่อสร้างปี 2564  

- 109.94 - - 

  64-66 - - • ปช.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 4 (กม.254) - บ้านบ่อนอก 
เลียบชายทะเลพุน้อย - สี่แยกบ้านบ่อนอก (เพชรเกษม)  
(กม.29+182.015 - กม.40+222.039) อ.สามร้อยยอด  

- - - - 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๗๐                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 40.24 กิโลเมตร  
ยุตโิครงการ เนื่องจากลาดยางแล้วตลอดสาย 

  65 - - • อ่าวทุ่งซาง หมู่ ท่ี  5 บ้านบางจาก อ.ปะทิว จ.ชุมพร 
ระยะทาง 2.11 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2565 

- 121.21 - - 

  65-67 - - • บ้านกรูด-บ้านกลางอ่าว อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ระยะทาง 22.90 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2565-2567  

- 57.53 - - 

  63 - - • บ้ า น ห น อ ง บั ว - บ้ า น เ ข า ก ะ โ ห ล ก  อ . ป ร า ณ บุ รี   
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 4.70 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างปี 2563  

- 34.86 - - 

59.โครงการทางพิเศษสายกระทู้ - ป่าตอง 
จ.ภูเก็ต 
• ระยะเวลา ปี 2556 - 2567 
• งบประมาณ 14,177.22 ลบ. 
• รูปแบบเป็นทางยกระดับ มีอุโมงค์ 
อ ยู่ ใ น ช่ ว ง ก ล า ง ข อ ง แ น ว ส า ย ทา ง 
ร ะ ย ะ ท า ง ร ว ม  3. 98 กิ โ ล เ ม ต ร  
มี จุ ด เ ริ่ มต้ น โคร งการ เชื่ อมกั บ ถนน 
พระเมตตา ในพื้นท่ี ต.ป่าตอง อ าเภอกะทู้ 
เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร 
ต่อทิศทาง ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ 
จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร 
แล้ วจึ ง เป็นอุ โมง ค์ลอดเขานาค เกิ ด 
ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร หลังจากผ่าน
ช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 
1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการ
ในพื้นท่ี ต าบลกะทู้ อ าเภอกะทู้ บริเวณ
จุดตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 

กทพ.   56-67 - - กทพ. ได้เสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ
และข้อมูลโครงการเพิ่มเติมให้กับ สคร. เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 
2562 แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สคร. พิจารณาข้อมูลดังกล่าว 
และได้เชิญ กทพ. เข้าร่วมประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
โครงการทางพิเศษสายกระทู้ – ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ 
ปี 2556 ในวันท่ี 17 เมษายน 2562 

- 14,177.22 - - 
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60.โครงการก่อสร้างต่อเติมทางขับลาน
จอดเครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบ
ไฟฟ้าท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช   
• ระยะเวลา ปี 2557 - 2560 
• งบประมาณ 219.51 ลบ. 
• การก่อสร้างต่อเติมทางขับ ลานจอด
เครื่องบิน ลานจอดรถยนต์ พร้อมระบบ
ไฟฟ้า ท าให้สามารถรองรับการจอด
เครื่องบินขนาด B737 ได้จ านวน 9 ล า 

ทย. 57-60 100.00 100.00 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 - 219.51 100.00 100.00 

61.โครงการก่อสร้างต่อเติมลานจอด
เครื่องบินและลานจอดรถท่าอากาศยาน 
อุดรธานี   
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2561 
• งบประมาณ 159.87 ลบ. 
• ก่อสร้ า งทางวิ่ ง ให้สามารถรองรั บ
เครื่องบินขนาด B737 ได้จ านวน 9 ล า 

ทย. 59-61 100.00 100.00 ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ วันท่ี 22 มีนาคม 2561 - 159.87 100.00 100.00 

62.โครงการก่อสร้างก่อสร้างทางขับและ
ลานจอดเครื่องบนิท่าอากาศยานล าปาง 
• ระยะเวลา ปี 2559 - 2561 
• งบประมาณ 84.97 ลบ. 
• ก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบิน
จะสามารถรองรั บ เครื่ อ งบิ นขนาด 
ATR72 ได้จ านวน 6 ล า 
 
 
 
 

ทย. 59-61 100.00 100.00 
 

ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 - 84.80 100.00 100.00 
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2.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจดัการจราจร และการจัดการความต้องการในการเดนิทาง 
โครงการ 

63.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบบริการการเดินอากาศ 
• แนวทางด าเนินงาน : จัดตั้งศูนย์บริหาร
จราจรทางอากาศ (Air traffic management 
centre: ATMC)ประกอบด้วย ๑) การจัดตั้ง
ศูนย์บริหารจราจรทางอากาศ (Air Traffic 
Management Centre: ATMC) 2) การเพิ่ม
ขีดความสามารถระบบ/เทคโนโลยี
จราจรทางอากาศและการพัฒนาระบบ
เชื่อมต่อโครงข่ายการบริหารจราจร 
ท า ง อากาศท่ั วประเทศ (CNS Systems 
Enhancement and ATM Network 
Integration) 3) การจัดหาอากาศยานบิน
ทดสอบประสิทธิภาพสูง   

บวท. ๕๕-๖2 92.00 92.00 • ด า เ นินการติดตั้ งระบบ/อุปกรณ์ห้องฝึกอบรมและ
ปฏิบัติงาน Contingency and Training ณ ส านักงานใหญ่ 
ทุ่งมหาเมฆ และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาค ตรวจสอบการ
ท างานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบ/อุปกรณ์ Integration 
Test  
ท่ัวประเทศพร้อมกันและทดสอบระบบต่อเน่ือง  System 
Continuity Test ระบบ/อุปกรณ์แล้วเสร็จ และมีการเชื่อมต่อ
สัญญาณ/ข้อมูลจากระบบ/อุปกรณ์ภายนอกเข้ากับระบบ 
TMCS ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
• จัดท า Safety Assessment เพื่อขอการรับรองเปิดใช้งาน
ระบบใหม่จาก กพท. ซ่ึงได้รับความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ในทุกศูนย์ควบคุมการบินแล้ว ยกเว้น 
ศู นย์ ควบ คุ มจราจรทางอากาศ เส้ นทางบิ นกรุ ง เทพ  
คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบในไตรมาสท่ี ๔ 
• อยู่ระหว่างเริ่มทดลองการใช้งานระบบใหม่ โดยปัจจุบัน 
เปิดใช้งานระบบใหม่ท่ีศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ และศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก  
วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ส าหรับศูนย์ควบคุมการบินท่ีเหลือ
และศูนย์ควบคุมจราจรทางอากาศเส้นทางบินกรุง เทพ  
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

- ๔,๔๖๐.๓๑ 80.25 80.25 

64.โครงการศึกษาจัดท าแผนพัฒนา
มาตรฐานด้านการจัดการระบบจราจร 
ในเมืองภูมิภาค 

สนข. 59 
 

100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ  โดยมาตรฐานด้านการจัดระบบ
การจราจรในเขตเมืองประกอบด้วยคู่มือ 4 เล่ม ได้แก่  
1) คู่มือการส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการจราจร  
2) คู่มือการจัดระบบการจราจร 3) คู่มือการติดตามและ
ประเมินโครงการ 4) คู่มือการจัดท าทางจักรยานในเขตเมือง 

- 11.32 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
โดยมีเมืองต้นแบบ จ านวน 6 เมือง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และเมืองพัทยา ชลบุรี  
พร้อมท้ังจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานในจ.ต่างๆ ท่ัว
ประเทศ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบ
จราจรในเขตเมืองภูมิภาคต่อไป 

65.โครงการบริหารจัดการความต้องการ 
ในการเดินทาง เพื่อรองรับการพัฒนา
โครงข่ายการจราจรและระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  

สนข. 58 100.00 100.00 ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว เ ส ร็ จ  แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
จัดระบบการจราจรทางบกมีมติเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 
2561 รับทราบและมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไป
พิจารณาด าเนินการต่อไป และ ครม. มีมติรับทราบ เมื่อวันท่ี 
17 เมษายน 2561   

- 17.75 100.00 100.00 

 มาตรการ 
18.มาตรการส่ ง เสริมสายการบิน 
ให้ เพิ่ มจุ ดบิน ไปยั งท่ าอากาศยาน 
ในภูมิภาคของไทย 

บกท. ด าเเนนิการ
ต่อเนือ่ง 

 

- -  บินไปยังจุดบินหลักในแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วยเส้น 
ทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ กรุงเทพฯ - เชียงราย กรุงเทพฯ - อุดรธานี 
กรุงเทพฯ - ขอนแก่น กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี กรุงเทพฯ -
ภูเก็ต กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี กรุงเทพฯ - กระบี่ กรุงเทพฯ -
หาดใหญ่ เชียงใหม่ - ภูเก็ต โดยท าการบินต่อเน่ืองในเส้นทาง
ดังกล่าวตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับเพิ่มความถี่ เ ท่ียวบิน 
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการเดินทางของผู้โดยสาร 

- - - - 

 บทม. ด าเนนิการ 
ต่อเนือ่ง 

 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

  เพิ่มความถี่เท่ียวบินประจ าภายในประเทศ เพื่อตอบสนอง
ต่อปริมาณผู้โดยสาร 7 เท่ียวบินต่อสัปดาห์ ตามเส้นทางดังน้ี 
กรุงเทพฯ – เชียงราย และกลับ กรุงเทพฯ – ขอนแก่น และกลับ 
กรุงเทพฯ – อุดรธานี และกลับ กรุงเทพฯ – กระบี่ และกลับ 

- - - - 

  ด าเนนิการ 
ต่อเนือ่ง 

 
 

100 
 
 
 

90 
 
 
 

  สนับสนุนบัตรโดยสารราคาพิเศษและบริการอาหารพิเศษ 
ให้ผู้โดยสาร โดยจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลและบริการอาหาร
พิเศษ เช่น เมนูอาหารเจในเทศการกินเจ ขนมในเทศกาลฮาโลวีน 

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เมนูพิเศษวันท่ี 5 ธันวาคม ขนมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 
และปีใหม่ วาเลนไทน์ 

  ด าเนนิการ 
ต่อเนือ่ง 

100 75 
  ส่ง เสริมการเดินทางท่องเ ท่ียวโดยการเปิดเส้นทาง 
ในรูปแบบเช่าเหมาล า (Charter) ในเส้นทางกรุงเทพฯ –
บุรีรัมย์ โดยสนับสนุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแข่งขัน
รถจักรยานยนต์ทางเรียบ (MotorGP 2018) การท่องเท่ียว
ภายในประเทศ ระหว่างวันท่ี 2, 3, 7 และ 8 ตุลาคม 2561 

- - - - 

19.มาตรการปรับปรุงการด าเนินงาน
และการให้บริการของท่าอากาศยาน
ภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ทอท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

100.00 100.00 • ทอท. ได้เข้าร่วมโครงการจัดอันดับคุณภาพการบริการ 
ของท่าอากาศยาน (Airport Service Quality: ASQ) ของ 
ACI : (Airport Council International) ส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้โดยสาร โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก 
โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนประเมินผลด้านคุณภาพ 
การให้บริการของท่าอากาศยาน  ปัจจุบันท่าอากาศยาน 
ของ ทอท. ได้ร่วมโครงการ ASQ 6 แห่ง โดยมีผลการประเมิน 
ณ ไตรมาส 4 ปี 2561 (คะแนนเต็ม 5) อาทิ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 4.38 คะแนน  ท่าอากาศยานดอนเมือง 3.92 
คะแนน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.48 คะแนน และท่าอากาศยาน
ภูเก็ต 4.13 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 

- 25.71   
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 
 
 
 

 ๓. เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง 
๓.๑ ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคณุภาพและความปลอดภัยในการเดนิทางและการขนส่ง 

โครงการ 
66.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจ
สภาพรถ 

ขบ. 60 100.00 
 

100.00 
 

ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังน้ี 1) โครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบตรวจสภาพรถส านักงานขนส่งจ.สาขา 10 ระบบ  
2) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถส านักงาน
ขนส่งจ. 3 ระบบ โดยท้ัง 2 โครงการได้ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุ ง ระบบตรวจสภาพรถจากของเดิม เป็นแบบ
ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ น าระบบเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาควบคุมการตรวจสภาพรถ โดยเชื่อมต่อกับ
โ ค ร ง ข่ า ย คอ มพิ ว เ ต อ ร์ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บบั น ทึ กข้ อ มู ล  
ด้ วย  Software ซ่ึ ง สามารถพัฒนา ได้ ตาม เทคโนโลยี 
ท่ีเปลี่ยนไปในอนาคต โดยได้ท าการติดตั้งและทดสอบ 
รวมท้ังสิ้น 13 ระบบ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- 73.45 
(โครงการที่ 1) 

42.15 
(โครงการที่ ๒)  

 
 

100.00 

 

100.00 

 

67.โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุก 
ตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ  

ทล. 58-65 64.10 33.33 • โครงการน าร่อง  ด าเนินการแล้วเสร็จ  2,070.00 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• แผนระยะเร่งด่วน จ านวน 13 แห่ง ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 
แห่ง  ได้แก่  1)  จุดพักรถ ต.หนองสาหร่ าย อ.ปากช่อง  
จ.นครราชสีมา  2) จุดพักรถสาย ทล.2 ต.หินลาด - โนนสะอาด 
จ.ขอนแก่น และ 3) จุดพักรถสาย ทล. 24 ต.ประโคนชัย - 
จรอกใหญ่ จ.บุรีรัมย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

68.โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ 
และจุดกลับรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางหลวงสายหลัก 

ทล. 58-65 - - สะพานกลับรถและทางแยกต่างระดับท้ังหมด 149 แห่ง อยู่
ระหว่างด าเนินการ    

 1,060  - - 

69. โครงการก่ อสร้ างสะพานข้ าม 
ทางรถไฟและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง 
ในพื้นที่ รฟท. ส าหรับก่อสร้างสะพาน 

ทล. 59-65  60.20 27.71 ได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว 24 โครงการ คงเหลือในแผน 
59 โครงการ โดยด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง จ านวน 19 แห่ง รออนุมัติยุติ
โครงการ จ านวน 1 แห่ง และไม่เริ่มด าเนินการ 53 แห่ง 

ไม่ ได้ รั บงบประมาณ 
ตามแผน เสนอขอรับ
งบประมาณในปีถัดไป 

24,260 - - 

70.โครงการก่อสร้างสะพานและอุโมงค์
ข้ามจุดตัดรถไฟ (24 แห่ง) 
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2564 
• งบประมาณรวม 4,383.45 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างเป็น
สะพานข้ามทางรถไฟ ขนาด 2 ช่อง
จราจร พร้อมทางกลับรถใต้สะพาน ไฟฟ้า
แสงสว่าง เครื่องหมายจราจร และสิ่ง
อ านวยความปลอดภัย 

ทช.    • ด าเนินการแล้วเสร็จ 8 แห่ง  
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 14 แห่ง 
• ยังไม่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง 1 แห่ง   
• ยุติโครงการ 1 แห่ง 

    

58-60 100.00 100.00 
  แยก ทล.2 - บ้านโคกท่า ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2560 - 411.64 100.00 99.07 

58-60 100.00 100.00 
  แยก ทล.1 - บ้านหาดสองแคว ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2560 - 149.19 100.00 99.99 

58-60 100.00 100.00 
  แยก ทล.2 - โรงพยาบาลบัวใหญ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2560 - 331.91 100.00 97.67 

58-60 100.00 100.00 
  แยก ทช.อต.2014 - บ้านโคน - บ้านวังพะเนียด ก่อสร้าง
แล้วเสร็จปี 2560 

- 135.53 100.00 99.34 

58–61 100.00 33.98 
  แยก ทล. 315 – บ้านเก่า อยู่ระหว่างก่อสร้าง อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญาและ

ขยายสัญญา 
189.23 - 20.17 

58–61 100.00 100.00 
  แยก ทล. 226 - บ้านนาโหนน ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2561 - 131.91 100.00 100.00 

59-61 100.00 100.00 
  แยก ทล.226 - บ้ านโนนม่ วง  อ . เฉลิ มพระเกี ยรติ   
จ.นครราชสีมา ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2561 

- 307.87 100.00 99.86 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 
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การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
59-61 100.00 100.00 

  แยก ทล.4 - บ้านกลาง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2561  

  - 186.20 100.00 93.81 

59-61 94.81 81.94 
 แยก ทล.4 - บ้านปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 135.57 - 41.40 

59-61 100.00 100.00 
 แยก ทล.4 - บ้านหน้าป้อม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 175.37 100.00 97.23 

 59-61 100.00 98.62 
 บ้านหนองทรายขาว - บ้านบางอิฐ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 146.70 - 72.79 

 59-61    100.00 86.21 
 แยก ทล.4047 - บ้านท่าส าเภาใต้ อ.เมือง จ.พัทลุง  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก 1 ปี 

- 166.03 - 24.38 

 59-61 48.48 39.65 
   แยก ทล.4 - บ้านบางหอ อ.เมือง จ.เพชรบุร ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง - 134.34 - 39.67 

 59-62 44.00 56.93 
 แยก ทล.35 - บ้านโคกขาม อ . เมือง  จ .สมุทรสาคร  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 405.59 - 24.21 

 60–62 70.00 6.80 
 แยก ทล.3233 - บ้านธรรมศาลา อ.เมือง ,นครชัยศรี  
จ.นครปฐม (เปลี่ยนชื่อเป็น นฐ.1023 แยก ทล.7 – บ้านวัดละมุด 
อ.เมืองนครชัยศรี จ.นครปฐม) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 211.00 - 15.00 

  
60-63 95.60 2.05 

  แยก ทล.4 - บ้านหนองโรง อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยขยายเวลาก่อสร้างเพิ่มอีก 1 ปี 

- 111.90 - 15.00 

   60-63 95.29 13.50 
  แยก ทล.4 - บ้านทุ่งขาม อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 104.20 - 14.93 

 

 

60-63 91.93 28.28 
 แยก ทล.4 - บ้านเขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์   
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 162.44 - 15.00 

60-62 94.19 34.47 
 แยก ทล.41 - บ้านบางใบไม้ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 224.09 - 34.71 

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

- - - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
60-63 25.95 0.75 

 แยก ทล. 11 - บ้านนายาง, บ้านในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 230.52 - 15.00 

60-63 52.45 4.66 
  แยก ทล.4 - บ้านปากน้ าปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ ์
อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 113.62 - 15.00 

60-63 57.78 55.33 
 แยก ทล.2076 - บ้านห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน, โพธิ์ศรี   
จ.ศรีสะเกษ อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

- 120.88 - 38.44 

62-64 - - 
  แยก ทล.4 - บ้านโพธิ์เรียง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
ด าเนินการเวนคืนท่ีดินปี 2562 และเริ่มก่อสร้างปี 2562 – 2564 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมราคาจาก สงป. 

 340.00 - - 

71.โครงการปรบัปรุงระบบอาณตัิสัญญาณ 
ทั่วประเทศ  

รฟท. 61-64 - - อยู่ระหว่างการประกวดราคางานก่อสร้าง -  141.28 - - 

72.โครงการตดิตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดบั  รฟท. 62 - - ติดตั้งเครื่องกั้นถนนเสมอระดับ 165 แห่ง ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคา 

- 63.37 - - 

73.โครงการปรับปรุ งทางรถไฟที่ ไม่
ปลอดภัย  

รฟท. 60-62   ปรับปรุงทางรถไฟท่ีไม่ปลอดภัย จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย - 1,405.24   

  100.00 100.00 ช่วงชุมทางหาดใหญ่ – ควนมีด ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ -  100.00 95.00 

   59.00 39.50 ช่วงชุมทางฉะเชิงเทรา – ชุมทางคลองสิบเก้า  
อยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง 

-  53.47 35.32 

   94.90 90.60 ช่วงชุมทางคลองสิบเก้า – ชุมทางแก่งคอย  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานก่อสร้าง 

-  90.25 87.85 

   100.00 100.00 ช่วงสถานีหัวตะเข้ – ชุมทางฉะเชิงเทรา อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานก่อสร้าง 

-  100.00 95.25 

74.โครงการติดตั้ งรั้ วสองข้างทาง 
ตามแนวเขตทางรถไฟ  

รฟท. - - - รฟท. ไม่ได้รับงบประมาณปี 2562 จึงขอตั้งงบประมาณ 
ปี 2563 

- - - - 

75.โครงการจัดหาและติดตั้งป้ายหยุด
สะท้อนแสงและป้ายเตือนกระพริบแสง
พร้อมคันชะลอความเร็ว  

รฟท. 59 100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ - 50.00 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 
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การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
76.โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจ
การณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน   

จท. 55-62  100.00 100.00 •  โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง และออกแบบพร้อมจัดหาระบบ 
การควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (VTS ระยะท่ี 1) 
ระยะเวลาด าเนินการ ๒๕๕๐-๒๕๕๒ งบประมาณ 360 ลบ.  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จและได้ตรวจรับงานเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555  
• โครงการก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทย
ตอนบน (VTS ระยะท่ี 2) จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง เมื่อวันท่ี 
28 เมษายน 2560 ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
จท. ได้ตรวจรับงานแล้วเม่ือ 6 กุมภาพันธ์ 2562 
•  

- 
 

314.49 
 

100.00 100.00 

  

๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ความรู้ ความเข้าใจ จิตส านึก และทักษะเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านการขนส่ง  
โครงการ 

77.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรแผนป้องกันและบรรเทาภัย 
ในภาคคมนาคม  

สนข. 59 100.00 100.00  ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้จัดการฝึกซ้อมแผนฯ ครบ ๒ ครั้ง - 3.07 100.00 100.00 

มาตรการ 

20.มาตรการบังคับใช้การจ ากัดความเร็ว
อย่างเป็นรูปธรรม 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินงานภายใต้ 2 โครงการ/มาตรการ ดังน้ี 
• โครงการรถปฏิบัติการเคลื่อนท่ีตรวจจับความเร็ว เพื่อป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด าเนินงานออกตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์รถ
ปฏิบัติการเคลื่อนท่ี หากพบรถท่ีใช้ความเร็วเกินกว่า ท่ี
กฎหมายก าหนด จะด าเนินการเปรียบเทียบปรับ ณ จุดตรวจ 
และตรวจสอบข้อมูลพร้อมออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าผิด 
มาช าระค่าปรับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ดังน้ี 
 1) ส่วนกลาง ออกปฏิบัติการ จ านวน 988 ครั้ง ท าการบันทึก 
ภาพตรวจสอบความเร็ว จ านวน 167,149 คัน พบรถท่ีใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 1,471 คัน 

 
- 

 
6.60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 

 
 
 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

50.00 

 
 
 
 

50.00 

 2) ส่วนภูมิภาค ออกปฏิบัติการ จ านวน 473 ครั้ง ท าการบันทึก 
ภาพตรวจสอบความเร็ว จ านวน 233,172 คัน พบรถท่ีใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด จ านวน 12,556 คัน 
• มาตรการตรวจจับความเร็วผ่านระบบ GPS ด าเนินการ
ตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกผ่านระบบ GPS 
โดยหากพบรถ ท่ี ความเร็ ว เกิ นกว่ ากฎหมายก าหนด  
ขบ. จะออกหนังสือเรียกตัวผู้กระท าผิดมาช าระค่าปรับ  
โดยด าเนินการตรวจจับความเร็วเกินก าหนด จ านวน 1,613,377 คัน 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

21.มาตรการก าหนดมาตรฐานการขนส่ง
และบังคับใช้อย่างเป็นรปูธรรม และส่งเสริม
การสวมหมวกนิรภัย - คาดเข็มขัดนริภยั 

ขบ.  
 

61 

 

100.00 

 

100.00 
ด าเนินการภายใต้ 2 โครงการ/มาตรการ ได้แก่  
• โครงการ DLT Helmet Area สวมหมวกนิรภัย 100%  
ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวนผู้ท่ีไม่สวมหมวกนิรภัยท่ีเข้ามา
ติดต่อราชการกับ ขบ. และหน่วยงานในสังกัด มีอัตราการลดลง
ถึงร้อยละ 31 จากเป้าหมายท่ีตั้งไว้ ร้อยละ 25 

 
- 

 
4.30 

 
100.00 

 
95.38                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

45.00 45.00 • มาตรการส่งเสริมการคาดเข็มขัดนิรภัย ในช่วงเทศกาลส าคัญ 
เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี ขบ. ก าหนดให้หน่วยงาน
ในสังกัดท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด าเนินการให้ค าแนะน า
ผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่ง/จุดจอดรถ/จุดตรวจบนถนนสายหลัก 
เกี่ยวกับกฎระเบียบการคาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสอบ
ผู้โดยสารบนรถโดยสารทุกคนัให้คาดเข็มขัดนิรภัย เพื่อป้องกัน
การบาดเจ็บ/เสียชีวิต หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
ห้ามท าการออกเดินรถ โดยด าเนินการออกตรวจในช่วง
เทศกาลส าคัญ ดังน้ี 1) เทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันท่ี    
21 – 23 พฤศจิกายน 2561 และ 2) เทศกาลปีใหม่ 
ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

ขบ.   แบ่งเป็น 3 โครงการ ดังน้ี     
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22.มาตรการส่งเสริมความรู้การใช้รถ 
ใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ทุกกลุ่ม 

 
ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

 
 

20 
(ปี 62) 

 
 

20 
(ปี 62) 

 
 

• โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน  
จัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ” 
ด าเนินการอบรมพนักงานขับรถโดยสารประจ าทาง เมื่อวันท่ี 
28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 100 คน 

- 
 
 

0.20 
 
 

19.50 
 
 
 

19.50 
 
 
 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

33.82 33.82 
 

•  โครงการสนามจราจร เยาวชนเสริมสร้ า งจิตส า นึก 
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดท าคู่มือ “สอนน้องรู้กฎ
จราจร” พร้อมจัดส่ง ให้หน่วยงานตามท่ีก าหนด และ 
อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ถูกต้องและฝึกทักษะการขี่อย่างปลอดภัย โดยได้รับรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 6 แห่ง นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 1,800 คน 

- 36.66 97.00 97.00 

62 55.71 55.71 • โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  อยู่ระหว่างจัดอบรม 
การขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยปัจจุบันด าเนินการจัดกิจกรรมแล้ว 
จ านวน 21 แห่ง ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 1,197 คน 

 9.27 98.02 98.02 

2 3 . ม า ต ร ก า ร พัฒ น า เ ท ค โ น โ ลยี 
เพื่ อป้องกันอุบัติ เหตุ  การแจ้ ง เหตุ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - ทล.ได้ด าเนินมาตรการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การแจ้งเหตุ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย ดังน้ี  
1. ศึกษาความเร็วปลอดภัยบนทางหลวงเพื่อการก าหนด
ความเร็วท่ีเหมาะสมแล้วเสร็จ  อยู่ระหว่างร่วมกับส านักงาน
ต ารวจแห่งขาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพถนน
และการใช้งาน รวมถึงสภาพรถยนต์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน  สนับสนุนมาตรการบังคับใช้กฎหมายของกองบังคับ
การต ารวจทางหลวง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับผู้ใช้
ความเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดบนสายทาง และส่งข้อมูล
ให้กองบังคับการต ารวจทางหลวงด าเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อไป  

- - - - 
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2. ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ 
ชั่วคราว ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๒๕๖๑ และด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นศูนย์กลางควบคุมบริหารจัดการจราจรและ
อุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวง ประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ใช้ทางผ่านป้าย 
VMS ท่ีติดตั้งบนสายทาง รวมไปถึง Mobile Application 
Thailand Highway Traffic ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์บนสาย
ทาง และพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการท างานของ
ศูนย์ฯ บนทางหลวงหมายเลข ๑ ช่วง รังสิต – สระบุรี และทาง
หลวงหมายเลข ๒ ช่วงสระบุรี – สีค้ิว แล้วเสร็จ ขณะน้ีก าลังอยู่
ระหว่างติดตั้งอุปกรณ์บนเส้นทางสายหลักสู่ภาคกลาง/เหนือ 
ภายในรัศมี ๒๕๐ กม. จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

24.มาตรการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนกับหนว่ยงานของรัฐเพื่อช่วยปอ้งกนั
อุบัติเหตุจากจุดตัดทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - รฟท. ได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 
จากจุดตัดรถไฟ อาทิ หารือร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเน่ือง เพื่อลดอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากจุดตัดทางรถไฟ  
การติดตั้งเครื่องกั้นถนนในบริเวณชุมชนท่ีมีโอกาสเสี่ยง 
ต่อการเกิดอุบัติเหตุ การหารือร่วมกันระหว่าง ทล. และ ทช.  
ในการขอสร้างทางข้ามและทางลอดในเส้นทางท่ีมีปริมาณ
การจราจรหนาแน่น 

- - - - 

๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามหลักสากล และกรอบความตกลงระหว่างประเทศ  
โครงการ 

78.โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก 
ด้านความมั่นคงในภาคการขนส่ง ระยะที่ 1  

สนข. ๕๙ 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 

  โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก ด้านความมั่นคงในภาค 
การขนส่งระยะ ท่ี 1 ด า เ นินการแล้ว เสร็จ  และได้รับ 
ความเห็นชอบจาก คค. โดยมอบหมายให้ สนข. เป็นหน่วย

- 
 
 
 

๑๓.๗๘ 
 
 
 

๑๐๐.00 
 
 
 

๑๐๐.00 
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ประสานงานหลักให้หน่วยงานในสังกัด คค.จัดท าแผนปฏิบัติ
การรองรับแผนหลักด้านความมั่นคงในภาคการขนส่งต่อไป 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคงในภาคการขนส่ง
ของ คค. อยู่ระหว่างด าเนินการ  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

มาตรการ 
25.มาตรการบั งคั บ ใช้ ม าตรฐ าน 
ความปลอดภัยของยานพาหนะและ 
ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวด
มากขึ้น 

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 100 ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผู้ ได้รับความ
เดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตั้งแต่ 
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 จ านวน 49,048 เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 42,438 เรื่อง 

- 50.14 50- 50 

26.มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบการออก
ใบอนุญาตการประกอบการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ  

ขบ. - - - ยุติมาตรการ เน่ืองจากปัจจุบันมีกฎหมายท่ีใช้บังคับไว้แล้ว
ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 จึงยังคงใช้
บทบัญญัติเดิมในการขอออกใบอนุญาตการประกอบการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต่อไปได้ 

- - - - 

27.มาตรการกวดขันน้ าหนักรถบรรทุก 
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ทล. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - ทล. มีการตรวจสอบน้ าหนักรถบรรทุก โดยตั้งด่านชั่งน้ าหนัก
ถาวรบนทางหลวง 

- - - - 

28.มาตรการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การประกันภัยและการชดเชยค่าเสียหาย
อันเกิดจากอุบัติเหตุทางรถไฟ  

รฟท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

  ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี - - - 
 

- 

29.มาตรการควบคุมระยะเวลาปฏิบัติงาน
และเพิ่มจ านวนผู้ปฏิบัติงาน ให้เพียงพอ 

รฟท. 59 100.00 100.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยรับพนักงานครบจ านวนแล้ว - - 100.00 100.00 

30.มาตรการให้สัตยาบันอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988 และอนุสัญญา
LOADLINE Protocol 1988   

จท. ด าเนนิการ 
ต่อเนื่อง 

- - ขณะน้ี จท. ได้ออกข้อบังคับ เรื่อง Harmonized survey 
แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการเสนอ คค. เพื่อน าเสนอ ครม. 
ก่อนการให้สัตยาบันต่อไป โดย จท.มีแผนเข้าร่วมอนุสัญญา 
SOLAS Protocol 1988  แ ล ะ อ นุ สั ญ ญ า  LOADLINE 
Protocol 1988 ในปี พ.ศ. 2562  

- - - - 
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31.การพัฒนาท่าเรือให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
PSHEMS   

 กทท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100 
(ปี 62)  

320 
(ปี 62)  

  ท่ า เ รื อแหลมฉบั ง ได้ รั บการรั บรอง ระบบ PSHEMS  
จากหน่วยงาน PEMSEA เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2559 
โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับจากวันลงนามการตรวจติดตาม 
ระหว่างวันท่ี 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าเรือแหลมฉบัง
ได้ด าเนินการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการยกระดับ
มาตรฐานระบบการรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (PSHE MS) ระดับท่ี 2 ครั้งท่ี 1/2562 ให้กับ 
พนักงานท่า เรื อแหลมฉบั งและผู้ แทนผู้ ประกอบการ 
ท่าเทียบเรือเกี่ยวข้องกับระบบ PSHE MS อยู่ระหว่างการ
จัดท าฐานข้อมูลกฎหมาย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม     
เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจประเมินระบบ PSHEMS 
  ผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบังเห็นชอบนโยบายและได้
ประกาศนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบัง ประกาศ ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2562 

- 0.35 100.00 
(ปี 62)  

41.46 
(ปี 62)  

32.การด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องภายใต้
โครงการตรวจสอบการก ากั บ  ดูแล 
ความปลอดภัยสากล (Universal Safety 
Oversight Audit Programme : USOAP)   

กพท. 
 

59-62  100.00 66.13 ปี 2561  
 ออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ ประเภทอากาศยาน
ปีกแข็งระหว่างประเทศเสร็จสิ้น เมื่อกันยายน 2561 จ านวน 
20 สายการบิน 
ปี 2562 (ณ มีนาคม 2562) 
 ออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศใหม่ อากาศยานปีก
หมุนระหว่างประเทศ เสร็จสิ้นจ านวน 5 สายการบิน และ 
อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานอากาศยานปีกแข็ง
ภายในประเทศ จ านวน 7 สายการบิน 
 แก้ ไขข้อบกพร่องแล้ว เสร็จ  จ านวน ๒97 ข้อ  จาก
ข้อบกพร่องท่ีเหลือ ๔๖๖ ข้อ โดย ICAO จะเข้ามาตรวจสอบ
อีกครั้งในระหว่างวันท่ี 13-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

• การแก้ไขข้อบกพร่อง
ส่ ว น ใ ห ญ่ ขึ้ น อ ยู่ กั บ 
การแก้กฎหมายหลัก 
ฉบับใหม่ซ่ึงอยู่ระหว่าง
การน าเสนอ สนช. คาดว่า
จะสามารถประกาศ
บังคับใช้ได้ภายในปี 2562   
• ความส าเร็จของการผ 
เดินอากาศใหม่ ขึ้นอยู่กับ 
ความพร้อมและระยะเวลา     
ในการแก้ไขข้อบกพร่อง 

153.00 
 

100.00 100.00 
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ของแต่ละสายการบิน 
เ มื่ อ  ก พ ท .  เ ข้ า ไ ป
ด าเนินการตรวจ 

 ๔. เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทางน้ าเพิ่มมากขึ้น 

โครงการ 
79. โครงการก่อสร้ า งรถไฟทางคู่   
ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2562 
• งบประมาณ 10,233.06 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : สัญญาท่ี 1 
ก่อสร้างทางรถไฟระยะทางประมาณ 
106 กิ โลเมตร สัญญาท่ี 2 ก่อสร้ าง
อุโมงค์รถไฟ และสามารถเปิดเดินรถได้
ภายในปี 2562 

 รฟท. 60-62 100.00 
 

90.0 ครม. มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2555  
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง ประกอบด้วย 2 
สัญญา ได้แก่ สัญญาท่ี 1 งานโยธา อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง สัญญาท่ี 2 งานอุโมงค์ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการเดินรถได้ภายใน 
ปี 2562 
 

- 10,233.86 90.00 76.28 

80.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น   
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2562 
• งบประมาณ 23,996.34 ลบ. 

รฟท. 60-62 70.08 80.60 •  ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2558  
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
23 กรกฎาคม 2557 

- 24,326.00 66.00 66.60 
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• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทางใหม่
อีก 1 ทาง เริ่มจากสถานีชุมทางถนนจิระ - 
ขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 158 กิโลเมตร 
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2562 

• ครม. อนุมัติก่อสร้างโครงการ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 
ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาก่อสร้าง 
ตั้งแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ ์2559 – 18 กุมภาพันธ ์2562  
• ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ระยะทาง 187 กิโลเมตร  

81.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร   
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2564 
• งบประมาณ 17,290.63  ลบ. 
แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทางใหม่ 
อีก 1 ทาง ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร  
มีระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร เริ่มจาก
สถานีชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น รวม
ระยะทางประมาณ 158 กิ โลเมตร  
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2564 

รฟท. 60-64 32.35 21.80 • ครม. อนุมัติด าเนินโครงการก่อสร้างฯ เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2559 
• ครม. มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. วันท่ี 26 เมษายน 2561 
และอนุมัติก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
• ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 เริ่มก่อสร้าง   
1 กุมภาพันธ ์2561 ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง สัญญาท่ี 1 ช่วงประจวบคีรีขันธ-์ 
บางสะพานน้อย (88 กิโลเมตร) และสัญญาท่ี 2 ช่วงบางสะพานน้อย - 
ชุมพร (79 กิโลเมตร) 

-  12,457.00 
 
 

 

29.29 18.74 

82.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2564 
• งบประมาณ 24,722.28  ลบ. 
แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทางรถไฟ
ใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงลพบุรี - ปากน้ าโพ 
มี ระยะทางประมาณ 148 กิ โลเมตร  
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง สัญญา ประกอบด้วย 
สัญญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกระเทียม 
สัญญาท่ี 2 ช่วงท่าแค - ปากน้ าโพ และ
เปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 60-64 32.24 15.10 
 

• ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559 
• ครม. มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
และอนุมัติก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
• ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 เริ่มก่อสร้าง  
1 กุมภาพันธ ์2561 ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564  
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  สัญญาท่ี 1 ช่วงบ้านกลับ -
โคกกระเทียม (32 กิโลเมตร) และสัญญาท่ี 2 ช่วงท่าแค -  
ปากน้าโพ (112 กิโลเมตร)  

- 18,699.00 16.52 12.83 

83.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ 

รฟท. 60-64 16.98 19.72 • ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 - 23,910.58 - - 
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• ระยะเวลา ปี 2560 - 2564 
• งบประมาณ 24,722.28  ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงมาบกะเบา – 
ชุมทางถนนจิระ มีระยะทางประมาณ 
132 กม.  

• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
23 ธันวาคม 2558 
• ครม. มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. วันท่ี 27 กันยายน 2559 
และอนุมัติก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
• สัญญาท่ี 1 และ 3 : ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 
เริ่มก่อสร้างเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดแล้วเสร็จ
ภายในเดือนมกราคม 2565  ส่วนสัญญาท่ี 2 อยู่ระหว่าง
ทบทวนแบบรายละเอียด 
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง (สัญญาท่ี 1 และ 3)  สัญญาท่ี 1 
ช่วงมาบกะเบา - คลองขนานจิตร (58 กิโลเมตร) สัญญาท่ี 2   
ช่วงคลองขนานจิตร - ชท.ถนนจิระ (69 กิโลเมตร) อยู่
ระหว่างทบทวนแบบโดยท่ีปรึกษา และสัญญาท่ี 3 งานอุโมงค์
รถไฟ (5 กิโลเมตร) อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  

84.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงนครปฐม - หัวหิน 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2564 
• งบประมาณ 20,046.41  ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงนครปฐม - หัว
หิ น  
มีระยะทางประมาณ 169 กิ โลเมตร  
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง สัญญาประกอบด้วย 
สัญญาท่ี 1 ช่วงนครปฐม - หนองปลาไหล 
สัญญาท่ี 2 ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน 
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 60-64 36.27 36.29 • ครม. อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (กก .วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
1 สิงหาคม 2559  
• ครม. มีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. วันท่ี 1 พฤศิกายน 2559 
และอนุมัติก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 
• ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 และเริ่มก่อสร้าง
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 
เดือนมกราคม 2564 
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง สัญญาท่ี 1 ช่วงนครปฐม - 
หนองปลาไหล (93 กิโลเมตร) ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 6.19  
และสัญญาท่ี 2 ช่วงหนองปลาไหล - หัวหิน (76 กิโลเมตร) 
ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 6.74 

- 15,718.00 23.42 23.20 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
85.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์  
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2563 
• งบประมาณ 10,239.58 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงหัวหิน - 
ประจวบคีรีขันธ์  มี ระยะทางประมาณ  
90 กิโลเมตร และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 60-63 27.10 30.43 • ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559  
• การประกวดราคา : ได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2560 
ครม . มีมติอนุมัติโครงการฯ  เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560  
และลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560  
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  (กก .วล.) เห็นชอบ
รายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เมื่อวันท่ี  
๖ กันยายน ๒๕๖๐ 
• ลงนามสัญญา เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 และเริ่มก่อสร้าง
เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดแล้วเสร็จภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 
• อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ช่วงหัวหิน - ประจวบคีรีขันธ ์

- 5,807.00 23.00 
 
 

23.94 
 

86.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงปากน้ าโพ - เด่นชัย  
• ระยะเวลา ปี 2562 - 2567 
• งบประมาณ 62,624.17  ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงปากน้ าโพ -  
เด่นชัย มีระยะทางประมาณ 285 กิโลเมตร  
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2565 

รฟท. 62-67 - - • รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ คค. 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการช านาญ
การมีมติให้ รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA ขณะน้ีอยู่ระหว่าง 
ด าเนินการโดยที่ปรึกษาฯ 

- 206.63 
(การศึกษา) 

 
62,624.17 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

87.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 
• ระยะเวลา ปี 2562 - 2566 
• งบประมาณ 37,523.60 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงชุมทาง   
ถนนจิระ -อุบลราชธา นี มีระยะทาง

รฟท. 62-66 - - • รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ คค. 
เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการช านาญ
การมีมติให้ รฟท.ปรับปรุงรายงาน EIA ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโดยที่ปรึกษาฯ 

- 254.14 
(การศึกษา) 

 
37,523.60 
(รวมท้ังโครงการ) 

 
หมายเหตุ:  

มีการปรับ วงเงนิ
โครงการใหม ่

100.00 76.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ประมาณ 308 กิโลเมตร และเปิดเดินรถ
ได้ภายในปี 2565 
88. โครงการก่ อสร้ า งรถไฟทางคู่ 
ช่วงขอนแก่น - หนองคาย  
• ระยะเวลา ปี 2562 - 2566 
• งบประมาณ 26,654.36 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงขอนแก่น - 
หนองคาย มีระยะทางประมาณ 147 กิโลเมตร 
เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับเส้นทาง
รถไฟเดิม เป็นโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ 
(ระยะทางประมาณ 11 กิ โลเมตร)  
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2566 

รฟท. 62-66 - - • รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ 
คค. เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2562 
• คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เห็นชอบรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 

- 146.88 
(การศึกษาฯ) 

26,654.36 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

89.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี 
• ระยะเวลา ปี 2560 - 2562 
• งบประมาณ 24,287.36 ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทาง
รถไฟใหม่ เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงชุมพร -  
สุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร 
และเปิดเดินรถได้ภายในปี 2566 

รฟท. 60-62 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

• รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ 
คค. เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการช านาญ
การมีมติให้ รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโดยที่ปรึกษาฯ 

- 151.50 
(การศึกษาฯ) 

 
 
 

24,287.36 
(รวมทัง้โครงการ) 

 

100.00 76.00 

90.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงสุราษฎร์ธานี - หาดใหญ่ - สงขลา  
• ระยะเวลา ปี 2562 - 2566  
• งบประมาณ 57,375.43  ลบ. 
• แนวทางการด าเนินงาน : ก่อสร้างทางรถไฟ
ใหม่เพิ่ม 1 เส้นทาง ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทาง

รฟท. 62-66 - - • รฟท.ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ คค.  
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการช านาญการ
มีมติให้ รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ
โดยที่ปรึกษาฯ 
 

- 271.60 
(การศึกษาฯ) 

 
 

57,375.43 
(รวมทัง้โครงการ) 

 

100.00 76.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
หาดใหญ่ - สงขลา มีระยะทางประมาณ 
321 กิโลเมตร และเปิดเดินรถได้ภายใน
ปี 2566  
91.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  

รฟท. 62-67 - -  • รฟท. ปรับปรุงรายงานขออนุมัติด าเนินโครงการ น าเสนอ 
คค. เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2562 
• รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คณะกรรมการช านาญ
การมีมติให้ รฟท. ปรับปรุงรายงาน EIA ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินการโดย สนข. 

- 73.99 
(การศึกษา) 

 

85,345.00 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

92.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงบ้านไผ่ - นครพนม   

รฟท. 65-68 - -  • ครม.อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 
 

  280.00 
(การศึกษาฯ) 

 

67,965.33 
(รวมทัง้โครงการ) 

- - 

93.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ช่วงสงขลา - สตูล  

รฟท. - - - ชะลอโครงการ เ น่ืองจากการต่อต้าน
จากมวลชนในพื้นท่ี 

- - - 

94.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงชุมทางบ้านภาชี - อ าเภอนครหลวง 

รฟท. - - - ชะลอโครงการ 
 
 

เน่ืองจากโครงการยังไม่ได้
บรรจุในแผนวิสาหกิจ
ของ รฟท.พ.ศ. 2560-
2564 และไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณ 

- - - 

95.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงท่าเรือแหลมฉบัง - ท่าเรือน้ าลึกทวาย 

รฟท. - - - รฟท. ศึกษาความเหมาะสมฯ แล้วเสร็จ ท้ัง น้ีได้ เสนอ 
ผลการศึกษาฯ ไปยัง คค. สรุปว่า โครงการมีค่าตอบแทน 
ทางเศรษฐกิจเท่ากับร้อยละ 2.47 อัตราส่วนผลประโยชน์ 
ต่อต้นทุน เท่ากับ 0.32 และมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการ 
เท่ากับ -153,049 ลบ. ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์ความเหมาะสมท่ีตั้งไว้   
จึงควรเลื่อนปีเปิดโครงการไปอีก 20 ปี เพื่อให้ผลตอบแทน
ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม 
ในการด าเนินโครงการได้  

- 47.22 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 
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96.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงอุบลราชธานี - มุกดาหาร 

รฟท. - - - ยังไม่เริ่มโครงการ  เน่ืองจากโครงการไม่ได้
บรรจุในแผนวิสาหกิจ
ของ รฟท.พ.ศ.2560-
2564 และไม่ ได้ รั บ 
การจัดสรรงบประมาณ 

- - - 

97.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงเด่นชัย - เชียงใหม่ 

สนข./
รฟท. 

62-67 - - •  สนข .  ออกแบบร ายละ เ อี ย ดแล้ ว เ ส ร็ จ  ส่ ง ข้ อ มู ล 
ให้ รฟท. แล้ว เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และ คกก. 
รฟท. เห็นชอบเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560  
• รฟท. น าเสนอ คค. พิจารณาโครงการแล้วในเดือนสิงหาคม 
2561 
• อยู่ระหว่างการพิจารณา  EIA 

- 59,915.24 
 
 

- - 

98.โครงการก่อสร้ างระบบรถไฟทางคู่
ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า  
ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ 

 ขร./รฟท. 63-66 100.00 100.00 
(ศึกษา) 

• สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ โดย รฟท. เสนอรายงาน
ขออนุมัติโครงการต่อ คค. พิจารณาน าเสนอ ครม. อนุมัติ
โครงการแล้ว เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 

- 38.5 
(การศึกษา) 

 

6,661.37 
(ก่อสร้าง) 

100.00 
 

100.00 
(ศึกษา) 

99.โครงการสร้างโรงรถศรีราชาและ
หน่วย 10 ลาดกระบัง 

รฟท. - - - รฟท. ยุติสัญญา   เ น่ื อ ง จ า ก ผู้ รั บ จ้ า ง
ด าเนินการล่าช้าเกินกว่า 
ร้อยละ 25 

395.47 - - 

100.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้า
ทดแทน GE 50 คัน 

รฟท. 60-64 - - ขณะน้ีอยู่ ระหว่างการปรับแก้  TOR ตามความเห็นของ
คณะกรรมการ รฟท. 

- - - - 

101.โครงการก่อสร้างท่าเรือชุมพร 
• ระยะเวลา ปี 2556 - 2559 
• งบประมาณ 56.74 ลบ. 
  

 

 

จท. 56-59 100.00 30.00 งานศึกษาทบทวนความเหมาะสมทางด้ านเศรษฐกิ จ 
วิศวกรรมและส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด เพื่อก่อสร้างท่าเรือท่ี     
จ.ชุมพร ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ า ปี 2556 - 
2559 วงเงินรวม 56.74 ลบ. โดยผลการศึกษาเห็นควรยุติ
โครงการ เนื่องจากไม่มีความเหมาะสมท้ังทางด้านการเงินและ

- 56.7๔ 100.00 32.00 
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เศรษฐศาสตร์ ท้ังน้ี จท. จะด าเนินการรายงานผลการศึกษา
น าเสนอ คค. ต่อไป 

102.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 
การขนส่งสินค้าในแม่น้ าป่าสัก (ระยะที่  
1/2/ระยะยาว) 

จท. 58-61  100.00 89.03 
      ศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเชื่อมจากแม่น้ าป่าสัก 
ผ่านแม่น้ าเจ้าพระยาออกสู่ทะเล ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 
มีผลการด าเนินงานร้อยละ 96.00 ของแผนการศึกษา 
    ระยะท่ี 1 งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ในแม่น้ าสัก จ านวน 3 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2558 - 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการด าเนินงานก่อสร้าง มีผลการด าเนินงาน
ร้อยละ 93.33 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป  
    ระยะท่ี 2 งานก่อสร้างและควบคุมงานเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
ในแม่น้ าป่าสัก จ านวน 8 ตอน ระยะเวลาโครงการ 2563 – 2565 
อยู่ ระหว่างตั้ งของบประมาณในปีงบประมาณ 2563
ระยะ เ วลา โ คร งก า ร  2463 - 2565  งบประมา ณ 
4,571.00 ลบ. 
    ระยะยาว  งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ าป่าสัก 
การด าเนินการระยะยาว จะติดตามการด าเนินการในระยะ 
ท่ี 1 และ 2 ก่อนด าเนินการต่อไป ระยะเวลาโครงการ  
2476-2479งบประมาณ 7,667.00 ลบ. 

- 139.96 100.00 53.19 

58-62  100.00 93.33  2,060.30 70.94 57.60 

103.โครงการเขื่อนยกระดับในแม่น้ า
เจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ 
• ระยะเวลา ปี 2555 - 2568 
• งบประมาณ 31,231.76 ลบ. 
 

จท. 55-59 100.00 70.00 
 งานส ารวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในรายละเอียดโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับ 
ในแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อการเดินเรือ จท. ได้ลงนามในสัญญา 
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2556 ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  
ผลการด าเนินงานร้อยละ 70 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 

- 231.76 100.00 52.98 
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   งานก่อสร้างและควบคุมงาน บรรจุภายใต้แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 -2565 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ ๒๐ ปี 
(๒๕60 - ๒๕๗๙)  ระยะเวลาโครงการปี 2564 - 2568  
งบประมาณ 31,000.00 ลบ. 

104.โครงการพฒันาท่าเทียบเรือชายฝั่ง 
(ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง 
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2560 
• งบประมาณ 1,864.19 ลบ. 
• พัฒนาท่าเทียบเรือ A ให้สามารถรับเรือ
ชายฝั่ งขนาดระวางบรรทุก 3,000       
เดทเวทตัน ขนตู้สินค้าได้คราวละ 200 
ที.อี.ยู. และขนาดระวางบรรทุก 1,000 
เดทเวทตัน ขนตู้สินค้าได้คราวละ 100 ที.อี.ยู. 
ได้อย่างละ 1 ล า รวมท้ังให้สามารถใช้
ประโยชน์พื้นท่ีหน้าท่าและหลังท่าสูงสุด
พร้อมติดตั้งปั้นจั่นหน้าท่าและปั้นจั่นเรียง
ตู้สินค้าในลานเพื่อให้รับตู้สินค้าได้ถึ ง 
300,000 ที.อ.ีย.ู/ปี 

กทท. 5๙-62 100.00 100.00 
   งานก่อสร้าง 
1) การท่าเรือฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้างเมื่อวันท่ี 
15 ธันวาคม 2558 เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบ
เรือ A) พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวก 1,098.00 ลบ. ระยะเวลา
ด า เ นิ น ก า ร  6 9 0  วั น  ก า ห น ด แ ล้ ว เ ส ร็ จ วั น ท่ี   
4 พฤศจิกายน 2560 แต่เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาออกไป 
อีก 128 วัน เป็นก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 12 มีนาคม 2561   
ซ่ึ งผู้ รั บจ้ างด าเนินการก่อสร้ าง ท่ า เ ทียบ เ รื อแล้ ว เ สร็ จ   
เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2561 และคาดว่าจะเปิดด าเนินการ 
ได้ภายในปี 2562 
   งานจัดหาเครื่องมือยกขน จ านวน 3 รายการ 
1) จ้างเหมาสร้างรถคานเคลื่อนท่ีล้อยาง (Rubber Tyred Gantry Crane  
: RTG)  ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 2559 วงเงิน 
199.20 ลบ. ระยะเวลาด าเนินงาน 480 วัน ก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 
19 กุมภาพันธ์  2561 ซ่ึงติดตั้ ง เครื่ อ งมือแล้ ว เสร็จ 
เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2561  
2) จ้างเหมาสร้างปั้นจั่นยกตู้สินค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง (Quay 
Side Gantry Crane : QGC) ได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันท่ี 20 
มีนาคม 2560 วงเงิน 266.90 ลบ.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
450 วัน ก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 โดยผู้รับจ้าง
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ ซ่ึงติดตั้งเครื่องมือ
แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2561  

- 1,864.19 100.00 92.84 
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3) งานจัดซ้ือปั้นจั่นหน้าท่า (Mobile Harbor Crane : 
MHC)  ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2561  
วงเงิน 145.80 ลบ. ระยะเวลาด าเนินการ 330 วัน ก าหนด
แล้วเสร็จวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ขณะน้ีอยู่ ระหว่าง
ด าเนินการ 

105.โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้า
ทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
• ระยะเวลา ปี 2558 - 2560 
• งบประมาณ 2,944.93 ลบ. 
• เป้ าหมายแผนการล ง ทุนแบ่ งเป็ น 
2 ระยะ ระยะท่ี 1 ปีงบประมาณ 2559 -
2560เป็นการพัฒนาเพื่อรองรับตู้สินค้า
จนถึงระดับจ านวน 1 ล้าน ที.อี .ยู ./ปี   
งบประมาณ 2,031.15 ลบ. และ ระยะ
ท่ี 2 ปี งบประมาณ 2565 - 2566 
งบประมาณ 913.78 ลบ. 
จะสามารถรองรับตู้สินค้าได้ถึง 2 ล้าน ที.อี.ยู./ป ี 

 

 

 

 

 

 

 

กทท. 5๙-60 100.0
0 

98.80 กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมางานก่อสร้าง เมื่อวันท่ี  
21 เมษายน 2559 เพื่อด าเนินการก่อสร้างพร้อมจัดหา
เครื่องมือยกขนหลัก วงเงิน 1,926 ลบ. เดิมก าหนดแล้วเสร็จวันท่ี 
23 ตุลาคม 2560 เน่ืองจากมีการขยายระยะเวลาด าเนินการ
ออกไปอีก จึงก าหนดแล้วเสร็จ วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ซ่ึงบริษัท
ผู้รับจ้างได้ติดตั้งเครื่องมือยกขนหลักเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง มีผลการก่อสร้างร้อยละ 98.80  
คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561 

ปัญหาอุปสรรค 
• ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้า
ก่อสร้างในพื้นท่ีฝั่ ง  B 
เน่ืองจาก รฟท. ขอใช้
พื้ น ท่ี ขนถ่ า ยตู้ สิ น ค้ า 
จนกว่า กทท. จะเปิดใช้
เครื่องมือยก RMG  
• การรื้อย้าย และติดตั้ง
เครื่อง X - Ray ของกรม
ศุลกากร ซ่ึงอยู่ในบริเวณ
ร า ง ร ถ ไ ฟ ต้ อ ง ข อ
งบประมาณมาด าเนินการ 
แนวทางแก้ไข 
• ก าหนดแผนเริ่มยกขน
ตู้ สิ น ค้ า ไ ด้ ใ น เ ดื อ น
ตุลาคม 2561 ก่อนส่ง
มอบพื้น ท่ี ให้ผู้ รับจ้ า ง 
และคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
• คณะกรรมการ กทท. 
อ นุ มั ติ เ งิ น  30  ล บ .  
เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย จั ด ซ้ือ  

2,944.93 
ระยะที่ 1 

(ปีงบประมาณ 
59-60) 

2,031.15 
 

ระยะที่ 2 
(ปีงบประมาณ 

65-66) 
913.78 

 

100.00 
 
 

88.42 
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 รื้อย้าย และติดตั้งเครื่อง 
X - Ray ขณะน้ีอยู่ระหวา่ง
จัดจ้าง 

106.โครงการศึกษาแผนการพัฒนา
มาตรฐานระบบรางของประเทศไทย  

ขร. 59-60 100.00 100.00 ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ และเสนอ สศช. เพื่อพิจารณา
น าเสนอ ครม. พิจารณา ซ่ึง สศช. ได้พิจารณาและมีความเห็น ดังน้ี 
 1) แผนพัฒนาระบบรางฯ มีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการ
และจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจทางกฎหมายของหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีก ากับดูแลการขนส่งทางราง (กรมการขนส่งทางราง) 
เพื่อให้เกิดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
จึงไม่เข้าข่ายท่ีจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. 
 2) ควรพิจารณาศึกษาทบทวนเป้าประสงค์และกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินงานของแผนพัฒนาฯ ให้มีความ
เชื่ อมโยงกับ เป้ าหมายการพัฒนาระบบขนส่ งภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนและเทศในระดับต่างๆ 
 3) ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจ 
เพื่อท าหน้าท่ีวิจัยและพัฒนามาตรฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ 

- 38.5 100.00 100.00 

107. โครงการศึกษาเพื่อยกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบโครงข่าย 
การขนส่งสินค้าชายฝั่งของไทย  

สนข. 59-60 100.00 100.00  การศึกษาแล้วเสร็จ ผลการศึกษาพบว่า ควรเร่งรัดผลักดัน
เส้นทางการขนส่งสินค้าท่ีมี ศักยภาพตามแนวเส้นทาง 
จ.สุราษฎร์ธานี - อ่าวไทยตอนบน เพราะ เป็นเส้นทาง 
ท่ีมี ศักยภาพและมีความต้องการในการขนส่ งชายฝั่ ง  
โดยเส้นทางจ.สุราษฎร์ธานี -ชลบุรี ( ท่าเรือแหลมฉบัง)  
จะเป็นการขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกส่วนท่ีเหลือ
จะเป็นการขนส่งสินค้าเทกอง หากสามารถผลักดันได้ 
ก็ จ ะ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ร ะ บ บก า ร ข น ส่ ง ช า ย ฝั่ ง ใ ห้
ผู้ประกอบการและสามารถขยายผลต่อไปได้  

- 26.69 100.00 100.00 
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 รวค.  เห็นชอบแล้ ว เมื่ อ วัน ท่ี  22 ธันวาคม 2560  
และ สศช. น าเสนอเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)  และ 
กบส. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 รับทราบแผนฯ 
และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป 

108.โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บท
ก า ร พั ฒ น า ท่ า เ รื อ บ ก ( Dry Port)  
เพื่อน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
ของภูมิภาค 

สนข. 61 100.00 100.00  ด าเนินการแล้วเสร็จ โดย รวค. รับทราบแผนแม่บทฯ  
เมื่อวันท่ี 17 เม.ย. 2562 และได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนว
ทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  โดยมี รวค. เป็น
ประธาน เมื่อวันท่ี 1 พ.ค. 2562 ท้ังนี้ ได้มอบหมายให้ สนข. 
น าเสนอแผนแม่บทฯในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 
ต่อไป  
 แผนการพัฒนาโครงการ Dry Port  สรุปดังนี ้
(1) วิสัยทัศน์ (Vision) เสริมความสามารถในการแข่งขันของ
ไทย สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางรางของภูมิภาคอาเซียน 
(2) เป้าหมาย (Goals) 1) ยกระดับคุณภาพการบริการขนส่ง
สินค้าทางราง ให้สะดวก ตรงเวลา ปลอดภัย และประหยัด 
2) สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางราง
ของภูมิภาคอาเซียน 
(4) แนวทางการพัฒนา (Development Framework) 
ประกอบด้วย 2 แนวทาง  
     (4.1) การพัฒนา Dry Port เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการ
ขนส่งสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพสูง และการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ได้แก่ โครงการก่อสร้าง Dry Port จ านวน 4 แห่ง 
โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนเชื่อมโยงโครงการ Dry Port 
โครงการพัฒนาโครงข่ายถนนส าหรับรถบรรทุก (Truck 

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ต า ม ก า ห น ด เ ว ล า
เ น่ืองจากท่ีปรึกษาส่ง
มอบงานในช่วงใกล้จบ
ปีงบประมาณ ซ่ึงจะต้อง
ส่งมอบรายงานให้ผู้ทรง
คูณวุฒิจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมีระยะเวลาใน
การพิจารณารายงาน
ก่ อ นก า ร นั ดป ร ะ ชุ ม
พิจารณารายงาน  

6.93 100.00 100.00 
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Priority Route) เป็นต้น  โดยมีมาตรการ ประกอบด้วย  
การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา 
Border Logistics Park ในพื้นท่ีชายแดนส าคัญ ปรับปรุง
มาตรฐานการเดินรถไฟเพื่อเป้าหมายการตรงต่อเวลาในการ
ให้บริการ และก าหนดมาตรฐานการให้บริการจุดพักรถบรรทุกสินค้า 
    (4.2) การสร้างศักยภาพของ Dry Port และธุรกิจ
ส นั บส นุ น เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม บทบา ทก า ร เ ป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
การขนส่งทางรางของภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อปรับปรุงกลไกด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้
ผู้ประกอบการน าเข้า-ส่งออก ท่ีต้องการเข้ามาใช้ Dry Port  และ 
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โครงการศูนย์อ านวยความ
สะดวกด้ านศุลกากรและตรวจสอบสินค้ า ในลักษณะ            
One Stop Service โครงการจัดตั้งศูนย์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
Dry Port – ท่าเรือแหลมฉบัง - ด่านชายแดน ซ่ึงมมีาตรการ ประกาศ
ให้พื้นท่ีท่ีใช้ในการขนถ่ายสินค้าและประกอบกิจกรรมสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม  (Value Added) ภายใน Dry Port เป็ น เขต      
ปลอดอากร (Free Zone) และส่งเสริมการลงทุนธุ รกิ จ          
โลจิสติกส์ท่ีเกี่ยวข้องบริเวณรอบโครงการ 
(5) พื้นที่มีเหมาะสมในการพัฒนาเป็น Dry Port 4 แห่ง 
ได้แก่ 1) อ าเภอบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา (ควรเปิดภายในปี 
2567) 2) อ าเภอน้ าพอง จ.ขอนแก่น (ควรเปิดภายในปี 
2568) 3) อ าเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา (ควรเปิดภายในปี 
2568) 4) อ าเภอพยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (ควรเปิดภายในปี 
2570)  
 (4.3) รูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม คือ PPP โดย กทท.  
มีความเหมาะสมท่ีสุดในการเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
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๔.๒ ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มกีารใชพ้ลังงานและยานพาหนะที่สะอาดและเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

โครงการ 
109.โครงการจัดซื้อและจ้างซ่อมแซม
บ ารุ งรั กษารถโดยสารปรับอากาศ 
ใช้ก๊าซธรรมชาต ิ(NGV) จ านวน ๔๘๙ คนั 

ขสมก. 60-61 100.00 100.00 • ขสมก. ลงนามสัญญาจัดซ้ือรถโดยสารปรับอากาศใช้
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จ านวน 489 คัน เมื่อวันท่ี 27 
ธันวาคม 2560 พร้อมซ่อมแซมและบ ารุงรักษา โดยคู่สัญญา
ได้ส่งมอบรถโดยสารดังกล่าวให้ ขสมก. แล้วดังน้ี  
งวดท่ี 1 วันท่ี 27 มีนาคม 2561 จ านวน 100 คัน  
งวดท่ี 2 วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 100 คัน  
งวดท่ี 3 วันท่ี 17 และ 27 ธันวาคม 2561 จ านวน 100 
คัน งวดท่ี 4 ระยะท่ี 1 วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 40 
คัน ระยะท่ี 2 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 60 คัน ระยะ
ท่ี 3 วันท่ี 12 มีนาคม 2562 จ านวน 89 คัน  
• ขณะน้ี ขสมก. ได้ตรวจรับรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เพื่อน าไปบริการประชาชน โดยบรรจุใน
เส้นทางต่าง ๆ จ านวน 489 คัน เรียบร้อยแล้ว 

- ๑,891.45 100.00 100.00 

110.โครงการอู่จอดรถโดยสารของ ขสมก. 
จ านวน 13 แห่ง  

ขสมก. ๕๗-61 100.00 95.00 ขสมก. ได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอู่จอดรถโดยสารและ
สถานีท่ีท าการ จ านวน ๑4 อู่ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังน้ี    
• ก่อสร้างเสร็จ จานวน 12 อู่ (อู่พระประแดง, อู่พระประแดงใต้
ทางด่วน, อู่นครอินทร์ , อู่ปู่ เจ้าสมิงพราย , อู่กัลปพฤกษ์ ,            
อู่บางบัวทอง, อู่ใต้ทางด่วนรามอินทรา-ประดิษฐ์มนูธรรม,         
อู่เมกาบางนา, อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์, อู่กาแพงเพชร 2, 
อู่บางพล,ี อู่เทศบาลบางบัวทอง (ทดแทนอู่ศูนย์ราชการ))  
• อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 อู่ (อู่บรมราชชนนี) 

 379.15 100.00 97.78 

111.โครงการศึกษาโครงการขนส่งสีเขียว 
Green Freight Interventions 
among SMEs 

สนข./ 
ADB 

๕๗–๕๙ 100.00 10๐.00 โครงการศึกษาดังกล่าวด าเนินการโดย ASEAN Development 
Bank (ADB) ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ จากผลการศึกษา 
ได้แนวทางในการบริหารจัดการปรับปรุงการใช้พลังงาน 

- ๙.๗๐ 
 

100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้หน่วยงานของ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ซ่ึงคู่มือแนวทางดังกล่าว สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในงานการ ศึกษา 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Green Freight อื่นๆ ต่อไป 

112.โครงการศึกษาเพื่ อจัดท าแผน 
ในการพัฒนาระบบจักรยานในการเดินทาง
ในชีวิตประจ าวัน  

สนข. ๕๗-๕๙ ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 ในคราวประชุมครม. เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติ
เห็นชอบเรื่องการก าหนดมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง
ท า ง จั ก ร ย า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ท้ั ง น้ี  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง 
ทางจักรยานตามคู่มือมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้าง 
ทางจักรยานควรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในแต่ละพื้นท่ี โดยให้ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง
ร่ วมกั บจั ก รยาน เป็ นหลั ก  ส่ วนการด า เ นินการอื่ นๆ  
ตามมาตรฐานดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณา
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นโดยค านึงถึงความประหยัด
เหมาะสม คงทน และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน  

- - ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 

มาตรการ 
33.มาตรการรณรงค์ขับขี่อย่างประหยัด
พลังงาน  

ขบ. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

100.00 
 

100.00 
 

ขบ. ได้จัดท าประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก าหนด
ก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าท่ีใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์พ.ศ. 2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ และลงประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันท่ี 18 มีนาคม 2560 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

  ๔.๓ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งและจราจรให้ได้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักสากล และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  

โครงการ 

113.โครงการจัดท าแผนจัดการขนส่ง 
ที่ยั่งยืนส าหรับเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
เส้นทางอาเซียนไฮเวย์ เพื่อเป็นเมือง

สนข. ๕๙ ๑๐๐.00 ๑๐๐.00 ด าเนินโครงการแล้ วเสร็ จ  สรุ ปผลการ ศึกษา ได้  ดั ง น้ี   
โดย ได้ คัด เลือกให้ จ .หนองคาย  เป็นโครงการน าร่อง 
เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและลดการใช้พลังงาน ซ่ึงจาก

- ๑๕.๔๙ ๑๐๐.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ต้นแบบในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคม  

การศึกษามาตรการ/กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการด าเนินงาน 
ใน จ.หนองคาย ได้แก่ โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานและ
ถนนคนเดิน และโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ           
(รถโดยสารไฟฟ้า) และท้ังน้ี การด าเนินการต้องประกอบกับ
โครงการด้านคมนาคมขนส่งระดับประเทศและระดับจ. พบว่า 
ห า ก มี ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ต า ม แ ผ น ก า ร พั ฒ น า ฯ  
จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)) ในปี พ.ศ. 2563 ได้ประมาณ 5 ,310 TonC02  
ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีฐาน ในปี พ.ศ. 2568 ลดได้ประมาณ 
6 ,380 TonC02 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีฐาน และในปี  
พ.ศ. 2578 ลดได้ประมาณ 8,460 TonC02 ต่อปีเม่ือเทียบ
กับกรณีฐาน รวมเฉลี่ยลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก 
ลงปริมาณ 6 ,440 TonC02 ต่อปี หรือลดลงรวมเฉลี่ย 
ร้อยละ 12 ต่อปี เมื่อเทียบกับกรณีฐาน ท้ังน้ี สนข. ได้จัดส่ง
รายงานการศึกษาใหจ้.หนองคายเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

มาตรการ 
34.มาตรการส่งเสริมการสนับสนุนการ
ขึ้นทะเบียนและการรับรองโครงการ
พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้เป็น
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามกลไก
การพัฒนาที่สะอาด  

รฟท./ 
รฟม./ 
รฟฟท. 

ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

- - โครงการ CDM อยู่ในช่วงแรกของพิธีสารเกียวโต ซ่ึงปัจจุบัน
พิธีสารเกียวโตได้หมดวาระแล้ว แต่ รฟม. ได้เข้าร่วมอยู่ใน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
การขนส่งท่ียั่ งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (พ.ศ. 2556 - 2573)  

- - - - 

35.โครงการศึกษาการเข้าร่วมพิธีสาร
ลอนดอน 1996 ของประเทศไทย  

จท. 
 

ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

85.00 85.00 จท. ได้มอบหมายคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เพื่อด าเนินการศึกษา การเข้าร่วมพิธีสารลอนดอน 1996 
(London Protocol 1996) ของประเทศไทย ระยะเวลา
ด าเนินงานระหว่างเดือนเมษายน 2559 - เมษายน 2560  
โดยศึกษาแล้วเสร็จ ณ เดือนเมษายน 2560 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
การปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ว่าด้วยการท้ิงของเสียลงทะเลของ

- 1.74   100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ประเทศไทยให้มีความสอดคล้อง เพื่ออนุวัติการพิธีสาร
ลอนดอน โดยรวบรวมกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง
กับพิธีสารลอนดอน จ าแนกข้อบทของพิธีสารลอนดอน 
กระบวนการหรือวิธีการบังคับให้เป็นไปตามพิธีสารลอนดอน 
1996 แสดงความสัมพันธ์และแนวทางการปฏิบัติการปรับใช้ 
และรวบรวมกฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องกับการเทท้ิง 
 

36.มาตรการบริหารจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการบิน 
 
 

ทอท. ด าเนินการ
ต่อเนื่อง 

100.00 100.00 ท่าอากาศยานของ ทอท. 5 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ และท่าอากาศยานเชียงราย ได้รับการรับรอง 
Airport Carbon Accreditation ในระดับท่ี 3 ‘Optimisation’ 
ส าหรับท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดท ารายงานแผนบริหารจัดการ
คาร์บอน (Carbon Management Plan) แล้วเสร็จเมื่อเดือน
กรกฎาคม 2561 

- 41.60 100.00 100.00 

 ๕. เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 

 ๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โครงการ 
๑14.โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 
เ ชื่ อ ม ท่ า อ า ก า ศ ย า น สุ ว ร ร ณ ภู มิ 
ส่วนต่อขยาย ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ – 
พญาไท (*รฟท. ปรับเป็นโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบินแบบ 
ไร้รอยต่อ)  
 
 
 

รฟท. 62-66 - - เน่ืองจาก EEC มีนโยบายให้ด าเนินการศึกษาโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 สนามบิน แบบไร้รอยต่อ (ดอนเมือง –
สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) ซ่ึงแนวเส้นทางโครงการระบบขนส่ง
ทางรถไฟเชื่ อมท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ  ส่ วนต่อขยาย  
ช่วงดอนเมือง – บาง ซ่ือ - พญาไท (Airport Rail Link)  
อยู่ ในแนวเส้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่ อม  
3 สนามบิน การด าเนินโครงการฯ จึงขึ้นอยู่กับโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ท้ังน้ี การพิจารณาน าเสนอ 

- 220 
(ศึกษา)  

168,718 
(ระบบขนส่ง) 

 
 

100  100 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
 PPP ด าเนินการโดย EEC และขณะน้ีอยู่ระหว่างการประกาศ

เชิญชวนคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ 
115.โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง  
สายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ - พญาไท -
มักกะสัน - หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม 
ช่วงบางซื่อ - หัวล าโพง/ ช่วงรังสิต -
มธ. ศูนย์รังสิต  

รฟท. 62-65 - - • ครม. อนุมัติโครงการ เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 
• รฟท. เสนอ คค. ขออนุมัติโครงการเพิ่มเติมในการท า
โครงสร้างรองรับ ARL ส่วนต่อขยาย ในส่วนงานโยธา
(โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงพระราม 6 ถึงสามเสน 
• อยู่ระหว่าง คค. พิจารณาปรับรูปแบบโครงการเพื่อเสนอ 
ครม. อนุมัติโครงการเพิ่มเติมต่อไป และอยู่ระหว่างส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.ฎ. เวนคืนท่ีดิน  

- - - - 

116.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
(ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ)  

รฟม. 49-59 100.00 100.00 ด าเนินการก่อสร้างและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2559 และ
ได้รับพระราชทานชื่อว่า “รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม” 
โดยข้อมูลผู้โดยสาร ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจ านวน
ผู้โดยสาร 51,403 คน - เท่ียว/วัน 

- 63,733.93 100.00 
 
 

100.00 

117.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน 
(ช่วงหัวล าโพง - บางแค และบางซื่อ - 
ท่าพระ) 
• ระยะเวลา ปี 2549 - 2563 
• งบประมาณ 80,787.55 ลบ. 
• ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบยกระดับและ
โครงสร้างใต้ดิน 

รฟม. 49-63 94.48 95.51 • งานก่อสร้างงานโยธา : ด าเนินการแล้วเสร็จ 
• งานออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า และทดลอง
เดินรถ : ช่วงบางซื่อ – เตาปูน ด าเนินการแล้วเสร็จและ 
เปิดให้บริการเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ช่วงหัวล าโพง – 
บางแค มีความก้าวหน้าร้อยละ 85.32 เร็วกว่าแผน  

- 81,429.57 100.00 99.33 

118.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว 
(ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ)  
• ระยะเวลา ปี 2551 - 2561 
• งบประมาณ 18,349.34 ลบ. 

รฟม. 51-61 100.00 100.00 ด าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเมื่อวันท่ี  
6 ธันวาคม 2561 

- 18,349.34 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
• ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบยกระดับ
ตลอดท้ังโครงการ 
 
119.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเขียว     
(ช่วงหมอชิต - สะพานใหม่ - คูคต) 
• ระยะเวลา ปี 2551 - 2563 
• งบประมาณ 34,304.46 ลบ. 
• ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบยกระดับ
ตลอดท้ังโครงการ 
 

รฟม. 51-63 97.59 97.59 • งานจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน  : ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ ท่ีดิน 
แล้วเสร็จ เมื่อเดือนมกราคม 2561 
• งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้าร้อยละ 98.26  
งานระบบรถไฟฟ้าและเดินรถ : กทม. เป็นผู้จัดหาระบบ
รถไฟฟ้าและเดินรถ โดยเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2561 รฟม. 
และ กทม. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ าหน่าย
สินทรัพย์และโอนภาระทางการเงินโครงการรถไฟฟ้า 
สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – 
สะพานใหม่ – คูคต ของ รฟม. ให้กับ กทม. แล้ว 

- 34,304.46 
 

- - 

120.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) 
• ระยะเวลา ปี 2553 - 2566 
• งบประมาณ 112,950.54 ลบ. 
• ลักษณะโครงสร้าง ท้ังแบบยกระดับและ
โครงสร้างใต้ดิน 
 

รฟม. 53-66 56.05 55.49 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้าร้อยละ 99.81  
• งานก่อสร้างงานโยธา : มีความก้าวหน้ารวม ร้อยละ 32.12 
เร็วกว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 30.31  
• งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชน 
เ ข้ า ร่ ว ม ล ง ทุ นฯ  : เ มื่ อ วั น ท่ี  21  มก ร า คม  256 2 
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ
รัฐ ได้เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ และให้ 
รฟม. จัดท าข้อมูลประกอบการเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สคร. พิจารณาน าเสนอ ครม. 

- 108,823.74 - - 

121.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีชมพู 
(ช่วงแคราย - มีนบุรี)  
• ระยะเวลา ปี 2553 - 2564 
• งบประมาณ 50,340.12 ลบ. 
• ลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุนแบบ 

รฟม. 53-64 53.36 52.18 • ครม . ในคราวประชุ ม  เมื่ อวัน ท่ี  29 มีนาคม  2559  
มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ เป็นระบบ Monorail 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
• งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้าร้อยละ 98.31  
ช้ากว่าแผนท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 98.93 

 50,340.12 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุนค่างานจัด
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุนค่างาน
โยธา ค่างานระบบรถไฟฟ้าและขบวน
รถไฟฟ้า ค่าจ้างท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ัง
บริหารการเดินรถและซ่อมบ ารุงโครงการ 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนเป็นเวลา 33 ปี 
3 เดือน 

• งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้าและ
งานเดินรถ : มีความก้าวหน้าร้อยละ 24.49 .ช้ากว่าแผนท่ี
ก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 29.40 

122.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีเหลือง 
(ช่วงลาดพร้าว - ส าโรง)   
• ระยะเวลา ปี 2553 - 2564 
• งบประมาณ 46,990.69 ลบ. 
• ลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเดี่ยว 
(Monorail) โดยมีรูปแบบการลงทุนแบบ 
PPP Net Cost ซ่ึงภาครัฐลงทุนค่างาน 
จัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และภาคเอกชนลงทุน
ค่างานโยธา ค่างานระบบรถ ไฟฟ้ า 
และขบวนรถไฟฟ้า ค่าจ้าง ท่ีปรึกษา
โครงการ รวมท้ังบริหารการเดินรถและ
ซ่อมบ ารุงโครงการ โดยให้เอกชนร่วมลงทุน
เป็นเวลา 33 ปี 3 เดือน 

รฟม. 53-64 45.20 50.13 • ครม. ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2559 มีมติ
อนุมัติโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ เป็นระบบ Monorail 
โดยให้เอกชนร่วมลงทุนแบบ PPP Net Cost 
• งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้าร้อยละ 97.31 
เร็วกว่าแผนท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 96.60 
• งานก่อสร้างงานโยธา ผลิตและติดตั้งงานระบบรถไฟฟ้า 
และงานเดินรถ : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 21.64 เร็วกว่า
แผนท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 13.95  

งานก่อสร้างงานโยธา 
ผลิตและติดตั้งงานระบบ
รถไฟฟ้าและงานเดินรถ 
ยั ง ไม่ เ ริ่ มด า เ นินการ
ก่ อ ส ร้ า ง ง า น โ ย ธ า 
เน่ืองจากการจัดกรรมสิทธิ์
ท่ีดินเพื่อเตรียมการส่ง
มอบพ้ืนท่ียังไม่แล้วเสร็จ 

46,990.69 - - 

123.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีม่วง 
ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวน
กาญจนาภิเษก) 
• ระยะเวลา ปี 2553 - 2568 
• งบประมาณ 124,958.61 ลบ. 
• ลักษณะโครงสร้างเป็นท้ังแบบยกระดับ
และโครงสร้างใต้ดิน 

รฟม. 53-68 22.09 18.96 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 14.00 
ช้ากว่าแผน 
• งานคัดเลือกท่ีปรึกษาโครงการ : อยู่ระหว่างการเตรียม
เอกสารประกวดราคางานก่อสร้างงานโยธาและการแบ่ง
สัญญางานก่อสร้างงานโยธา 
• งานศึกษาและวิเคราะห์โครงการตาม พ.ร.บ. เอกชน 
เ ข้ า ร่ วมลง ทุนฯ  :  อยู่ ร ะหว่ า งปรับปรุ ง รายงานตาม           

 124,958.61 - - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
พ.ร.บ. เอกชนร่วมลงทุนฯ พ.ศ. 2556 ตามข้อสังเกตของ 
ครม. ก่อนน าเสนอตามขั้นตอนต่อไป  

124.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายสีส้ม 
(ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรม)   
• ระยะเวลา ปี 2553 - 2568 
• งบประมาณ 122,067.27 ลบ. 
• ลักษณะโครงสร้างเป็นใต้ดินตลอดเส้นทาง 

รฟม. 53-68 23.61 19.18 • งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน : มีความก้าวหน้ารวมร้อยละ 9.50 
ช้ากว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ท่ีร้อยละ 18.60 
• งานขออนุมัติโครงการและศึกษาวิเคราะห์โครงการตาม 
พ.ร.บ. เอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ : เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติให้เอกชนร่วมลงุทนในการก่อสร้างงานโยธาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ  
และงานระบบรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า บริหารการเดินรถ  
และซ่อมบ ารุงท้ังเส้นทาง โดยรัฐทยอยช าระคืนเงินสนับสนุน
ให้เอกชนพร้อมดอกเบี้ยไม่เกินกรอบวงเงินท่ีได้รับการอนุมัติ 
และให้ รฟม. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ โดยเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการ
นโยบายฯ ได้เห็นชอบผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการฯ 
และให้  รฟม.  จั ดท าข้ อมูลประกอบการ เสนอ ครม .  
เพื่อพิจารณาต่อไป ต่อมา รฟม. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ คค. 
พิจารณาก่อนส่งให้ สคร. เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2562 
ขณะน้ีอยู่ระหว่าง สคร. พิจารณาน าเสนอ ครม. 

- 122,067.27 - - 

125.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน 
(ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสาย 4)  

รฟม. 57-69 - - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) ในคราวประชุม 
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติให้ปรับเลื่อน
แผนการด าเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค -
พุทธมณฑลสาย 4 ออกไป โดยให้ รฟม. น าข้อมูลจ านวน
ผู้โดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง - บางแค 
และช่วงบางซ่ือ  - ท่าพระ หลังจากเปิดให้บริการแล้ว  
มาประกอบการพิจารณาช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเสนอขอ

- 21,241.50 
 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
อนุมัติด าเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ าเงิน ช่วงบางแค -  
พุทธมณฑล สาย 4 อีกครั้ง 

126.โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า  
สายสีเขียวเข้ม (ช่วงสมุทรปราการ -บางปู 
และ ช่วงคูคต - ล าลูกกา)  

รฟม. 58-66 - - • ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 
มอบหมายให้ รฟท. หารือ กทม. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หาผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
• ครม. วันท่ี 3 ธันวาคม 2561 รฟม. และ กทม. ได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ าหน่ายทรัพย์สินและโอนภาระ
ทางการเงินโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียวช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ 
- คูคต และช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ ของ รฟม. ให้กับ กทม. 
แล้ว โดยขณะน้ี กทม. ชะลอส่วนต่อขยายท้ัง 2 ช่วง คือ                   ช่วง
สมุทรปราการ - บางปู และช่วงคูคต – ล าลูกกา เน่ืองจาก
ต้องการรอประเมินผลตอบรับจากปริมาณผู้โดยสารของ      
ช่วงแบริ่ง -สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต 
เปิดให้บริการก่อน 

 12,174.79 
(สมทุรปราการ-บางป)ู 

 
9,822.41 

(ช่วงคูคต – ล าลูกกา) 
 

- - 

127.โครงการพัฒนาท่าเรือผู้โดยสาร 
ในแม่น้ าเจ้าพระยา  

  จท. ด าเนนิการ
ต่อเนื่อง 

- - • ปี พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุงท่าเรือ
โดยสารท่าช้าง วงเงิน 12.4090 ลบ. ขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ด าเนินงานผลงานร้อยละ 48.00 
• ปี พ.ศ. 2561-2562 จท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี วงเงินรวม 44.10 ลบ. เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงท่าเรือ
จ านวน 22 แห่ง  โดยเป็นท่าเรือท่ีรองรับการยกระดับ       
การเป็นสถานีเรือ จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือปากเกร็ด , 
ท่าเรือพระราม 5, ท่าเรือพระราม 7, ท่าเรือสะพานกรุงธน 
(ซังฮี้) ด้านใต้, ท่าเรือเกียกกาย, ท่าเรือพระปิ่นเกล้าฝั่งธนฯ  
(ด้านใต้), ท่าเรือราชวงศ์, ท่าพรานนก, ท่าราชินี, ท่าเทเวศร์, 
ท่าสาทร (งานหลังคาทางเดิน) และท่าเรือในแม่น้ าเจ้าพระยา
อื่นๆอีก 11 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือคลองภูมิ, ท่าเรือสาธุประดิษฐ์, 

- 55.28  
(ปี 2562) 

- - 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
ท่าเรือวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร, ท่าเรือวัดฉัตรแก้วจงกลนี, 
ท่าเรือศาลารี, ท่าเรือวัดค้างคาว, ท่าเรือวัดเทพนารี, ท่าเขียว
ไข่กา, ท่าวัดแจงร้อน, ท่าเรือวัดเทพากร, และท่าเรือวัดม่วงแค 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ ผลงานร้อยละ 62.05  
• ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา 
สิ่งอ านวยความสะดวก ในบริเวณท่าเทียบเรือท่าช้าง ในวงเงิน 
60 ลบ.และท่าเตียนในวงเงิน 40 ลบ. อยู่ระหว่างด าเนินการ 
• การพัฒนาของภาคเอกชน ได้มีแนวทางในการบริหาร
พัฒนาพื้นท่ีและติดตั้งระบบ เช่น กั้นพื้นท่ี ติดตั้งป้ายบอก
สถานีเรือและข่าวสารท่ัวไป และจัดหาเครื่องจ าหน่าย 
ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ 

๑ 2 8 . โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า อ อ ก แ บ บ
รายละเอียดศูนย์คมนาคมพหลโยธิน 
และการพัฒนาต้นแบบการพัฒนาพื้นที่
โดยรอบศูนย์กลางคมนาคม  

สนข. 61-62 100.00 100.00 • สนข. ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขั้นตอน EIA 
เพื่อเบิกจ่ายเงินประกันผลงาน 
• รวค. รับทราบผลการศึกษาตามท่ี สนข. เสนอแล้ว เมื่อวันท่ี 
19 ธันวาคม 2559 
• องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan 
international Cooperation Agency : JICA) ได้ท าการศึกษา
การบูรณาการพื้นท่ีศูนย์คมนาคมพหลโยธิน ภายใต้แนวคิด
การพัฒนาพื้น ท่ีรอบสถานีและพื้น ท่ีต่อ เ น่ือง (Transit 
Oriented Development : TOD) และ Smart City แล้วเสร็จ 
โดยคณะกรรมการ รฟท. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการฯ 
เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ขณะน้ี สนข. อยู่ระหว่างรอ
หนังสือยืนยันมติคณะกรรมการ รฟท.  เพื่ อ น า เสนอ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ต่อไป  

- 55.50 100.00 95.00 

129.โครงการศึกษาออกแบบโครงการ
ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟ
ทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนใน

ขร. 59-60 100.00 100.00 ด าเนินการศึกษาแล้วเสร็จ 3 สาย ได้แก่ ช่วงรังสิต - สถานี
บ้านภาชี มักกะสัน - ฉะเชิงเทรา และช่วงตลิ่งชัน - นครปฐม  

- 8.00 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
เขตกรุงเทพมหานคร (รังสิต - สถานี
บ้ านภาชี  มักกะสัน  -  ฉะ เชิ ง เทรา  
ตลิ่งชัน - นครปฐม และมหาชัย - ปากท่อ) 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงรายงาน EIA ท้ังน้ี รอความชัดเจน
ของผลการศึกษาโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับ
ร ถ ไฟฟ้ า ท า ง ไ ก ล  เ ชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บบข นส่ ง ม ว ล ช น ใ น                 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงมหาชัย - ปากท่อ 

130.โครงการศึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม การจัดหา
ผู้บริหารจัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม 

สนข. - - - สนข. ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ  
จึงขอชะลอ/ยุตโิครงการ 

- - 
 

- - 
 

 ๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะของเมืองหลักในภูมภิาค 
โครงการ 

131.โครงการศึกษาจัดท าแผนหลัก 
การพัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ   

สนข. 58-59 100.00 100.00 • การจัดท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2559  
ผลการคัดเลือกเมืองตามศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะเพื่อด าเนินงานโครงการน าร่องเพื่อพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในแต่ละกลุ่มเมือง พบว่า  
 - เมืองท่ีมีศักยภาพสูง 18 เมือง เมืองน าร่องคือ จ.พิษณุโลก 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพปานกลาง 43 เมือง เมืองน าร่อง คือ จ.
อุบลราชธานี 
 - เมืองท่ีมีศักยภาพขั้นพื้นฐาน 17 เมือง เมืองน าร่อง คือ จ.
สระแก้ว 
  ในการจ าแนกประเภทของระบบขนส่งสาธารณะท่ีเหมาะสม
กับเมืองภูมิภาคน้ันได้อาศัยการจ าแนกประเภทตามลักษณะ
เขตทาง ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท 
  1) ประเภท A : เป็นระบบท่ีมีเส้นทางการให้บริการเฉพาะ 
ซ่ึงแยกตัวออกมาจากการจราจรอื่นอย่างชัดเจน สามารถ
ควบคุมเขตทางได้อย่ า ง เต็ม ท่ี  เช่น  BTS (Heavy Rail)  
มีจ านวน 3 เมือง ได้แก่ สมุทรปราการ พัทยาและชลบุรี 

- 33.80 100.00 100.00 
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โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
  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 
  พร้อมน้ีได้จ าท าแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ในเมืองภูมิภาคของประเทศ มาตรการ 5 ด้าน ได้แก่            
ด้านการวางแผนและการออกแบบ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
การขนส่งและการใช้ประโยชน์ ท่ีดิน ด้านกฎระเบียบ          
ด้านข้อมูลและเทคโนโลยี และด้านเศรษฐกิจและอุดหนุน 
• สนข. ได้ส่งมอบรายงานการศึกษาให้กับจ.ต่างๆ เพื่อใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเมืองต่อไป  

132.โครงการออกแบบรายละเอียด
ระบบขนส่งสาธารณะและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเขตจ.ขอนแก่นเชียงใหม่ 
และนครราชสีมา 

สนข./ 
รฟม. 

59-60 100.00 100.00 • โครงการการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา 
ระบบขนส่งสาธารณะในจ.เชียงใหม่ การศึกษาแล้วเสร็จ  

1) คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ มีมติเห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2560 สรุปสาระส าคัญ 
ดังน้ี โครงข่ายเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะจ.เชียงใหม่ 
เสนอทางเลือก 2 โครงข่าย (โครงข่าย A และโครงข่าย B) 
ประกอบด้วย ระบบหลัก ระบบรอง และระบบเสริ ม              
โดยโครงข่าย A ระบบหลัก เป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเบา 
(Light Rail Transit : LRT) 

- 27.00 100.00 100.00 
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หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
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ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
2) สนข. เสนอผลการศึกษาฯ ให้ คค. ทราบ เมื่อวันท่ี  

29 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 
และ ครม. พิจารณาตามล าดับ เมื่อผ่านการพิจารณา สนข.  
จะด าเนินการเสนอแผนแม่บทฯ ให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการ 
ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ซ่ึง รฟม. จะใช้เวลาในการศึกษา
ประมาณ 1 ปี เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปสู่ 
การคัดเลือกรูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพื่อน าไปสู่
ขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป 

3) การประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) 
ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติ
รับทราบผลการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะจ.เชียงใหม่และมอบหมายให้ รฟม. ด าเนิน
โครงการระบบขนส่งมวลชนจ.เชียงใหม่ ในรูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) โดยมีความเห็นว่า
ค ว ร ด า เ นิ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง  ค รั้ ง ล ะ  1  เ ส้ น ท า ง  
ซ่ึงกระทรวงคมนาคมได้พิจารณามอบ รฟม. ด าเนินการศึกษา
รายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบโครงการระบบขนส่ง
มวลชนสายสีแดงจ . เชียงใหม่  ตามรูปแบบโครงสร้ าง 
ทางวิ่งผสมระหว่างใต้ดินและระดับดิน (โครงข่าย A) 
• รฟม. ได้จัดจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษาออกแบบ จัดท ารายงาน 
EIA จัดท ารายงาน PPP และจัดท าเอกสารประกวดราคา 

 สนข. 59-60    100.00 100.00 • โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา   
1) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แนวเส้นทางโครงข่ายระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเสนอเป็นโครงการน าร่อง แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 
ระยะท่ี 1 ควรด าเนินการสายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน- ถนน 

- 43.70 100.00 90.00 
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มุขมนตร-ีสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) และ
สายสีส้ม (แยกประโดก – ถนนช้างเผือก - คูเมืองเก่า) ระยะท่ี 2  
ควรด าเนินการสายสีม่วง (ตลาดเซฟวัน – ถนนมิตรภาพ - 
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์)  ระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีเหมาะสม คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail 
Transit System; LRT) และรูปแบบการลงทุนท่ีเหมาะสม  
คือให้หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าของโครงการให้เอกชน 
ร่วมลงทุนในลักษณะ PPP Modified Gross Cost  
2) ปัจจุบัน คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ได้เห็นชอบรายงาน
ฉบับสมบูรณ์  และเสนอแผนแม่บทฯ ให้ คค. พิจารณา
เห็นชอบก่อนเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
(คจร.) และ ครม. พิจารณาตามล าดับและไดเ้สนอแผนแม่บทฯ 
ให้ รฟม. พิจารณาด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด รวมท้ังศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) เมื่อ รฟม. ด าเนินการแล้วเสร็จจะน าไปสู่การคัดเลือก
รูปแบบการลงทุนและเสนอ ครม. เพื่อน าไปสู่การก่อสร้างต่อไป
3) การประชุม คจร. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 
มีมติรับทราบผลการศึกษาและมอบ รฟม. รับไปด าเนินการ 
โดยให้ด าเนินโครงการตามล าดับความส าคัญ 1 เส้นทางก่อน 
ซ่ึง สนข. ได้แจ้งผลการคัดเลือกเส้นทางเพื่อให้  รฟม. 
ด าเนินการโดยสายสีเขียวเป็นเส้นทางท่ีมีล าดับความส าคัญสูงสุด 
•  รฟม. ได้จัดจ้างท่ีปรึกษา เพื่อศึกษา ออกแบบ จัดท ารายงาน 
EIA จัดท ารายงาน PPP และจัดท าเอกสารประกวดราคา 

 สนข. 59-60 100 79.25 
 
 
 
 
 

• โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะ
ในเขตจ.ขอนแก่น และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) คณะกรรมการก ากับการศึกษาฯ ในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 
23 มีนาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณ์  
และรายงานอื่นๆ ผลการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะ 

- 35.50 100.00 79.25 
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ท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีจ.ขอนแก่น คือ ระบบรถไฟฟ้าราง
เบา หรือ Light Rail Transit System (LRT) โดยมีโครงข่าย
เส้นทางท่ีเหมาะสม คือ ตามแนวถนนมิตรภาพจากบ้านท่าพระ
ถึงบ้านส าราญ ระยะทาง 22.8 กิโลเมตร พร้อมการพัฒนา
พื้นท่ีรอบสถานีขนส่งสาธารณะเพื่อส่งเสริมการเดินทาง 
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ (TOD) โดยมีรูปแบบการลงทุน 
ท่ี เ หมาะสม คือรั ฐ ลง ทุนด้ าน ท่ีดิ นและ เ อกชนลง ทุน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบตัวรถ และการด าเนินการเดินรถ  
2) คค. ได้มีหนังสือลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2561 แจ้งจ.
ขอนแก่น หาก อปท. ยืนยันความพร้อมท่ีจะด าเนินโครงการเอง 
คค. พร้อมให้การสนับสนุน อปท. เป็นผู้พัฒนาและบริหาร
โครงการ จึงเห็นสมควรให้ รฟม. ชะลอการด าเนินการ โดยให้ 
รฟม. ด าเนินการรับฟังความเห็นตามกระบวนการเสนอร่าง
พระราชกฤษฎีกาให้ รฟม. ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในจ.
ขอนแก่น พ.ศ. .... จนแล้วเสร็จและชะลอการด าเนินการไว้ก่อน 
กรณีท่ี อปท. ไม่สามารถด าเนินการได้ ให้ รฟม. พิจารณา
ด าเนินการตามขั้นตอนโดยเร็วต่อไป 
3) การประชุม คจร. ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 17 ต.ค. 2561 
มีมติเห็นชอบผลการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตจ.ขอนแก่นและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
อนุญาตใหจ้.ขอนแก่นเป็นผู้พัฒนาและบริหารจัดการโครงการ
ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองขอนแก่นในผล
การศึกษาดังกล่าว เฉพาะในเส้นทางน าร่องสายสีแดง 
(ส าราญ-ท่าพระ) ท่ี สนข. ออกแบบรายละเอียดไว้แล้ว และ
การด าเนินการดังกล่าวของจ.ขอนแก่นให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
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กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ ครม. ท่ี
เกี่ยวข้อง 
• สนข. ได้ส่งเอกสารรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมและ
ออกแบบรายละเอียด เอกสารประกวดราคา และแบบแปลน
ต่ า ง  ๆ  ร วม ท้ั ง เ อกสา ร ร าย ง าน  EIA ขอ ง โ คร งก า ร               
ให้จ.ขอนแก่นเป็นผู้ด าเนินโครงการ ตามมติ คจร. 
 

๕.๓ ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองภมูิภาค 
โครงการ 

๑33.โครงการก่อสร้ างสถานี ขนส่ ง
ผู้โดยสาร 

ขบ. 58-63   ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังน้ี     

  58-59 100 100 1) สถานีขนส่งผู้ โดยสารจ.บึงกาฬ ด าเนินการก่อสร้าง      
แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2559 

- 60.00 100.00 100.00 

  58-60 100 100 2) สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พังงาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และเปิดให้บริการแล้วเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2560 

- 60.00 100.00 100.00 

  61 100 100 3) สถานีขนส่งผู้ โดยสารอ าเภอบ้านแพง จ.นครพนม  
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- 60.00 100.00 100.00 

  62-63 45 20 4) สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครนายก ลงนามสัญญาแล้ว       
เริ่มด าเนินการท่ี 30 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี  
22 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 

กระบวนการท าสัญญา
ใช้เวลามากกว่าท่ีก าหนด 
เน่ืองจากอยู่ระหว่างขั้นตอน
การพิจารณาของส านัก
งบประมาณ ส่งผลให้ 
การด าเนินการล่าช้ากว่า
แผน 

60.00 30.00 - 
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134.โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่
ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ จ านวน 115 
คัน   

รฟท. 56-60 100 100 รฟท. ได้รับมอบรถโดยสารรุ่นใหม่ส าหรับบริการเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 115 คัน เรียบร้อยแล้ว 

- 3,573.15 - - 

135.โครงการแผนการจัดหารถโดยสาร บขส. 59-62   ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังน้ี     

   
100.00 

 
 
 

100.00 

 
50.00 

 
 
 

40.00 

1) การจัดหารถโดยสาร จ านวน 314 คัน 
1.1) จัดซ้ือรถโดยสารขนาดความยาว 12 เมตร จ านวน 

99 คัน บขส. อยู่ระหว่างด าเนินการขออนุมัติงบประมาณ 
จาก สศช. 

1.2) การเช่ารถโดยสาร (ใหม่) จ านวน 314 คัน บขส.  
ได้ก าหนดขอบเขตงาน (TOR)  และได้จัดสัมมนาเพื่อรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากผู้ประกอบการแล้วในเดือน 

  
696.89 

 
 
 

2,228.42 

 
100.00 

 
 
 

100.00 

 
- 
 
 
 

- 

     มกราคม และมีนาคม 2562 และอยู่ระหว่างปรับแก้ไข
ขอบเขตงาน (TOR) และรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น
จากผู้ประกอบการครั้งต่อไป 

    

   100.00 40.00 2) การเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก(Minibus) จ านวน 55 คัน  
บขส. ได้จัดหารถโดยสารด้วยวิธีการเจาะจง เมื่อวันท่ี 14 
มีนาคม 2562 ไม่มีผู้ประกอบการใดสนใจ จึงจะด าเนิน
กระบวนการจัดหาอีกครั้งหน่ึง 

- 230.94 100.00
- 

- 

   100.00 100.00 3) การปรับปรุงสภาพตัวถัง รถโดยสารของ บขส. จ านวน 
149 คัน ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 230.92 ลบ.  
โดยแบ่งกิจกรรม ดังนี้ 

3.1) การปรับปรุงสภาพตัวถังรถโดยสาร (Rebuild) 
จ านวน 92 คัน ด าเนินการปรับปรุงสภาพตัวถังเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

3.2) การครอบตัวถังใหม่ จ านวน 57 คัน บขส. ด าเนินการ
ครอบตัวถังใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- 230.92 100.00 100.00 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๕                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
3.3) ก า ร ป รั บป รุ ง ร ะบบ เ ค รื่ อ ง ยนต์  ( Overhaul) 

ด าเนินการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
3.4) การซ่อมแซมปรับปรุงภายหลัง  บขส. ได้จัดซ้ือ

อะไหล่ส ารองคลัง เพื่อใช้ ซ่อมแซมปรับปรุงรถโดยสาร 
ท้ัง 146 คัน หากตรวจพบความช ารุดในภายหลัง ด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

๕.๔ ยุทธศาสตรท์ี่ 4  การพฒันาและ การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 
โครงการ 

136.โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ตั๋วร่วม : โครงการบรหิารจดัการระบบ 
ตั๋วร่วม (PMS) และโครงการจัดท าระบบ 
ศูนย์บริหารจดัการรายได้กลาง (CCH)  
 
  

สนข. 56-60 100.00 100.00 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการตั๋วร่วม ประกอบด้วย 2 
โครงการ ได้แก่  
1 . โ ค ร ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ตั๋ ว ร่ ว ม  ( PMS)   
การด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560  
มีขอบเขตในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 1) การจัดท านโยบาย
และแผนการด า เ นินงานบริหารจัดการระบบตั๋ วร่ วม  
2) การก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบตั๋วร่วม และ
การจัดเตรียมรายละเอียดเพื่อจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วม 
และจัดท าศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง  3) งานสนับสนุน
การจัดหาผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วมและจัดท าระบบศูนย์บริหาร
จัดการรายได้กลาง 4) การก ากับดูแลการด าเนินงานของ
ผู้พัฒนาระบบตั๋วร่วม และจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการ
รายได้กลาง  5) การสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี และ
ก า รจั ดตั้ ง ห น่ ว ย ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ตั๋ ว ร่ ว ม   
6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีในช่วงเริ่มต้นของการด าเนินงาน
ระบบตั๋ ว ร่ ว ม  และ ศูนย์ บ ริ ห า ร จั ดก าร ร าย ได้ กลาง   
7) การสนับสนุนโครงการน าร่องของการด าเนินงานระบบตั๋วร่วม  
8) การให้บริการ/เผยแพร่ข่าวสาร และข้อมูลการด าเนินงาน

- 301.71 100.00 100.00 
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ระบบตั๋วร่วมแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน 
นักวิชาการ และประชาชนท่ัวไป  ท้ังน้ี ผลการศึกษาได้
รายงานให้หน่วยงานในสังกัด คค. ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ใน
การด าเนินงานต่อไป 

 สนข. 58-61 100.00 100.00 2. โครงการจัดท าระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง 
(Central Clearing House: CCH)   ด าเนินการจัดท า
ระบบตั๋วร่วมและระบบศูนย์บริหารจัดการรายได้กลาง (CCH) 
ในภาคขนส่งแล้วเสร็จ พร้อมเชื่อมต่อและทดสอบเพื่อเริ่มใช้
ตั๋วร่วมกับระบบของผู้ให้บริการท่ีเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน
และจะเปิดให้บริการในอนาคต โดย รฟม. ในฐานะผู้บริหาร
จัดการและบ ารุงรักษาระบบตั๋วร่วม (CTC)     ได้ด าเนินการ 
น าระบบตั๋วร่วม (e-ticket) มาใช้ในการเชื่อมต่อการเดินทาง
ของประชาชน ดังน้ี 
2.1. รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) 1) เริ่มใช้บัตรแมงมุมกับระบบ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และ
สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 
2561 เป็ นต้ น ไป  2 )  เ ริ่ ม ใช้ บั ต รสวั สดิ ก ารแห่ ง รั ฐ 
ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สาย
สีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ได้ตั้งแต่วันท่ี  
20 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป  
2.2 รถโดยสารประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
(ขสมก.) ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามมาตรฐานกลางระบบ
ตั๋วร่วม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการ
ไทยนิยมยั่งยืนสามารถช าระค่าโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง
ของ ขสมก. ทุกคัน ท้ังรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับ
อากาศ ได้ต้ังแต่วันท่ี 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

การเชื่อมบัตรโดยสาร
ห รื อ ร ะ บ บ ตั๋ ว ร่ ว ม
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ห ล า ย
ห น่ ว ย ง า น ท้ั ง ภ า ค
ราชการ  รั ฐวิ สาหกิ จ 
เ อกชน และสถาบั น
การเงินท่ีต้องร่วมมือกัน
ท้ังทางด้านเทคนิคระบบ
ตั๋ ว ร่ วมและทา งด้ าน
ธุรกิจ ซ่ึงขณะน้ี รฟม. 
และสนข. อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานในทุกส่วน 

327.81 100.00 94.84 
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2.3 รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา  
(สายสีเขียว) และส่วนต่อขยาย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาม
มาตรฐานกลางระบบตั๋วร่วม (แมงมุม) และบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน สามารถช าระค่าโดยสาร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 
(สายสีเขียว) และส่วนต่อขยาย ได้ตั้ งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 
2562 เป็นต้นไป 
2.4 ระบบรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ตเรลลิงก์)    
คาดว่าจะเริ่มใช้งานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรแมงมุม
ช าระค่าโดยสารรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ได้ภายในเดือน
พฤษภาคม 2562  
 
 
แผนการด าเนินงานระยะต่อไป 
คาดว่ าจะ เริ่ ม เปิด ให้ บ ริ การบั ตรแมงมุมระบบ EMV 
(Europay, MasterCard และ Visa) กับรถไฟฟ้ าขนส่ ง
มวลชนสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ าเงิน) และสายฉลองรัชธรรม 
(สายสีม่วง) ได้ภายในปลายปี 2563 และด าเนินการขยาย
การให้บริการเพื่อให้ครอบคลุมทุกระบบขนส่ง ได้แก่ รถไฟฟ้า
ทุกสายท่ีเปิดให้บริการแล้ว    (สายสีเขียวและแอร์พอร์ต
เ รลลิ ง ก์ )  รถ โดยสารประจ าทางของ  ขสมก .ระบบ 
ทางพิเศษ เรือโดยสาร รถแท็กซ่ี และรถไฟฟ้าสายใหม่ๆ ด้วย 
ท้ังน้ี ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการ ซ่ึงขณะน้ี รฟม.  
อยู่ ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการในภาคขนส่ง 
เพื่อเปิดให้บริการตั๋วร่วม 
 

มาตรการ 



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๘                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

โครงการและมาตรการ 1/ 
หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

ระยะเวลา
โครงการ/

มาตรการ 2/ 

ผลงาน 
เทียบกับแผน 3/ สถานการด าเนนิงานในปัจจุบนั 4/ 

ปญัหาอปุสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 5/ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 6/ 

(ลบ.) 

การเบิกจ่าย 7/ 

แผน (%) ผล(%) แผน (%) ผล (%) 
37.มาตรการวางระเบียบการเดินรถ 
ให้ เกิดคุณภาพการขนส่งสาธารณะ 
อย่างเป็นระบบ และมาตรการวางแผน
พัฒนาศูนย์การจัดการระบบขนส่งสาธารณะ
และการติดตามรถโดยสารสาธารณะ 

ขบ. 59-60 100 100 • การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแสดงผลความเร็ว ด าเนินการแล้วเสร็จ - 97.05 100.00 100.00 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

50 50 • โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS โดยก าหนดให้รถบรรทุก
และรถโดยสารติดตั้ง GPS ซ่ึงรถท่ีติดตั้ง GPS และมีการเชื่อม
ฐานข้อมูลของ ขบ. แล้ว รวม 341,183 คัน 

- ไม่ใช้
งบประมาณ 

- - 

ฃ 100 52 • การก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารการเดินรถ ควบคุม ก ากับ ดูแล
งานด้านความปลอดภัย ลงนามสัญญาจ้างแล้ว เริ่มสัญญาวันท่ี 
14 มิถุนายน 2561 สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ปัญหาอุปสรรค 
การเจาะเสาเข็ม 2 ครั้ง 
ไม่ผ่าน เนื่องจากเสาเข็ม
ไม่สามารถรับน้ าหนักได้
ตามท่ีแบบก าหนด  
 
 
 
แนวทางแก้ไข 
เปลี่ยนระบบการก่อสร้าง
เสาเข็ม จากระบบ Dry Process 
เป็นระบบ Jack in Pile 
และด าเนินการขอแก้ไข
สัญญาต่อไป 

356.40 100.00 71.24 

38.มาตรการพัฒนาเชื่อมต่อระบบ 
ขนส่งต่างๆ ทางกายภาพ 

สนข. 62-63 - - อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาการเชื่มต่อระบบการขนส่ง  - - - - 

หมายเหตุ : 1/ รายชื่อโครงการ/มาตรการภายใต้แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ.2554-2563 (ฉบับทบทวน) ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
  2/ ระยะเวลาโครงการ/มาตรการ หมายถึง ปีงบประมาณตั้งแต่เริ่มตน้โครงการ/มาตรการ อาท ิเริม่การศึกษา  จนกระทั่งด าเนินโครงการ/มาตรกรแล้วเสรจ็ 

   3/ ผลงานเทียบกับแผน โดยที ่แผน หมายถึง  ร้อยละของแผนการด าเนนิงาน ตั้งแตเ่ริ่มตน้โครงการ/มาตรการ จนถึงปัจจุบัน : มีนาคม 2562 
                                      ผล   หมายถึง  รอ้ยละของผลการด าเนนิงาน ตัง้แตเ่ริ่มต้นโครงการ/มาตรการ จนถึงปจัจุบัน : มนีาคม 2562 

  4/  ส าหรับโครงการ/มาตรการ ที่ศกึษา/ด าเนนิการแล้วเสร็จ โปรดระบุ ผลการศกึษา ผลลพัธ์ (output) ของโครงการที่ได้ และการน าไปใช้ประโยชน์ 
 5/  งบประมาณที่ได้รับ หมายถึง งบประมาณรวมตลอดทั้งโครงการหรอืมาตรการ โดยรวมทุกแหล่งของเงิน (หน่วยเป็นล้านบาท  โดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง)  

  6/  การเบิกจ่าย โดยที่ แผน หมายถึง  รอ้ยละของแผนการเบิกจ่ายเงนิ โดยรวมทุกแหล่งของเงนิ ตั้งแต่เริ่มโครงการ/มาตรการ จนถงึปัจจุบัน : มีนาคม 2562     



รายงานติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระทรวงคมนาคม ตามแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร                                                                                                                                 ก-๑๑๙                                     
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 (ครั้งที่ 17 : ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  
   

                  ผล  หมายถึง  รอ้ยละของการเบิกจ่ายเงิน โดยรวมทกุแหล่งของเงิน ตั้งแตเ่ริ่มโครงการ/มาตรการ จนถึงปัจจุบนั : มีนาคม 2562 
  7/ ส าหรับโครงการ/มาตรการ ทีอ่ยู่ระหว่างการด าเนินการศกึษา/ด าเนินการ ที่ยังไม่เริ่มด าเนินการ และที่ยุต/ิชะลอ โปรดระบุปัญหาอุปสรรคส าคญัและสาเหต ุ
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